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Ocena wp³ywu reutylizacji dializatorów na
klirens wybranych toksyn mocznicowych

Monika MIKLASZEWSKA1
Jacek A. PIETRZYK1

Biofilm wytworzony w czasie sesji HD na powierzchni b³ony dializacyjnej
nieca³kowicie usuwany przez rodki stosowane w procesie reutylizacji dializatorów ogranicza w trakcie kolejnych zabiegów HD dyfuzjê g³ównie zwi¹zków o
wiêkszej masie cz¹steczkowej (m.cz.). Nagromadzenie zwi¹zków o m.cz. pomiêdzy 0,5-2,0 kDa jest w du¿ym stopniu odpowiedzialne za objawy toksemii
mocznicowej. Celem pracy by³a ocena wp³ywu krotnoci reutylizacji dializatora
(krd) kwasem nadoctowym (Renalin®) na klirens rzeczywisty (KD) zwi¹zków nisko-cz¹steczkowych (mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego) oraz redniocz¹steczkowych (markera: kwasu foliowego) dializatorów kuprofanowych (KUP)
i polisulfonowych (PS). Wp³yw krd na zachowanie siê KD dializatorów PS oceniano poddaj¹c badaniom dializatory nowe oraz po 1, 3, 5, 7 i 10- krotnej reutylizacji. Wp³yw krd na zachowanie siê KD dializatorów CU oceniano poddaj¹c
badaniom dializatory nowe oraz po 1, 2, 3, 4 i 5-krotnej reutylizacji. Wykazano,
¿e KD toksyn nisko-cz¹steczkowych nie ulega zmianie w trakcie kolejnych reutylizacji, jakkolwiek mo¿na zauwa¿yæ tendencjê spadkow¹ KD kwasu moczowego. W porównaniu do nowych dializatorów KD markera toksyn rednio-cz¹steczkowych statystycznie istotnie spada w przypadku b³on CU po 4. (o 32,9%)
i po 5. (o 45,4%) reutylizacji, natomiast w przypadku b³on PS analogiczne wartoci KD zmniejszaj¹ siê istotnie statystycznie ju¿ po 3. reutylizacji (o 36,1%), przy
czym po 11. u¿yciu dializatora  eliminacja markera zmniejsza siê rednio o
53,9% (p<0,001). Wnioski: Spadek KD markera toksyn rednio-cz¹steczkowych
w trakcie wielokrotnego u¿ycia dializatorów sugeruje ograniczenie liczby reutylizacji kwasem nadocotowym dializatorów CU do 3, natomiast dializatorów PS
do 7. Jak do tej pory nie uda³o siê zidentyfikowaæ idealnego markera toksemii
mocznicowej o m. cz. w zakresie 0,5-2,0 kDa.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 11-20)

Effect of dialyser reprocessing on clearences
of selected uraemic toxines
Biofilm formed during HD session on dialysis membrane's surface, not entirely removed by reprocessing with chemicals, is a major cause of diffusion
diminuition mainly of substances of larger molecular weight (m.w.) during consecutive HDs. Accumulation of substances of molecular weight within 0,5 and
2.0 kDa range is a major cause of uraemic syndrome signs and symptoms. The
aims of the study was to evaluate the assessment of polysulfone (PS) and
cuprophane (CU) dialyser reprocessing with peracetic acid (Renalin®) effect on
small (urea, creatinine, uric acid) and middle molecule (marker: folic acid) uraemic toxins clearance. Reprocessing effect on PS dialysers' performance was
evaluated by assessing the clearance of a new dialyzer and its performace after
1, 3, 5, 7 and 10-th reuse. Reprocessing effect on CU dialysers' performance
was evaluated by assessing the clearance of a new dialyzer and its performace
after 1, 2, 3, 4, and 5-th reuse. It was shown that small molecular clearance does
not appear to change during succeedig dialysers' reuse, although there might
be a decreasing trend in uric acid clearance. Clearance of the middle molecules'
marker decreases significantly after the 4-th (by 32.9%) and the 5-th (by 45.4%)
reuse of CU dialysers. Clearance of the middle molecules' marker decreases
significantly after the 3-rd reuse of PS dialysers (by 36.1%), however after the
10-th polysulfone dialysers' reuse the middle molecules' marker clearance decreases by 53.9% (p<0.001). Conclusions: The results of decreasing middle
molecules' marker's clearance prove that reprocessing number of cuprophane
dialyzers should not exeed 3, and polysulfone dialyzers  7. So far an ideal
middle molecule marker of uraemic toxicity of molecular weight within 0.5 and
2.0 kDa range has not yet been identified.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 11-20)
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Leczenie nerkozastêpcze w Polsce  a
zw³aszcza dializoterapia  sta³o siê metod¹
dostêpn¹ dla ka¿dego, kto wymaga takiej
formy terapii i nie ma bezwzglêdnych przeciwwskazañ klinicznych [50, 51]. Liczba dializowanych na milion mieszkañców w Polsce wzrasta o 25-30 osób na rok (redni
roczny przyrost wynosi 13,3%), a w latach
1992-2003 liczba chorych dializowanych
wzros³a prawie siedemnastokrotnie [51].
Analizuj¹c dane demograficzne wskazuj¹ce na coraz szybsze starzenie siê populacji
Polski i Europy, systematyczny wzrost liczby chorych z powodu nefropatii cukrzycowej i nadcinieniowej a tak¿e ze wzglêdu
na coraz ³atwiejszy i szerszy dostêp do
sprzedawanych bez recepty niesteroidowych leków przeciwzapalnych - w ci¹gu
najbli¿szych lat nale¿y spodziewaæ siê gwa³townego wzrostu liczby chorych z PNN wymagaj¹cych dializy.
Dominuj¹c¹ form¹ terapii zarówno w
Polsce, jak i w innych krajach Europy - a
tak¿e w USA  pozostaje nadal hemodializa. T¹ metod¹ na koniec 2003 roku w naszym kraju leczono 10343 pacjentów czyli
90,4% wszystkich chorych z SNN [51].
Wspó³czenie osi¹gniêto zadowalaj¹ce krótkoterminowe efekty hemodializoterapii (z³agodzenie objawów toksemii mocznicowej,
korekcjê kwasicy metabolicznej oraz zagra¿aj¹cych ¿yciu zaburzeñ elektrolitowych a
tak¿e przywrócenie prawid³owego stanu wolemii). Pomimo postêpu technologicznego,
jaki dokona³ siê w ci¹gu ostatnich lat w dziedzinie dializoterapii, obecnie zwraca siê
szczególn¹ uwagê na odleg³e i d³ugoterminowe skutki tego leczenia. Aktualnie celem
terapii nerkozastêpczej (w tym dializoterapii) jest zapewnienie chorym z SNN jak najlepszej jakoci ¿ycia oraz zmniejszenie
wci¹¿ bardzo wysokiej chorobowoci i miertelnoci.
Wspó³czesna dializoterapia ma do rozwi¹zania wiele problemów, które wynikaj¹
miêdzy innymi z ci¹gle bardzo wysokiej i
trudnej do zaakceptowania miertelnoci
chorych. Wspó³czenie przyjête standardy
leczenia nerkozastêpczego (choæ niew¹tpliwie powinny zapewniaæ najwy¿sz¹ jakoæ
leczenia) nadal zwi¹zane s¹ z niezwykle
wysok¹ miertelnoci¹ w populacji chorych
dializowanych, wynosz¹c¹ blisko 20% rocznie [5].
Od pewnego czasu zaczêto zwracaæ
uwagê na kumulacjê w organizmie ludzi z
PNN tzw. toksyn redniocz¹steczkowych,
które nie s¹ skutecznie eliminowane w czasie konwencjonalnego zabiegu hemodializy.
Coraz bardziej popularna tzw. hipoteza
rednich cz¹steczek wskaza³a na zwi¹zki
o masie cz¹steczkowej powy¿ej 500 Da oraz
na zwi¹zki wi¹¿¹ce siê z bia³kami surowicy,
jako na g³ówne czynniki sprawcze zwiêkszonej chorobowci i miertelnoci w populacji
chorych hemodializowanych.
Jak ju¿ wspomniano, hemodializ¹ jest
leczony najwiêkszy odsetek pacjentów z
SNN. O jej skutecznoci i biozgodnoci decyduje w g³ównej mierze b³ona dializacyjna,
która determinuje jakoæ oraz powodzenie
ca³ej terapii.
B³ony dializacyjne w zale¿noci od materia³u, z jakiego s¹ zbudowane dziel¹ siê
na trzy grupy: 1. B³ony zbudowane z niemodyfikowanej celulozy; 2. B³ony zbudowa-
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Rycina 1
Schemat kr¹¿enia pozaustrojowego w przebiegu hemodializy. A - têtniczy zbiornik wyrównawczy, B - pompa
krwi (rolkowa), C - Dializator, D - ¿ylny zbiornik wyrównawczy, E - ultradwiêkowy detektor powietrza, F zamek z zaciskiem detektora, G - porty z okienkiem do pobierania krwi, H - pompa infuzyjna heparynowa, Iporty infuzyjne. Przedruk za zgod¹ autorów [48].
Diagram of extracorporeal circulation in haemodialysis. A - arterial equalizing reservoir, B - blood roller pump,
C - dialyser, D - venous equalizing reservoir, E - ultrasonic air detector, F - lock with detector clamp, G - ports
for blood collection, H - heparin infusion pomp, I - infusion ports. Reprinted with authors` permission [48].

