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Hiperkalemia po hemodializie (HD)
i hemodiafiltracji (HDF)  czy jest ró¿nica
w efecie odbicia?
Efekt odbicia stê¿enia potasu po hemodializie (rebound effect) polegaj¹cy
na wzrocie stê¿eñ potasu w kilka godzin po zabiegu ma istotne znaczenie kliniczne. Cele pracy to ocena: 1. Czy jest ró¿nica w efekcie odbicia stê¿enia potasu pomiêdzy hemodializ¹ i hemodiafiltracj¹ w 6 godzin od zakoñczenia zabiegów? 2. Jakie czynniki wp³ywaj¹ na wzrost stê¿enia potasu w 6 godzin od zakoñczenia HD i/lub HDF. Pacjenci i metodyka: Do badania zakwalifikowano 41
pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych w programie HD (26
osób  15 kobiet i 11 mê¿czyzn) i HDF (15 chorych  12 kobiet i 3 mê¿czyzn).
Czas zabiegu HD wynosi³ 3,5-5,0 godzin (r. 4,22 ± 0,39), a HDF 3,25-4,5 (r. 4,02
± 0,37) (p=0,103). U¿ywano koncentratu z zawartoci¹ sodu ok. 139 mmol/l w
obu grupach, a potasu 2,04 ± 0,49 mmol/l dla HD i 2,5 ± 0,5 mmol/l dla HDF
(p=0,006). W czasie HDF stosowano metodê postdylucji w iloci 35-70 ml/min
(r. 56,33 ± 9,53 ml/min). Pozosta³e parametry w obu badanych grupach by³y
podobne. Przed zabiegiem HD i HDF, bezporednio po zabiegu i w 6 godzin od
zakoñczenia zabiegu pobierano od pacjentów próbki krwi celem oznaczenia:
gazometrii, stê¿enia sodu, potasu, wapnia oraz mocznika i kreatyniny w surowicy. Wyniki: Stê¿enie potasu przed zabiegiem wynios³o 5,23 ± 0,64 mmol/l dla
HD oraz 4,93 ± 0,61 mmol/l dla HDF (p=0,157), bezporednio po zabiegu  odpowiednio 3,62 ± 0,38 mmol/l i 3,45 ± 0,35 mmol/l (p=0,169), a w 6 godzin po zabiegu  odpowiednio 4,85 ± 0,64 mmol/l i 4,65 ± 0,63 mmol/l (p=0,346). Zaobserwowano efekt odbicia zale¿ny przede wszystkim od wielkoci spadku stê¿enia
potasu w surowicy w czasie dializy. Zmiennoæ efektu odbicia jest tylko w 34%
wyjaniana zmiennoci¹ spadku stê¿enia potasu w surowicy w trakcie dializy.
Wspó³czynnik korelacji liniowej miêdzy wielkoci¹ odbicia a spadkiem stê¿enia
potasu w czasie dializy wyniós³ 0,512 dla HD (p=0,008) i 0,647 dla HDF (p=0,009).
Nie stwierdzono zwi¹zku miêdzy efektem odbicia a rodzajem dializy w wielozmiennym modelu analizy regresji liniowej. Wnioski: Wzrost stê¿enia potasu w
surowicy krwi 6 godzin po zakoñczeniu zabiegu (efekt odbicia) jest podobny w
obu metodach (HD i HDF) i zale¿y g³ównie od ró¿nicy stê¿eñ potasu przed i
bezporednio po dializie oraz od stê¿enia potasu przed dializ¹. Wydaje siê, ¿e
szybkoæ usuwania potasu mo¿e mieæ wp³yw na wystêpowanie efektu odbicia
po dializie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 58-62)

Hyperpotassemia after hemodialysis (HD)
and hemodiafiltration (HDF)  is there any difference
in rebound effect?
Potassium rebound effect a few hours after hemodialysis has a significant
clinical importance. Aims: 1. Is there a difference between hemodialysis and
hemodiafiltration in a potassium rebound effect with the procedures ending 6
hours ago? 2. What factors influence a potassium rebound effect 6 hours after
the procedures? Patients and methods: For this study we qualified 41 ESRD
patients. 26 patients were treated with HD (15 women and 11 men), 15  HDF (12
women and 3 men). The HD procedures time was 3,5-5,0 hours (av. 4.22 ± 0.39),
and the HDF procedures time was 3.25-4.5 (av. 4.02 ± 0.37) (p=0.103). Sodium
level in dialysis fluid was approx. 139 mmol/l in both groups and potassium
level was 2.04 ± 0.49 mmol/l for HD and 2.5 ± 0.5 mmol/l for HDF (p=0.006).
During HDF 35-70 ml/min (av. 56.33 ± 9.53ml/min) postdillution has been aplied.
Other parameters were similar in both groups. Before, directly after and 6 hours
after HD and HDF procedures blood samples were taken for testing: blood gasses, sodium, potassium, calcium, urine and creatine levels. Results: Before dialysis the potassium level was 5.23 ± 0.64 mmol/l in HD group and 4.93 ± 0.61
mmol/l in HDF group (p=0.157). Immediately following the procedures the level
of potassium was 3.62 ± 0.38 mmol/l in HD and 3.45 ± 0.35 mmol/l in HDF (p=0.169).
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6 hours after HD and HDF the potassium level was 4.85 ± 0.64 mmol/l in HD and
4.65 ± 0.63 mmol/l in HDF (p=0.346). The rebound effect was dependent on the
size of the drop in serum concentration of potassium during the dialysis. Variability of the potassium rebound effect is only explained in 34% with variability
of the drop in the serum concentration of potassium during the dialysis. The
ratio of the linear correlation between rebound effect in the concentration of
potassium during the dialysis was 0.512 for HD (p=0.008) and 0.647 for HDF
(p=0.009). We didn't find association between the potassium rebound effect and
the type of the dialysis in multivariable model of the analysis of the linear regression. Conclusions: Increase in the concentration of potassium in the serum of blood (rebound effect) 6 hours after ending the procedure is similar in
both methods (HD and HDF) and mainly depends on the difference of serum
potassium concentrations before and directly after the dialysis and on the concentration of potassium before the dialysis. It is appearing, that speed of removing potassium can influence the rebound effect after the dialysis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 58-62)