ne ze zmodyfikowanej celulozy oraz 3. B³ony syntetyczne. W niniejszej pracy badano
wartoci klirensów rzeczywistych b³on najczêciej wykorzystywanych w naszym kraju wykonanych z niemodyfikowanej celulozy (kuprofanowych) oraz b³on syntetycznych
(polisulfonowych).
Powa¿n¹ przeszkod¹ na drodze poprawy skutecznoci hemodializy pozostaje nie
tylko nadal niedoskona³a w swej strukturze
oraz funkcji b³ona pó³przepuszczalna ale
tak¿e koszt tej terapii, nadal jeden z najwy¿szych we wspó³czesnej medycynie. Dlatego te¿ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do
racjonalizacji kosztów lub ich obni¿enia s¹
w skali lokalnej i globalnej absolutnym imperatywem dla lecz¹cych.
Reutylizacja dializatorów jest procedur¹ stosowan¹ niemal od pocz¹tku wprowadzenia hemodializy. Sta³y postêp techniczny i produkcja nowych b³on dializacyjnych
doprowadzi³y do wyprodukowania dializatorów o lepszych parametrach i wiêkszej biozgodnoci, niemniej w dalszym ci¹gu drogich. Ze wzglêdu na koniecznoæ powtarzania zabiegów hemodializ, jednostkowy koszt
dializatora ulega u ka¿dego chorego wielokrotnemu pomno¿eniu. Dlatego nawet niewielkie obni¿enie kosztu pojedynczej hemodializy w skali oddzia³u, stacji a patrz¹c szerzej  w skali globalnej i po d³u¿szym okresie czasu  mo¿e przynieæ bardzo du¿e
oszczêdnoci i w efekcie umo¿liwiæ leczenie hemodializami kolejnych chorych.
Raport Krajowego Koordynatora w Dziedzinie Nefrologii i Dializoterapii w Polsce z
2003 roku wskazuje, ¿e w 39/191 stacji dializ reutylizuje siê dializatory od 6 do kilkunastu razy, jednak w wiêkszoci stacji ta procedura powtarzana jest 3-4 razy [51]. Obecnie wiêkszoæ orodków dializ w naszym
kraju preferuje automatyczn¹ reutylizacjê

dializatorów przy u¿yciu urz¹dzeñ wykonuj¹cych samoczynnie wiêkszoæ etapów reutylizacji. Najczêciej do reutylizacji wykorzystuje siê Renalinê®, która stanowi stabilizowany roztwór kwasu nadoctowego
(4,5%), kwasu octowego (6%) i nadtlenku
wodoru (28%) [52].
Jeszcze do niedawna panowa³ pogl¹d,
¿e wielokrotne u¿ycie dializatora nie powoduje ¿adnych negatywnych skutków, redukuje koszty leczenia  a dodatkowo mo¿e
przynieæ korzyci samym dializowanym.
Argumentowano, ¿e chorzy nie s¹ nara¿ani
na tzw. zespó³ pierwszego u¿ycia dializatora, ¿e wytwarzaj¹cy siê podczas dializy biofilm bia³kowy zwiêksza biozgodnoæ b³ony
dializacyjnej, ¿e zmniejsza siê nara¿enie
chorego na dzia³anie plastycyzerów uwalniaj¹cych siê z nowych b³on dializacyjnych
oraz pozosta³oci innych substancji u¿ywanych w procesie produkcji dializatorów a
tak¿e, ¿e zwiêksza siê mo¿liwoæ zastosowania lepszych (a zatem dro¿szych) dializatorów bez podnoszenia kosztów leczenia.
Nie eksponowano natomiast realnego
ryzyka zmniejszenia skutecznoci dializy po
wielokrotnym u¿yciu danego filtra, skupiaj¹c siê wy³¹cznie na monitorowaniu i przestrzeganiu wartoci wskanika Kt/V mocznika [15,45].
W wyniku kontaktu krwi pacjenta z b³on¹ dializacyjn¹ na jej powierzchni oraz w
obrêbie kana³ów dochodzi do adsorpcji bia³ek osocza, co stwarza realne ryzyko zmniejszenia czynnej powierzchni b³ony dializacyjnej i zmianê charakterystyki dializatora.
Problem pogarszania siê parametrów
czynnociowych dializatora na skutek niepe³nego usuwania biofilmu bia³kowego wytworzonego w czasie sesji hemodializy przez
niektóre substancje stosowane w procesie
reutylizacji pocz¹tkowo próbowano ograniM. Miklaszewska i wsp.
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Rycina 2
rednie wartoci KD wraz z SD dla mocznika po kolejnych reutylizacjach dializatorów kuprofanowych.
Mean values of actual dialyser clearance (KD) with standard deviation (SD) for urea after succeeding cuprophane dialysers` reuse numbers.
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Rycina 3
rednie wartoci KD wraz z SD dla kreatyniny wraz z SD po kolejnych reutylizacjach dializatorów kuprofanowych.
Mean values of KD with SD for creatinine after succeeding cuprophane dialysers` reuse numbers.
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Rycina 4
rednie wartoci KD wraz z SD dla kwasu moczowego po kolejnych reutylizacjach dializatorów kuprofanowych.
Mean values of KD with SD for uric acid after succeeding cuprophane dialysers` reuse numbers.

czyæ do nadzorowania zachowania odpowiedniej objêtoci przedzia³u krwi kapilar
dializatora (FBV), która gwarantowa³a od-

powiedni klirens i Kt/V dla mocznika. Praktycznie nie zwracano uwagi na ryzyko
zmniejszenia siê klirensu zwi¹zków rednio-
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i wysokocz¹steczkowych wraz z kolejnymi
krotnociami u¿ycia danego filtra, miêdzy
innymi z powodu braku ³atwych i tanich w
u¿yciu testów laboratoryjnych do oznaczania markerów tej grupy zwi¹zków.
Jednak wspó³czesna wiedza dotycz¹ca
kumulacji nieskutecznie usuwanych toksyn
mocznicowych o wiêkszych cz¹steczkach
ani¿eli masa cz¹steczkowa najczêciej
oznaczanego mocznika oraz substancji
okrelanych mianem rednich cz¹steczek,
których kinetyka róddializacyjna jest zupe³nie ró¿na od kinetyki mocznika  nieco inaczej nakazuje lecz¹cym traktowaæ problem
reutylizacji. Wielokrotne stosowanie tego
samego dializatora i reutylizowanie go substancj¹ nie usuwaj¹c¹ w ca³oci biofilmu
bia³kowego (np.: kwasem nadoctowym) 
mo¿e powa¿nie ograniczaæ i tak ju¿ pocz¹tkowo niewielki klirens tych substancji, co
zgodnie z aktualnym pimiennictwem mo¿e
byæ czynnikiem pogarszaj¹cym wskaniki
chorobowoci i wyniki odleg³ego rokowania
hemodializowanych chorych.
Cele pracy
Celem pracy by³a ocena wp³ywu krotnoci reutylizacji na zachowanie siê klirensu dializatora kuprofanowego i polisulfonowego, mierzonego wartoci¹ klirensu rzeczywistego zwi¹zków niskocz¹steczkowych
(mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego)
oraz redniocz¹steczkowych (kwasu foliowego, witaminy B12) a tak¿e okrelenie optymalnej liczby reutylizacji dializatorów dla
badanych typów b³on.
Materia³ i metody

I. CZÊÆ KLINICZNA PRACY
1. Charakterystyka pacjentów
Badaniami objêto grupê 10 chorych w tym: 5
pacjentów leczonych hemodializami z powodu
schy³kowej niewydolnoci nerek w Oddziale Dializ Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego
(ODKN SU) w Krakowie oraz 5 dzieci leczonych w
Oddziale Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego (OD USD) w Krakowie.
2. Dializatory
Do badañ u¿yto dwóch, najczêciej wykorzystywanych w Polsce rodzajów b³on dializacyjnych,
wykonanych z kuprofanu i polisulfonu. Typy i parametry zastosowanych dializatorów przedstawiono w tabeli II.
Chorzy ODKN SU dializowani byli przy u¿yciu niskoprzep³ywowych dializatorów polisulfonowych F7 i F8 firmy Fresenius. Chorzy OD USD
dializowani byli przy u¿yciu dializatorów kuprofanowych NT 1375 firmy Bellco.
3. Reutylizacja dializatorów
Dializatory (zarówno kuprofanowe jak i polisulfonowe) reutylizowano automatycznie, przy u¿yciu maszyny Renatron RS 8300 (Renal Systems,
Minneapolis, USA), zgodnie z wytycznymi producenta [12]. Do reutylizacji u¿ywano substancji Renalin® (Renal Systems, Minneapolis, USA) rozcieñczaj¹c stê¿ony roztwór zgodnie z zaleceniem
producenta [11]. Czystoæ wody u¿ytej do p³ukania
dializatorów kontrolowano przy pomocy testu LAL.
Podczas automatycznej czêci reutylizacji
wyznaczana by³a tzw. objêtoæ po p³ukaniu (PPV)
w nowych dializatorach równa objêtoci wi¹zki
kapilar (FBV). W przypadku stwierdzenia wartoci
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Oznaczenia laboratoryjne markerów
toksemii mocznicowej
W niniejszej pracy obliczano wartoci klirensów rzeczywistych nisko- i redniocz¹steczkowych
substancji markerowych. Jako modelowych substancji niskocz¹steczkowych u¿yto: mocznika (60
Da), kreatyniny (113 Da) oraz kwasu moczowego
(168 Da), natomiast jako markerami zwi¹zków
redniocz¹steczkowych pos³u¿ono siê kwasem
foliowym (441 Da) oraz witamin¹ B12 (1355 Da).
Do oznaczeñ zwi¹zków bêd¹cych niskocz¹steczkowymi markerami toksemii mocznicowej
(mocznika, kreatyniny oraz kwasu moczowego)
pos³u¿ono siê kolorymetrycznymi testami slajdowymi Kodak Ektachem Clinical Chemistry Slides
dla mocznika (BUN/UREA), kreatyniny (CREA) i
kwasu moczowego (URIC ACID) firmy Kodak Cli-
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Dializatory polisulfonowe - mocznik KD
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Rycina 5
rednie wartoci KD wraz z SD dla mocznika po kolejnych reutylizacjach dializatorów polisulfonowych.
Mean values of actual dialyser clearance (KD) with standard deviation (SD) for urea after succeeding polysulfone dialysers` reuse numbers.

Dializatory polisulfonow e - kreatynina KD

Kreatynina KD [ml/min]

PPV poni¿ej 80% FBV, zgodnie z zaleceniami
Gotch'a, dializator dyskwalifikowano od ponownego u¿ycia [1].
Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê
Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie.
II. CZÊÆ POMIAROWA PRACY
Pomiar klirensu rzeczywistego dializatora
Pobór krwi do badañ przed i za dializatorem
odbywa³ siê przez nak³ucie specjalnych okienek w
linii têtniczej i ¿ylnej uk³adu poza pacjentem (rycina 1). W 90. minucie hemodializy dwie osoby jednoczenie pobiera³y po oko³o 4 ml krwi z linii têtniczej i ¿ylnej uk³adu. W tym celu pos³ugiwano siê
jednorazowymi probówkami typu SARSTEDT
Monovette® o odpowiedniej objêtoci. Krew wirowano 30 minut z prêdkoci¹ 3000 obrotów/minutê. Nastêpnie surowicê odci¹gano do 5 ml probówek, które opisywano imieniem i nazwiskiem pacjenta, krotnoci¹ reutylizacji oraz dat¹ pobrania
krwi. Surowicê przechowywano w temperaturze
-20oC lub ni¿szej.
Wp³yw krotnoci reutylizacji na zachowanie siê
klirensu rzeczywistego dializatora kuprofanowego
oceniano poddaj¹c badaniom dializatory nowe oraz
po 1, 2, 3, 4 i 5-krotnej reutylizacji. Wp³yw krotnoci reutylizacji na zachowanie siê klirensu rzeczywistego dializatora polisulfonowego oceniano poddaj¹c badaniom dializatory nowe oraz po 1, 3, 5, 7
i 10-krotnej reutylizacji.
W niniejszej pracy, do obliczenia klirensu rzeczywistego dializatora zarówno markerów zwi¹zków niskocz¹steczkowych oraz markerów zwi¹zków redniocz¹teczkowych wykorzystano równanie: KD = QB [(Cbi - Cbo)] / Cbi + (QF Cbo / Cbi),
jakkolwiek w codziennej praktyce klinicznej czêsto pomija siê zjawisko ultrafiltracji poniewa¿ wywiera ono jedynie 1-3% wp³yw na zwiêkszenie klirensu w klasycznej hemodializie przy wykorzystaniu b³on low-flux [44].
Wyliczone rzeczywiste klirensy zwi¹zków
markerowych da³y podstawê do obliczeñ wspó³czynnika przepuszczalnoci masowej dializatora
(KoA) dla ka¿dej z wymienionych substancji, podczas kolejnych krotnoci u¿ycia danego typu dializatora. Wartoci wspó³czynnika przepuszczalnoci masowej dializatora obliczano przy pomocy licencjonowanego programu NEPHRON 97 w oparciu o wzór:
KoA = [QD o QB / QD - QB]
o ln [1 - KD / QD ] / [1 - KD / QB].
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Rycina 6
rednie wartoci KD wraz z SD dla kreatyniny po kolejnych reutylizacjach dializatorów polisulfonowych.
Mean values of KD with SD for creatinine after succeeding polysulfone dialysers` reuse numbers.

nical Products, USA. Analizator Kodak Ektachem
700, przed badaniami wykonanymi w jednym cyklu, zosta³ skalibrowany wg zaleceñ kontroli jakoci (QC). Okrelono wspó³czynniki zmiennoci
(mocznik, kreatynina, kwas moczowy, poziom normalny, poziom wysoki). Odczyt i zapis wyników odbywa³ siê automatycznie.
Pomiarów stê¿enia kwasu foliowego (jako
markera redniocz¹steczkowego) dokonano metod¹ radioimmunologiczn¹ (RIA) przy u¿yciu gotowego zestawu Dualcount Solid Phase No Boil
Assay For Vitamin B12/Folic Acid, firmy Diagnostic
Product Corporation, USA [14]. Z uwagi na fakt,
¿e stê¿enie kwasu foliowego we wszystkich badanych próbkach przekracza³o zakres pomiarowy
 surowice przed oznaczaniem rozcieñczano kalibratorem zerowym. Parametry zestawu dla kwasu foliowego: Zakres pomiarowy wynosi³ 0,5-24
ng/ml, przy czu³oci metody: 0,3 ng/ml. Precyzja
metody wewn¹trz zestawu - CV wynosi³a rednio
4,0%, precyzja metody miêdzy zestawami wynosi³a rednio 6,1%, liniowoæ metody wynosi³a rednio 5,1% [14]. Pomiarów radioaktywnoci dokonywano w automatycznym liczniku scyntylacyjnym
promieniowania gamma Wallac 1470 WIZARD®,
firmy PerkinElmer, USA. Czas pomiaru wynosi³ 1

minutê, a b³¹d zliczeñ by³ < 1%.
Przed wykonywaniem oznaczeñ przestrzegano zasady jednokrotnego rozmra¿ania próbek surowic oraz stopniowego rozmra¿ania surowic przechowywanych w temperaturze -700C poprzez doprowadzenie materia³u najpierw do -200C, a nastêpnie do +40C i temperatury pokojowej [55].
Analiza statystyczna
 opracowanie uzyskanych wyników
Wszystkie obliczenia statystyczne zamieszczone w niniejszej pracy wykonano przy wykorzystaniu programu StatsDirect Statistical Software
wersja 2.3.8 (numer licencji:
m1640s824653qk18hd5295l1a).
rednie wartoci klirensów rzeczywistych po
kolejnych reutylizacjach dializatora porównywano
z wartociami rednimi klirensów rzeczywistych dla
nowej b³ony danego typu dializatora przy pomocy
testu t-Studenta dla ma³ych prób z uwzglêdnieniem
równoci wariancji.
W celu zobrazowania zmiennoci obserwowanych wyników  rezultaty badania przedstawiono
graficznie w formie wykresów zawieraj¹cych wartoci rednie klirensów rzeczywistych oraz wspó³czynników przepuszczalnoci masowej dializatora oraz ich odchylenia standardowe.
M. Miklaszewska i wsp.

Wartoci klirensu rzeczywistego (KD)
i wspó³czynnika przepuszczalnoci
masowej (KoA) dla markera
redniocz¹steczkowego:
kwasu foliowego
Wp³yw reutylizacji kwasem nadoctowym
dializatorów low-flux na zachowanie siê klirensu cz¹stek zaczyna siê wyranie uwidaczniaæ w momencie analizy eliminacji
kwasu foliowego, bêd¹cego markerem o
masie cz¹steczkowej 441 Da, (rycina 8).
W przypadku dializatora kuprofanowego, wartoæ klirensu kwasu foliowego istotnie statystycznie spad³a po 4. (o 32,9%) i 5.
(o 45,4%) reutylizacji filtra (p<0,001) (rycina 9).
W przypadku dializatora polisulfonowego wartoæ klirensu kwasu foliowego istotnie statystycznie spad³a ju¿ po 3. reutylizacji (znamienny statystycznie spadek utrzymywa³ siê do 10. reutylizacji filtra; p<0,001),
przy czym klirens zachowywa³ siê dosyæ stabilnie do 7. reutylizacji (spadek eliminacji o
36-39% w porównaniu do nowego filtra), po
której obserwowano dalszy spadek jego
wartoci. W momencie przekroczenia 10.
reutylizacji dializatora klirens kwasu foliowego zmniejszy³ siê o 53,9% (rycina 10, 11).

Kwas moczowy KD [ml/min]

Dializatory polisulfonowe - kwas moczowy KD
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Reutylizacja
Rycina 7
rednie wartoci KD wraz z SD dla kwasu moczowego po kolejnych reutylizacjach dializatorów polisulfonowych.
Mean values of KD with SD for uric acid after succeeding polysulfone dialysers` reuse numbers.
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Dializatory kuprofanowe - kwas foliowy KD
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Rycina 8
rednie wartoci KD wraz z SD dla kwasu foliowego po kolejnych reutylizacjach dializatorów kuprofanowych.
Mean values of KD with SD for folic acid after succeeding cuprophane dialysers` reuse numbers.

Dializatory kuprofanowe - spadek KD
dla kwasu foliowego
45,36
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Wyniki
Wartoci klirensu rzeczywistego (KD)
i wspó³czynnika przepuszczalnoci
masowej (KoA) dla markerów
niskocz¹steczkowych: mocznika,
kreatyniny i kwasu moczowego
W celu zobrazowania zmiennoci obserwowanych wyników przedstawiono je w formie graficznej w postaci wykresów zawieraj¹cych wartoci rednie klirensów rzeczywistych wraz z odchyleniami standardowymi.
Przedstawione wartoci klirensów rzeczywistych badanych dializatorów wszystkich substancji wzorcowych wyliczono z ich
stê¿eñ we krwi, z uwzglêdnieniem zjawiska
ultrafiltracji.
Analiza zachowania siê klirensu rzeczywistego poszczególnych substancji markerowych toksyn niskocz¹steczkowych po
kolejnych reutylizacjach dializatorów kuprofanowych (w zakresie 1-5) nie wykazywa³a
istotnych statystycznie spadków (rycina 2,
3). Niemniej jednak, w przypadku kwasu moczowego (m.cz. 168 Da), po 5. reutylizacji
dializatora kuprofanowego stwierdzono znamienny statystycznie spadek wartoci jego
klirensu (p = 0,004) (rycina 4).
Analiza zachowania siê klirensu rzeczywistego poszczególnych substancji markerowych toksyn niskocz¹steczkowych po kolejnych reutylizacjach dializatorów polisulfonowych (konstruowanych z za³o¿enia do
wielokrotnej reutylizacji) w zakresie 1 - 10
nie wykazywa³a istotnych statystycznie
spadków (rycina 5, 6). Niemniej jednak, w
przypadku kwasu moczowego, po 10. reutylizacji stwierdzono ju¿ znamienny statystycznie spadek wartoci jego klirensu
(p<0,001) (rycina 7).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przypadku obydwu typów dializatorów klirens kwasu moczowego  pomimo wiêkszej masy cz¹steczkowej  przewy¿sza klirens kreatyniny. Przyczyn¹ tego zjawiska mo¿e byæ ró¿na od mocznika i kreatyniny kinetyka róddializacyjna kwasu moczowego [59, 63].
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Rycina 9
Spadek wartoci KD dla kwasu foliowego po kolejnych reutylizacjach dializatorów kuprofanowych.
Decrease of KD value for folic acid after succeeding cuprophane dialysers` reuse numbers.

Analiza powy¿szych danych oznacza, ¿e
po szóstym (w przypadku b³on kuprofanowych) i po jedenastym (w przypadku b³on
polisulfonowych) u¿yciu dializatora low-flux
cz¹steczki o masie cz¹steczkowej rzêdu 441
Da usuwane s¹ tylko w po³owie w porówna-
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niu do filtrów nie reutylizowanych.
Wartoci PPV dializatorów
Analiza parametru PPV  objêtoci dializatora po p³ukaniu, bêd¹cego podstawowym kryterium dopuszczenia dializatora do

15

Toksyny niskocz¹steczkowe
zwi¹zane z bia³kami
Pomimo faktu, ¿e wskanik adekwatnoci Kt/V dla mocznika aktualnie wykorzystywany jest jako marker rokowania chorych
dializowanych  to jednak nie wolno zapominaæ, ¿e najbardziej toksyczne i nie ozna-
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Rycina 10
rednie wartoci KD wraz z SD dla kwasu foliowego po kolejnych reutylizacjach dializatorów polisulfonowych.
Mean values of KD with SD for folic acid after succeeding polysulfone dialysers` reuse numbers.

Dializatory polisulfonowe - spadek KD
dla kwasu foliowego
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Rycina 11
Spadek wartoci KD dla kwasu foliowego po kolejnych reutylizacjach dializatorów polisulfonowych.
Decrease of KD value for folic acid after succeeding polysulfone dialysers` reuse numbers.

Dializatory kuprofanowe - PPV
80
60
PPV

Rozpuszczalne w wodzie toksyny
niskocz¹steczkowe
Mocznik (m.cz. 60 Da) jest ju¿ historycznym, prototypowym markerem rozpuszczalnych w wodzie toksyn niskocz¹steczkowych. Jest to substancja bardzo dobrze usuwana wszystkimi, dostêpnymi technikami
dializy, której klirens uzale¿niony jest praktycznie tylko od wielkoci przep³ywu krwi
(QB), dializatu (QD) oraz wspó³czynnika KoA
dializatora.
Powszechnie uznany i szeroko stosowany wskanik adekwatnoci dializy Kt/V, wykorzystuj¹cy wartoci klirensu mocznika, jest
cile zwi¹zany z odleg³ym rokowaniem i
prze¿ywalnoci¹ chorych dializowanych, co
udowodniono w licznych badaniach [4, 46,
53, 63]. Wspó³czenie zaakceptowany dolny próg tzw. adekwatnej dializy, oceniany
przy pomocy wskanika Kt/V dla mocznika,
wg modelu jednoprzedzia³owego  wynosi
1,2 [13,42,43]. Jednak wyniki opublikowanego w 2002 roku wieloorodkowego, randomizowanego badania HEMO study [16,
58] nie wykaza³y ¿adnej ró¿nicy w rokowaniu pomiêdzy chorymi, których wskanik
adekwatnoci dializy Kt/V wynosi³ 1,3 czy te¿
1,7  co uwarunkowane by³o przede wszystkim wartociami KD i krótkim czasem dializ.
Chocia¿ wskanik Kt/V dla mocznika jest
cile zwi¹zany z prze¿ywalnoci¹ chorych
dializowanych, to mocznik per se w stê¿eniach, jakie powszechnie stwierdzane s¹ w
toksemii mocznicowej, nie wykazuje istotnej
toksycznoci [59,60-62].
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Dyskusja
W mocznicy dochodzi do kumulacji w
ustroju ró¿nych zwi¹zków nazywanych ogólnie toksynami mocznicowymi. W trakcie
hemodializy usuwanie toksyn mocznicowych
odbywa siê jednoczenie na drodze trzech
mechanizmów: dyfuzji, konwekcji i adsorbcji. Udzia³ poszczególnych elementów uzale¿niony jest od rodzaju b³ony, jej wspó³czynnika ultrafiltracji, wspó³czynnika przepuszczalnoci oraz masy cz¹steczkowej usuwanej substancji. Klirens dializatora jest podstawowym parametrem opisuj¹cym zdolnoæ dializatora do oczyszczania krwi z danej substancji, który mo¿na zdefiniowaæ jako
objêtoæ krwi ca³kowicie oczyszczon¹ z danej substancji w jednostce czasu. Wartoci
klirensu rzeczywistego a na jego podstawie
wartoci wspó³czynnika przepuszczalnoci
masowej dializatora (KoA) mo¿na obliczyæ
praktycznie dla ka¿dej substancji, dla której
wspó³czynnik przesiewalnoci b³ony dializacyjnej umo¿liwia jej eliminacjê.

Dializatory polisulfonowe - kwas foliowy KD
kwas foliowy KD [ml/min]

ponownego u¿ycia zarówno w przypadku
dializatorów kuprofanowych jak i polisulfonowych przez ca³y czas trwania badania
utrzymywana by³a zgodnie z wytycznymi,
przekracza³a bowiem 80% wyjciowej wartoci FBV (rycina 12, 13). Oznacza to dzia³ania zgodne z wytycznymi zarówno miêdzynarodowymi jak i polskimi [15].
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Reutylizacja
Rycina 12
Wartoci PPV dializatorów kuprofanowych po kolejnych reutylizacjach (pozioma linia wyznacza 80% wyjciowej wartoci FBV).
PPV values after succeeding cuprophane dialysers` reuse numbers (horizontal line indicates 80% of initial
FBV value).

czane rutynowo w laboratoriach zwi¹zki niskocz¹steczkowe z uwagi na fakt wi¹zania
siê z bia³kami surowicy krwi  charakteryzuj¹ siê zupe³nie ró¿n¹ od mocznika kinetyk¹ [60].
Zdecydowana wiêkszoæ toksyn mocznicowych zwi¹zanych z bia³kami jest lipofil-

na [60]. Wi¹zanie z bia³kami, zw³aszcza gdy
przekracza 90%, znacznie utrudnia eliminacjê tych substancji w trakcie sesji hemodializy, niezale¿nie od ich masy cz¹steczkowej,
nawet je¿eli s¹ one porównywalne do masy
cz¹steczkowej mocznika czy kreatyniny [32].
Wi¹zanie z bia³kami dzia³a jak bufor

M. Miklaszewska i wsp.

Klirens a rzeczywista eliminacja
Rozwa¿aj¹c problematykê klirensów
rzeczywistych poszczególnych toksyn
mocznicowych nale¿y pamiêtaæ o rozró¿nieniu pomiêdzy klirensem danej substancji a
faktycznym jej usuniêciem z ustroju podczas
sesji hemodializy. Dan¹ cz¹steczkê mo¿emy usun¹æ tylko z tej objêtoci dystrybucji,
która w trakcie sesji hemodializy bêdzie mia³a kontakt z dializatorem. Nie mo¿emy natomiast wp³yn¹æ na klirens tkankowy i komórkowy danej substancji, który znacznie
ogranicza usuwanie jej z tkanek chorego [8].
Podczas hemodializy klirens dializatora
i czas trwania zabiegu s¹ cile ze sob¹ powi¹zane, stanowi¹c dwa fundamentalne
czynniki warunkuj¹ce skutecznoæ ca³ego
zabiegu. Pomimo utrzymywania siê wartoci klirensów zarówno zwi¹zków nisko- jak i
redniocz¹steczkowych na sta³ym poziomie,
rzeczywiste usuwanie tych substancji z
ustroju pacjenta stopniowo maleje wraz ze
spadkiem ich gradientów stê¿eñ. Ma³e cz¹steczki szybko trac¹ swój gradient stê¿eñ,
natomiast zwi¹zki o wiêkszych masach cz¹steczkowych utrzymuj¹ go znacznie d³u¿ej.
Zatem pod koniec sesji hemodializy w zasadzie ma miejsce tylko usuwanie substancji redniocz¹steczkowych [26]. W zwi¹zku
z powy¿szym, to czas zabiegu (podobnie jak
wartoæ wspó³czynnika przepuszczalnoci
b³ony dializacyjnej) mo¿na traktowaæ jako
swoisty marker usuwania toksyn redniocz¹steczkowych. Wspó³czesne strategie hemodializy zdaj¹ siê pomijaæ ten fakt. Przyjmuj¹c czas za parametr operacyjny dializy,
pomimo przekonuj¹cych dowodów o pozytywnym wp³ywie wydatkowanego czasu dializy (zarówno t  jako czasu pojedynczej
sesji HD, jak czasu T  ca³kowitego czasu
tygodniowego HD) na rokowanie chorych 

Dializatory polisulfonowe - PPV

PPV

przeciwko toksycznym efektom biologicznym poszczególnych zwi¹zków a hipoalbuminemia, poprzez zwiêkszenie ich wolnej
frakcji, przyczynia siê do wzrostu ich toksycznoci [54]. Wysoce toksyczny p-krezol
o masie cz¹steczkowej zaledwie 108 Da nie
jest skutecznie usuwany nawet przez b³ony
wysokoprzep³ywowe, w³anie z uwagi na
fakt wi¹zania siê z albuminami [32]. Potwierdzeniem tego zjawiska jest udowodniona
przez Vanholdera dodatnia korelacja pomiêdzy stê¿eniem wolnego p-krezolu a wskanikiem hospitalizacji wród chorych hemodializowanych [59]. Mocznik nie mo¿e zatem stanowiæ substancji wzorcowej dla tej
grupy toksyn mocznicowych [32,65].
W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y mocno podkreliæ fakt, ¿e pomimo braku zmniejszenia siê po kolejnych reutylizacjach (zarówno dializatorów kuprofanowych jak i polisulfonowych) wartoci klirensu rzeczywistego mocznika i podobnie zachowuj¹cej siê
w trakcie sesji hemodializy kreatyniny  co
miêdzy innymi wykazano w niniejszej pracy
 ich kinetyka róddializacyjna nie mo¿e byæ
w ¿adnym wypadku reprezentatywna dla
usuwania wielu innych rozpuszczalnych w
wodzie toksyn niskocz¹teczkowych a tak¿e
zwi¹zków niskocz¹steczkowych zwi¹zanych
z bia³kami, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju znacznie powa¿niejszych zaburzeñ ogólnoustrojowych u dializowanych pacjentów
ani¿eli tak ³atwo eliminowany i rutynowo
oznaczany laboratoryjnie mocznik [60].
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Rycina 13
Wartoci PPV dializatorów polisulfonowych po kolejnych reutylizacjach (pozioma linia wyznacza 80% wyjciowej wartoci FBV).
PPV values after succeeding polysulfone dialysers` reuser numbers (horisontal line indicates 80% of initial
FBV value).

jestemy wiadkami wrêcz odwrotnego zjawiska  nagminnego d¹¿enia nefrologów
(zw³aszcza w USA) do skracania czasu dializy za cenê zwiêkszenia klirensu dializatorów. Zak³adaj¹c, ¿e z wielu powodów te dzia³ania bêd¹ dominowa³y - tym wiêksz¹ uwagê nale¿y powiêcaæ zagadnieniom utrzymania na zak³adanym poziomie skutecznego KD. Jest to istotne równie¿ z innego punktu widzenia  od dziesiêcioleci uznaje siê
stê¿enia mocznika i kreatyniny za markery
skutecznoci dializy lub zaawansowania toksemii mocznicowej  jakby zapominaj¹c, ¿e
te dwa zwi¹zki w rzeczywistoci s¹ tylko
przys³owiowymi wierzcho³kami góry lodowej.
Jedn¹ z dróg rozwi¹zania problemu zjawiska odbicia jest wdro¿enie nowego schematu hemodializoterapii polegaj¹cego albo
na krótkich i codziennych albo na d³ugich i
przerywanych sesjach hemodializ. Taki system terapii da³by czas toksynom na przenikniêcie z przedzia³ów, które nie s¹ w bezporednim kontakcie z dializatorem do wody
osocza krwi, sk¹d mog³yby potem zostaæ
usuniête [60].
Toksyny redniocz¹steczkowe
Pomimo, i¿ koncepcja mocznicy jako
toksemii rednich cz¹steczek jest ca³y czas
aktualna  nadal nie mo¿na scharakteryzowaæ ilociowo usuwania toksyn o masach
spe³niaj¹cych kryteria zwi¹zków redniocz¹steczkowych [9,30]. Do momentu, dok¹d
grupa tzw. toksyn redniocz¹steczkowych
(czyli substancji o masach cz¹steczkowych
pomiêdzy 500 Da a 12 000 Da) pozostaje
nieuchwytna dla oznaczeñ laboratoryjnych
 zasadniczym problemem dla naukowców
i klinicystów pozostaje brak wyizolowanej i
zidentyfikowanej substancji, która mog³aby
stanowiæ dobry marker dla tej grupy zwi¹zków [64].
Wspomniany uprzednio przewlek³y stan
niedodializowania pod postaci¹ kumulacji
w ustroju ludzkim tzw. rednich cz¹steczek
oraz substancji wi¹¿¹cych siê z bia³kami
skutkuje negatywnie na stan uk³adu sercowo-naczyniowego, stanowi¹c g³ówn¹ przyczynê chorobowoci i miertelnoci w populacji chorych dializowanych [63]. Nale¿y
zatem d¹¿yæ, aby by³y one skutecznie eliminowane miêdzy innymi poprzez upo-
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wszechnianie dostêpnoci dializatorów o
wy¿szym wspó³czynniku przepuszczalnoci
i wysokich wartociach KoA dla wszystkich
pacjentów, którzy wymagaj¹ takiej metody
leczenia nerkozastêpczego.
Wiele doniesieñ wskazuje, ¿e stosowanie b³on high-flux, a zatem wiêkszy stopieñ
usuwania zwi¹zków redniocz¹steczkowych, wywiera niezwykle korzystny wp³yw
na stan kliniczny pacjentów. Wyniki badania przeprowadzonego przez Leypoldta i
wsp. oraz Lesaffera i wsp. wykaza³y, ¿e zarówno eliminacja ma³ych jak i rednich cz¹steczek, niezale¿nie od siebie, wp³ywa na
odleg³e rokowanie chorych przewlekle hemodializowanych. Stosowanie dializatorów,
które skuteczniej eliminuj¹ rednie cz¹steczki jest zwi¹zane ze zmniejszonym ryzykiem
miertelnoci w tej grupie chorych (niezale¿nie od uzyskanego wskanika Kt/V dla
mocznika) [32,35].
Wynik lepszej prze¿ywalnoci chorych
hemodializowanych przy u¿yciu b³on wysokoprzep³ywowych w porównaniu do chorych
dializowanych przy wykorzystaniu b³on lowflux potwierdzono równie¿ w badaniu prowadzonym w ostatnich latach przez French
Study Group for Nutrition in Dialysis, w którym ryzyko wzglêdne miertelnoci by³o o
38% mniejsze w grupie chorych dializowanych przy u¿yciu b³on high-flux [6].
Oprócz znacznie skuteczniejszej eliminacji zwi¹zków redniocz¹steczkowych 
dializatory high-flux charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ zdolnoci¹ do adsorpcji powierzchniowej w porównaniu do ich odpowiedników
niskoprzep³ywowych, co stanowi bardzo
po¿¹dane zjawisko w procesie eliminacji toksyn zwi¹zanych z bia³kami [59].
Do najistotniejszych, potwierdzonych
korzyci wynikaj¹cych ze stosowania b³on
wysokoprzep³ywowych zalicza siê nie tylko
zmniejszenie czêstoci wystêpowania amyloidozy dializacyjnej [39] ale równie¿ ograniczenie miertelnoci z przyczyn sercowo
- naczyniowych, zmniejszenie podatnoci na
zaka¿enia [3], mniejsze nasilenie niedokrwistoci [27] i hiperlipidemii [2], poprawê stanu od¿ywienia [22] i funkcji obwodowego
uk³adu nerwowego [57] oraz d³u¿sze utrzymanie resztkowej funkcji nerek [23]. Bardziej
powszechne zastosowanie dializatorów wy-
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sokoprzep³ywowych mog³oby zatem niezwykle korzystnie wp³yn¹æ na zmniejszenie czêstoci wystêpowania i nasilenia wszystkich
najpowa¿niejszych przewlek³ych powik³añ
hemodializoterapii, poprawiaj¹c odleg³e rokowanie w tej grupie chorych, ale oznacza
to tak¿e, ¿e mocznik nie mo¿e byæ d³u¿ej
markerem adekwatnoci, poniewa¿ klirensy tego zwi¹zku s¹ niereprezentatywne.
Wp³yw reutylizacji na KD
Wieloletnia dyskusja odnosz¹ca siê do
wielokrotnego u¿ycia dializatorów dotyczy
miêdzy innymi problematyki wp³ywu procesu reutylizacji na stopieñ biozgodnoci dializatorów, zachowanie siê klirensu toksyn niskocz¹steczkowych i redniocz¹steczkowych oraz rokowanie chorych opisane
wspó³czynnikami chorobowoci i miertelnoci.
Analizuj¹c koszty hemodializy, najdro¿szym jej elementem w wielu krajach staje
siê sam dializator. Jedynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem maj¹cym na celu zmniejszenie
nak³adów finansowych na hemodializoterapiê jest wielokrotne u¿ycie tego samego dializatora [15].
Bardzo istotnym elementem procesu
wielokrotnego u¿ycia tego samego dializatora jest wybór odpowiedniej substancji chemicznej s³u¿¹cej do jego reutylizacji. Substancja taka powinna zapewniæ nie tylko
bardzo dobre wyp³ukiwanie resztek krwi z
kapilar, ale równie¿ usuwanie bia³ek osadzonych na powierzchni b³ony dializacyjnej a
ponadto powinna byæ mo¿liwie bezpieczna
dla chorego i personelu.
G³ówn¹ zalet¹ kwasu nadoctowego (Renalin®) jest fakt, i¿ nie narusza on struktury
fizycznej i chemicznej b³ony dializacyjnej,
natomiast wad¹, ¿e nie usuwa w ca³oci biofilmu bia³kowego i komórkowego, osadzaj¹cego siê na powierzchni b³ony po ka¿dej
sesji hemodializy.
We wspó³czesnych realiach ekonomicznych reutylizacja dializatorów stanowi swoisty kompromis pomiêdzy zapewnieniem
chorym bezpiecznej i adekwatnej dializy a
wzglêdami czysto ekonomicznymi i w pewnej mierze  ochron¹ rodowiska naturalnego.
Wyniki badañ niniejszej pracy mog¹ stanowiæ przyczynek do rozwa¿añ, czy za dorany zysk ekonomiczny nie przyjdzie nam
w nieodleg³ej ju¿ przysz³oci zap³aciæ innych,
znacznie wy¿szych kosztów bêd¹cych nastêpstwem gorszej eliminacji zwi¹zków redniocz¹steczkowych?
Reutylizacja a KD toksyn
niskocz¹steczkowych
W obecnej pracy rodkiem chemicznym
wykorzystanym w procesie reutylizacji dializatorów by³ kwas nadoctowy (Renalina®),
zatem w poni¿szej dyskusji zasadnicz¹ uwagê skupiono na doniesieniach zwi¹zanych
z t¹ substancj¹.
G³ównym argumentem przemawiaj¹cym
przeciwko reutylizacji jest realne ryzyko
zmniejszenia czynnej powierzchni b³ony dializacyjnej na skutek odk³adania siê bia³ek w
kana³ach b³onowych w trakcie kolejnych
u¿yæ dializatora. Prowadzi to do spadku parametrów dyfuzyjno-konwekcyjnych b³ony
pó³przepuszczalnej i w konsekwencji do redukcji eliminacji toksyn mocznicowych i do-
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starczenia pacjentowi niedostatecznej dawki
dializy. Zgodnie z wynikami badañ Gotch'a,
zmniejszenie wartoci klirensów ma³ych
cz¹steczek jest mo¿liwe do przewidzenia,
gdy¿ stanowi funkcjê FBV dializatora [38].
Spadek wartoci klirensu mocznika wynosi
zaledwie 5-11%, pod warunkiem utrzymania wartoci PPV dializatora powy¿ej 80%
wartoci wyjciowej (wytyczne AAMI zabraniaj¹ ponownego u¿ycia dializatora, którego objêtoæ po p³ukaniu jest mniejsza ni¿
80% wartoci fabrycznej) [20,28,41].
W wiatowym pimiennictwie mo¿na
znaleæ prace wielu autorów, którzy podjêli
wysi³ek jakociowej i ilociowej charakterystyki zachowania siê wartoci klirensów toksyn mocznicowych o ma³ej i redniej masie
cz¹steczkowej w aspekcie wielokrotnego
u¿ycia dializatorów. Do tego grona nale¿¹
miêdzy innymi Garred i wsp. [21], Leypoldt i
wsp. [37], oraz Kaye i wsp. [29], którzy w
oparciu o uzyskane wyniki  sformu³owali
wniosek, ¿e prawid³owo przeprowadzony
proces reutylizacji nie wp³ywa na stopieñ eliminacji toksyn niskocz¹steczkowych.
Natomiast nieco inne rezultaty uzyskano w du¿ym, wieloorodkowym, prospektywnym badaniu  HEMO study, w którym oceniano zachowanie klirensów mocznika i b2M
w zale¿noci od liczby reutylizacji dializatora, tworzywa, z którego wykonano b³onê
oraz wspó³czynnika przepuszczalnoci dializatora [7]. Wyniki badania HEMO wykaza³y, ¿e klirens mocznika w trakcie procesu
reutylizacji kwasem nadoctowym ulega jednak znamiennemu statystycznie zmniejszeniu, lecz tylko o 1,1-1,9%. Omawiane badanie z uwagi na du¿¹ liczbê pacjentów (oko³o 1200), 45 zaanga¿owanych orodków dializ oraz randomizacjê  pozwoli³o na wykrycie nawet wzglêdnie ma³ych zmian. Badanie wykaza³o tak¿e, ¿e w trakcie reutylizacji
kwasem nadoctowym dochodzi³o do spadku klirensu mocznika nawet wówczas, kiedy wytyczne AAMI by³y rygorystycznie przestrzegane. Zwróci³ tak¿e uwagê istotny statystycznie mniejszy spadek klirensu mocznika w przypadku b³on low-flux (1,1%) ani¿eli high-flux (1,9%).
Na te pozornie optymistyczne informacje trzeba spojrzeæ jednak z innej perspektywy w kontekcie ich zestawienia z danymi dotycz¹cymi wskanika Kt/V dla mocznika, którego spadek o 0,1 zwi¹zany jest ze
wzrostem miertelnoci chorych o 5-7%
[24,33,34,35,40,47].
Wyniki uzyskane w obecnej pracy s¹
zgodne z rezultatami cytowanych powy¿ej
doniesieñ z pimiennictwa. Po przeprowadzeniu 5 reutylizacji kwasem nadoctowym
b³on kuprofanowych oraz 10-reutylizacji tym
samym rodkiem reutylizuj¹cym  b³on polisulfonowych, w ¿adnym przypadku u¿ycia
dializatora, w ¿adnej z badanych grup chorych  nie uzyskano znamiennego statystycznie spadku klirensu rzeczywistego ani
mocznika ani kreatyniny.
Niemniej jednak, w przypadku kwasu
moczowego odnotowano znamienny statystycznie spadek klirensu w koñcowych krotnociach reutylizacji (w 6. u¿yciu b³ony kuprofanowej i 11. u¿yciu b³ony polisulfonowej),
pomimo cis³ego stosowania siê do standardów reutylizacji i utrzymywania PPV w
wyznaczonych granicach. Natomiast brak
stwierdzenia istotnego statystycznie spad-

ku klirensu rzeczywistego mocznika oraz
drugiego markera niskocz¹steczkowego 
kreatyniny mo¿e t³umaczyæ ma³a liczba badanych pacjentów, co uniemo¿liwi³o wychwycenie drobnych ró¿nic w wartociach
klirensów  a tak¿e stosunkowo niewielka
liczba wykonanych reutylizacji (5 i 10). W
USA rednia liczba reutylizacji wynosi 15,
rednia maksymalna  36, lecz w indywidualnych przypadkach osi¹gane s¹ zastraszaj¹ce rekordy w liczbie ponad 190 reutylizacji jednego filtra [28,40].
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania
oraz uzyskane w³asne wyniki mo¿na sformu³owaæ wniosek, ¿e klirens ma³ych cz¹steczek w trakcie kolejnych reutylizacji
zmniejsza siê tylko w nieznacznym stopniu,
niezale¿nie od rodzaju u¿ytego rodka reutylizuj¹cego oraz tworzywa z jakiego jest wykonana b³ona dializacyjna, co tak naprawdê nic nie oznacza  w kontekcie dalszych
rozwa¿añ o spadku klirensu dla markerów
redniocz¹steczkowych.
Reutylizacja a KD toksyn
redniocz¹steczkowych
W wiatowym pimiennictwie coraz czêciej mo¿na spotkaæ siê ze stanowiskiem,
¿e rokowanie chorych dializowanych w zasadniczym stopniu uzale¿nione jest od stopnia eliminacji tzw. rednich cz¹stek [7]. Pomija siê jednak milczeniem fakt, ¿e praktykowana na szerok¹ skalê reutylizacja dializatorów wywiera znamienny wp³yw na zachowanie klirensów zwi¹zków redniocz¹steczkowych.
Klirens b2M  najchêtniej wykorzystywanego markera do oceny KD zwi¹zków
redniocz¹steczkowych dla b³on wysokoprzep³ywowych  w przypadku b³on niskoprzep³ywowych z praktycznego punktu widzenia jest zupe³nie nieistotny  wynosi bowiem poni¿ej 5 ml/min i nie ulega zmianie
po kolejnych reutylizacjach dializatora kwasem nadoctowym [36]. Jest zatem niecelowe stosowanie go do oceny klirensów b³on
o niskim wspó³czynniku przepuszczalnoci.
Warto natomiast siêgn¹æ po inny marker o
dyfuzyjnej drodze klirensu, którym jest np.:
kwas foliowy o masie cz¹steczkowej 441 Da.
Analizuj¹c uzyskane w niniejszej pracy
wartoci klirensów tego markera po kolejnych reutylizacjach kwasem nadoctowym
niskoprzep³ywowych b³on kuprofanowych
stwierdzono istotny statystycznie spadek
jego eliminacji o oko³o 33% i o 45% odpowiednio po 4. i po 5. reutylizacji dializatora.
W przypadku niskoprzep³ywowych b³on polisulfonowych istotny statystycznie spadek
eliminacji kwasu foliowego odnotowano ju¿
po 3. reutylizacji. Wartoci klirensu kwasu
foliowego pomiêdzy 3. a 7. reutylizacj¹ by³y
mniejsze w porównaniu do nowego filtra o
36-39%, jakkolwiek utrzymywa³y siê na
wzglêdnie sta³ym poziomie. Natomiast po
przekroczeniu liczby 10 reutylizacji dializatora  klirens kwasu foliowego uleg³ zmniejszeniu a¿ o 54% w porównaniu do nowego
filtra. Zatem po szóstym (w przypadku b³on
kuprofanowych) i po jedenastym (w przypadku b³on polisulfonowych) u¿yciu dializatora
low-flux cz¹steczki o m.cz. rzêdu zaledwie
441 Da usuwane s¹ tylko w po³owie w porównaniu do nowych filtrów.
Uzyskane w niniejszej pracy wartoci
klirensów substancji wzorcowej toksyn red-
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niocz¹steczkowych dla dializatorów o niskim
wspó³czynniku przepuszczalnoci wiadcz¹,
¿e liczba reutylizacji dializatorów kuprofanowych nie powinna przekraczaæ trzech, natomiast dializatorów polisulfonowych  siedmiu, je¿eli zamiarem dializuj¹cych jest nadal skuteczna dializa.
Informacje uzyskane ze wiatowego pimiennictwa oraz dane uzyskane w niniejszej pracy potwierdzaj¹ teoriê, ¿e reutylizacja dializatorów przy wykorzystaniu kwasu
nadoctowego, wobec braku mo¿liwoci skutecznego usuniêcia pozosta³oci filmu bia³kowego z wnêtrza kana³ów b³onowych prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia ich
rednicy i redukcji eliminacji zwi¹zków g³ównie o wiêkszej masie cz¹steczkowej (co w
niniejszej pracy  dla dializatorów niskoprzep³ywowych  wykazano ju¿ dla cz¹stek o
masie 441 Da).
Nale¿y zatem mieæ wiadomoæ, ¿e
utrzymanie odpowiednio wysokich wartoci
klirensów mocznika w przebiegu kolejnych
reutylizacji pozostaje w sprzecznoci z utrzymaniem wysokich wartoci klirensów pozosta³ych substancji  zw³aszcza tych, o
wiêkszej masie cz¹steczkowej [56]. Zjawisko to mo¿na postrzegaæ jako jedn¹ z fundamentalnych przyczyn niedodializowania,
co w rezultacie przyczynia siê do znacznego pogorszenia rokowania chorych przewlekle leczonych nerkozastêpczo przy u¿yciu wielokrotnie reutylizowanych dializatorów.
W pimiennictwie istnieje du¿a liczba
doniesieñ dotycz¹cych rokowania chorych
dializowanych przy u¿yciu dializatorów poddawanych procesowi reutylizacji [10,19,25,
66]. Wielu autorów, w tym miedzy innymi
Held i wsp. [25], Port i wsp. [49], Feldman i
wsp. [17-19] oraz Collins i wsp. [10]  dokona³o próby skorelowania miertelnoci chorych hemodializowanych z nastêpuj¹cymi
czynnikami: miejscem prowadzenia terapii
nerkozastêpczej (orodki typu for profit vs
przyszpitalne stacje dializ  na korzyæ chorych dializowanych w szpitalach) [10,31,49];
technik¹ reutylizacji (rêczna vs automatyczna  na korzyæ automatycznej) [25,66];
tworzywem z jakiego wykonano b³ony dializacyjne (celulozowe i pochodne vs syntetyczne  na korzyæ syntetycznych); wartoci¹ wspó³czynnika przepuszczalnoci b³ony dializacyjnej (low-flux vs high-flux  na
korzyæ high-flux) oraz oczywicie  z rodzajem u¿ytego rodka reutylizuj¹cego
(kwas nadoctowy, formalina vs podchloryn
sodu i inne warianty, gdzie wyniki lepszej
prze¿ywalnoci uzyskano w przypadku reutylizacji podchlorynem sodu) [19, 25].
Podsumowanie
W przytoczonych powy¿ej badaniach
mo¿na odczytaæ wyran¹ tendencjê mówi¹c¹ o gorszym rokowaniu chorych dializowanych przy u¿yciu reutylizowanych kwasem
nadoctowym dializatorów niskoprzep³ywowych, w porównaniu do chorych dializowanych przy wykorzystaniu niereutylizowanych
b³on o wysokich wspó³czynnikach przepuszczalnoci. Przyczyna tego zjawiska le¿y
zarówno po stronie samych b³on low-flux,
które z powodu swojej nanostruktury nie s¹
w stanie zapewniæ choremu prawid³owej eliminacji zwi¹zków redniocz¹steczkowych
ani te¿ zwi¹zków niskocz¹steczkowych

zwi¹zanych z bia³kami. Wielokrotne reutylizowanie dializatorów niskoprzep³ywowych
kwasem nadoctowym, który nie jest w stanie usun¹æ wszystkich pozosta³oci bia³kowych z powierzchni b³ony i jeszcze bardziej
ogranicza jej mo¿liwoci filtracyjne - skutkuje niedodializowaniem i nierozpoznan¹
klinicznie ani laboratoryjnie toksemi¹ mocznicow¹, która jest nastêpstwem procesu
reutylizacji. Je¿eli do wy¿ej wymienionych,
niekorzystnych czynników do³¹czy siê niska
biozgodnoæ takiej ma³o skutecznej filtracyjnie b³ony, która przyczynia siê do sta³ego
pobudzania uk³adu immunologicznego chorego  to natychmiast uzyskujemy statystyczne odzwierciedlenie tej sytuacji we
wzrastaj¹cych wskanikach chorobowoci
i gorszego odleg³ego rokowania tych pacjentów.
Dializatory o wysokim wspó³czynniku
przepuszczalnoci, wykonane z wysoce biozgodnych materia³ów, powinny stopniowo
zastêpowaæ bioniezgodne filtry niskoprzep³ywowe. Ponadto dializatory low-flux, na
których nadal wykonuje siê znakomit¹ wiêkszoæ zabiegów hemodializy powinny byæ
wykonane z jak najbardziej biozgodnych
tworzyw  a w najbli¿szej przysz³oci  staæ
siê bezwzglêdnie sprzêtem medycznym
wy³¹cznie jednorazowego u¿ytku. Reutylizacja powinna byæ uzasadniona jedynie w
przypadkach, w których dziêki niej mo¿na
siêgn¹æ po dro¿sze, bardziej biozgodne - a
zatem bezpieczniejsze dla chorego, dializatory o wysokim wspó³czynniku przepuszczalnoci.
Wnioski
1. Kolejna reutylizacja kwasem nadoctowym badanych b³on dializacyjnych nie
wp³ywa w istotny sposób na klirensy mocznika, kreatyniny i kwasu moczowego (markery toksyn niskocz¹steczkowych). Klirens
kwasu foliowego (marker toksyn redniocz¹steczkowych), w przypadku dializatora kuprofanowego istotnie statystycznie zmniejsza siê po 4. i 5. reutylizacji, natomiast dla
dializatora polisulfonowego ju¿ po 3. po
czym zachowuje siê stabilnie do 7. reutylizacji, po której nastêpuje dalszy spadek jego
wartoci.
2. Uzyskane wartoci klirensów substancji wzorcowej toksyn redniocz¹steczkowych  wiadcz¹, ¿e liczba reutylizacji dializatorów kuprofanowych nie powinna przekraczaæ trzech, natomiast dializatorów polisulfonowych  siedmiu.
Pimiennictwo:
1. Biosource International: Tumor Necrosis Factor-?
CB ELISA (TNF-a CB). Diagnostic catalog 2002 2003, 104.
2. Blankestijn P.J., Vos P.F., Rabelink T.J. et al.: Highflux dialysis membranes improve lipid profile in
chronic hemodialysis patients. J. Am. Soc. Nephrol.
1995, 5, 1703.
3. Bloembergen W.E., Hakim R.M., Stannard D.C.
et al.: Relationship of dialysis membrane and causespecific mortality. Am. J. Kidney Dis. 1999, 33, 1.
4. Bloembergen W.E., Stannard D.C., Port F.K. et al.:
Relationship of dose of hemodialysis and cause specific mortality. Kidney Int. 1996, 50, 557.
5. Bologa R.M., Levine D.M., Parker T.S. et al.:
Interleukin-6 predicts hypoalbuminemia, hypocholesterolemia, and mortality in hemodialysis patients. Am. J. Kidney Dis. 1998, 32, 107.
6. Chauveau P., Nguyen H., Combe C. et al.: French

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2007  11  Numer 1

Study Group for Nutrition in Dialysis: Dialyzer membrane permeability and survival in hemodialysis patients. Am. J. Kidney Int. 2005, 45, 3, 565.
7. Cheung A.K., Agodoa L.Y., Daugirdas J.T.: Effects of hemodialyzer reuse on clearances of urea
and b2-microglobulin. J. Am. Soc. Nephrol. 1999, 10,
117.
8. Clark W.R.: Quantitaive characterization of hemodialyzer solute and water transport. Semin. Dial.
2001, 14, 32.
9. Clark W.R., Hamburger R.J., Lysaght M.J.: Effect
of membrane composition and structure on solute
removal and biocompatibility in hemodialysis. Kidney Int. 1999, 56, 2005.
10. Collins A.J., Ma J.Z., Constantini E.G., Everson
S.E.: Dialysis unit and patient characteristics associated with reuse practices and mortality: 1989-1993.
J. Am. Soc. Nephrol. 1998, 9, 2108.
11. Coury J.E., Anderson J. R., McFail-Isom L. et al.:
Scanning force microscopy of small ligand-nucleic
acid complexes: tris (ophenanthroline) ruthenium as
a test for a new assay. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119,
3792.
12. Coury J.E., McFail-Isom L., Presnell S. et al.: Scanning probe visualization of electrostatically immobilozed intercalating drug-nucleic acid complexes. J.
Vac. Sci. Technol. 1995, 13, 1746.
13. Deziel C., Hirsch D.J, Hoult P. et al.: Clinical practice guidelines for the delivery of hemodialysis. Canadian Society of Nephrology. J. Am. Soc. Nephrol.
1999, 10, (Suppl. 13), S306.
14. Dualcount solid phase no boil assay for vitamin B12/
folic acid. Diagnostic Products Corporation. Los Angeles, CA. December 1995.
15. Dro¿d¿ M., Gellert R., Su³owicz W., Rutkowski B.:
Reutylizacja dializatorów. [W:] Dializoterapia w
praktyce lekarskiej. (red.) Rutkowski B. MakMed.
2004, 188.
16. Eknoyan G., Beck G.J., Cheung A.K. et al.: Effect
of dialysis dose and membrane flux in maintenance
hemodialysis. N. Engl. J. Med. 2002, 347, 2010.
17. Feldman H.I., Bilker W.B., Hackett M.H. et al.: Association of dialyzer reuse with hospitalization and
survival rates among US hemodialysis patients: Do
comorbidities matter? J. Clin. Epidemiol. 1999, 52,
209.
18. Feldman H.I., Bilker W.B., Hackett M., Simmons
C.W.: Association of dialyzer reuse and hospitalization rates among hemodialysis patients in the US.
Am. J. Nephrol. 1999, 19, 641.
19. Feldman H.I., Kinosian M., Bilker W. et al.: Effect
of dialyzer reuse on survival of patients treated with
hemodialysis. JAMA 1996, 276, 620.
20. Gagnon R.F., Kaye M.: Dialyzer performance over
prolonged reuse. Clin. Nephrol. 1985, 25, 21.
21. Garred L.J., Canaud B., Flavier J. L. et al.: Effect
of reuse on dialyzer efficacy. Artif. Organs 1990, 14,
80.
22. Gutierrez A., Alvestrand A., Wahren J., Bergstrom
J.: Effect of in vivo contact between blood and dialysis membranes on protein catabolism in humans.
Kidney Int. 1990, 38, 487.
23. Hartmann J., Fricke H., Schiffl H.: Biocompatible
membranes preserve residual renal function in patients undergoing regular hemodialysis. Am. J. Kidney Dis. 1997, 30, 366.
24. Held P.J., Port F.K, Wolfe R.A. et al.: The dose of
hemodialysis and patients mortality. Kidney Int. 1996,
50, 550.
25. Held P.J., Wolfe R.A., Gaylin D.S.: Analysis of the
association of dialyzer reuse practices and patient
outcomes. Am. J. Kidney Dis. 1994, 23, 692.
26. Henderson L.W., Clark W.R., Cheung A.K.: Quantification of middle molecular solute removal in dialysis. Semin. Dial. 2001, 14, 294.
27. Ifudu O., Feldman J., Friedman E.A. et al.: The
intensity of hemodialysis and the response to erythropoietin in patients with endstage renal disease. N.
Engl. J. Med. 1996, 334, 420.
28. Kaplan A.A.: Dialyzer reuse: What we know and what
we don't know. Semin. Dial. 2000, 13, 271.
29. Kaye M., Gagnon R., Mulhearn B., Spergel D.: Prolonged dialyzer reuse. Artif. Organs 1984, 30, 491.

19

30. Kessler M., Canaud B., Pedrini L.A. et al.: European Best Practice Guidelines for Haemodialysis.
Section II. Hemodialysis adequacy. Nephrol. Dial.
Trasnsplant. 2002, 17, (Suppl. 7), S16.
31. Kimmel P.L., Mishkin G.J.: Dialyzer reuse and the
treatment of patients with end-stage renal disease
by hemodialysis. J. Am. Soc. Nephrol. 1998, 9, 2153.
32. Lesaffer G., De Smet R., Lameire N. et al.:
Intradialytic removal of protein - bound ureamic toxins: Role of solute characterisctics and of dialyser
membrane. Nephrol. Dial. Trasnsplant. 2000, 15, 50.
33. Levin N.W.: Does reuse have clinically important
effects on dialyzer function? Semin. Dial. 2000, 13,
286.
34. Leypoldt J.K.: Does reuse have clinically important
effects on dialyzer function? Semin. Dial. 2000, 13,
281.
35. Leypoldt J.K., Cheung A.K., Carroll C.E. et al.:
Effect of dialysis membranes and middle molecule
removal on chronic hemodialysis patient survival.
Am. J. Kidney Dis. 1999, 33, 349.
36. Leypoldt J.K., Cheung A.K., Clark W.R. et al.:
Hemodialysis (HEMO) Study, NIDDK, NIH: Characterization of low and high-flux dialysers with reuse in
the HEMO Study: Interim report. J. Am. Soc. Nephrol.
1996, 7, 1518.
37. Leypoldt J.K., Cheung A.K., Deeter R.B.: Effect of
hemodialyzer reuse: dissociation between clearances of small and large solutes. Am. J. Kidney Dis.
1998, 32, 295.
38. Light P.D.: Reuse of hemodialysis membranes in
chronic dialysis therapy. Principles and Practice of
Dialysis. Lippincot Williams & Wilkins. 2003.
39. Locatelli F., Marcelli D., Conte F. et al.: Comparison of mortality in ESRD patients on convective and
diffusive extracorporeal treatments. The Registro
Lombardo Dialisi E Trapianto. Kidney Int. 1999,
55, 286.
40. Murthy B.V.R., Pereira B.J.G.: Does reuse have clinically important effects on dialyzer function? Semin.
Dial. 2000, 13, 282.

20

41. National Kidney Foundation: Revised standards
for reuse of hemodialyzers. Am. J. Kidney Dis. 1984,
3, 466.
42. NKF - DOQI clinical pratice guidelines for hemo-dialysis adequacy. National Kidney Foundation. Am.
J. Kidney Dis. 1997, 30, S15.
43. NKF - DOQI clinical pratice guidelines for
hemodialysis adequacy: update 2000. Am. J. Kidney Dis. 2001, 37, S7.
44. Nowak S., Pietrzyk J.A., Su³owicz W. i wsp.:
Optymalizacja reutylizacji dializatorów. Sprawozdanie projektu badawczego: KBN nr 8T11E 037 12.
Kraków 1999.
45. Ogden D.A.: Dialyser reuse. [W:] Nissenson A.R.,
Fine R.N., Gentile D.E. (red.). Clinical dialysis. 2-nd
ed. Appelton & Lange, Norwalk, CT, 1990, 202.
46. Owen W.F., Lew N.L., Liu Y. et al.: The urea reuction
ratio and serum albumin contentration as predictors
of mortality in patients undergoing hemodialysis. N.
Engl. J. Med. 1993, 329, 1001.
47. Peterson J., Jani A.: Does reuse have clinically important effects on dialyzer function? Semin. Dial.
2000, 13, 289.
48. Pietrzyk J.A., Zachwieja K.: Hemodializa u dzieci.
[W:] Nefrologia dzieciêca. (red.) Sieniawska M.,
Wyszyñska T. Tom 3, Warszawa 2004, 237.
49. Port F.K., Wolfe R.A., Hulbert-Shearon T.E.: Mortality risk by hemodialyzer reuse practice and dialyzer membrane characteristics: Results from the
USRDS dialysis morbidity and mortality study. Am.
J. Kidney Dis. 2001, 37, 276.
50. Puka J., Rutkowski B., Liberek T. i wsp.: Raport o
stanie leczenia nerkozastêpczego w Polsce 1999.
Kraj. Kon. Med. w Dziedz. Nefrol. Gdañsk 2000.
51. Puka J., Rutkowski B., Lichodziejewska-Niemirko
M. i wsp.: Raport o stanie leczenia nerkozastepczego
w Polsce - 2003. MAKmedia. Gdañsk. 2004.
52. Renal Systems Inc.: Renalin. Dialyzer reprocessing concentrate. Instruction for use and technical
notes. Minneapolis 1983.
53. Shinzato T., Nakai S., Akiba T. et al.: Survival in

long term haemodialysis patients: results from the
annual survey of the Japanese Society for Dialysis
Therapy. Nephrol. Dial. Transplant. 1997, 12, 884.
54. DeSmet R., van Kaer J., van Vlem B. et al.: A decrease of serum albumin increases the free concentration of p-cresol and its toxicity. Int. J. Artif. Org.
2001, 24, 544.
55. Sztefko K.: Wyk³ady monograficzne z diagnostyki
laboratoryjnej, cz. I., wyd. UJ, Kraków 2002.
56. Task Force on Reuse of Dialyzers. Council on Dialysis. National Kidney Foundation. National Kidney
Foundation report on dialyzer reuse. Am. J. Kidney
Dis. 1997, 30, 859.
57. Tattersall J.E., Cramp M., Shannon M. et al.: Rapid
high-flux dialysis can cure uraemic peripheral neuropathy. Nephrol. Dial. Transplant. 1992, 7, 539.
58. Vanholder R.C.: Clical implications of uremic toxins.
Membrane Letter. 2004, 1.
59. Vanholder R.C.: An Overview of Uremic Toxicity.
Hemodial. Int. 2003, 7, 156.
60. Vanholder R.C.: Uremic toxins: removal with different therapies. Hemodial. Int. 2003, 7, 162.
61. Vanholder R., Ringoir S.M.: Adequacy of dialysis:
A critical analysis. Kidney Int. 1992, 42, 540.
62. Vanholder R., De Smet R.: Pathophysiologic effects
of uremic retention solutes. J. Am. Soc. Nephrol.
1999, 10, 1815.
63. Vanholder R.C., De Smet R., Glorieux G., Dhondt
A.: Survival of hemodialysis patients and uremic toxin
removal. Artif. Organs 2003, 27, 218.
64. Vanholder R.C, De Smet R., Hsu C. et al.: Uremic
toxicity: the middle molecule hypothesis revisited.
Semin. Nephrol. 1994, 14, 205.
65. Vanholder R.C., De Smet R., Lesaffer G.: Dissociation between dialysis adequacy and Kt/V. Semin
Dial. 2002, 15, 3.
66. Zager P., Campbell M., Huni C., Brown R.: Effect
of dialyzer reprocessing on standarized mortality ratios within a large not-for-profit chain. J. Am. Soc.
Nephrol. 1994, 5, 485.

M. Miklaszewska i wsp.