Wstêp
Potas jest bardzo istotnym jonem dla
funkcjonowania organizmów ¿ywych. Odpowiada m.in.: za powstawanie potencja³u
przezb³onowego, a wiêc pozwala komórce
reagowaæ na bodce z zewn¹trz (w zale¿noci od typu komórki mo¿e to byæ skurcz,
wydzielanie hormonów i substancji podobnych, czy przekazywanie przyjêtego impulsu kolejnym komórkom). W organizmie cz³owieka jest oko³o 50 mmol potasu w ka¿dym
kilogramie ¿ywej tkanki, jednak wiêkszoæ
tego jonu zawarte jest w p³ynie wewn¹trzkomórkowym, a tylko oko³o 2% znajduje siê
w przestrzeni pozakomórkowej, w tym w
naczyniach [1,15].
Kontrola stê¿enia potasu w surowicy
krwi u osób z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek, a szczególnie w zaawansowanych
stadiach tej choroby jest bardzo istotna dla
bezpieczeñstwa tych chorych. Wysokie stê¿enie potasu mo¿e byæ wywo³ane m.in.: nieprzestrzeganiem zalecanej diety przez
pacjentów, co wydaje siê byæ najwa¿niejszym, jak te¿ g³odzeniem pacjenta (np.:
przed operacj¹) lub stosowaniem leków z
grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny
(ACE-i), antagonistów receptora AT1 (ARB),
blokerów receptora aldosteronowego i nieselektywnych beta blokerów [1,22]. Stê¿enie potasu powy¿ej 5,6 mmol/l jest zwi¹zane z wiêksz¹ miertelnoci¹ pacjentów ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych
w programie hemodializ, a zaburzenia stê¿enia potasu mog¹ byæ przyczyn¹ istotnych
klinicznie zaburzeñ rytmu serca lub znacznego os³abienia [17, 22]. O ile u osób zdrowych regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej odbywa siê w sposób ci¹g³y, to u osób
dializowanych proces ten jest wykonywany
rednio 3 razy w tygodniu przez oko³o 3-5
godzin [1,2,15,22]. Taki przerywany proces
prowadzi do zaburzeñ wodno-elektrolitowych oko³odializacyjnych.
Morgan i wsp. stwierdzili tzw.: efekt odbicia stê¿enia potasu po hemodializie (rebound effect) polegaj¹cy na wzrocie stê¿eñ potasu w kilka godzin po zabiegu. Ma
to istotne znaczenie kliniczne chocia¿by w
ocenie mo¿liwoci wykonania zabiegu operacyjnego w tym przeszczepienia nerki u
chorych dializowanych [19]. Podobne zjawisko opisali De Nicola i wsp. dla hemodiafiltracji, stwierdzaj¹c dodatkowo, ¿e przy
zastosowaniu p³ynów o wy¿szym stê¿eniu
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Rycina 1
Przyczyny schy³kowej niewydolnoci nerek w badanych grupach.
Reasons of ESRD in inspected groups.

sodu ju¿ po 1 godzinie od zakoñczenia zabiegu efekt rebound jest istotnie wiêkszy i
utrzymuje siê przez kolejnych kilkadziesi¹t
godzin [5]. Brakuje jednak prac porównuj¹cych skutecznoæ obu metod.
Cele pracy to ocena:
1. Czy jest ró¿nica w efekcie odbicia stê¿enia potasu pomiêdzy hemodializ¹ i hemodiafiltracj¹ w 6 godzin od zakoñczenia zabiegów
2. Jakie czynniki wp³ywaj¹ na wzrost stê¿enia potasu w 6 godzin od zakoñczenia HD
i/lub HDF.
Pacjenci i metodyka

Do badania zakwalifikowano 41 pacjentów ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych w programie HD (26 osób  15 kobiet i 11 mê¿czyzn) i
HDF (15 chorych  12 kobiet i 3 mê¿czyzn, u których HDF wykonywano 1 x w tygodniu), (dla p³ci
p=0,147 w tecie chi-kwadrat). Charakterystykê
chorych przedstawia tabela I i rycina 1. Czas zabiegu HD wynosi³ 3,5-5,0 godzin (r. 4,22 ± 0,39),
a HDF 3,25-4,5 (r. 4,02 ± 0,37) (p=0,103). U¿ywano dializatorów z b³on¹ polisulfonow¹ dla HD
low flux o powierzchni od 1,3 do 1,8 m2, a dla HDF
b³on polisulfonowych typu high flux o powierzchni
od 1,4 do 1,9 m2. U¿ywano koncentratu z zawartoci¹ sodu 139,23 ± 1,55 mmol/l dla HD i 139,00 ±
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1,81 mmol/l dla HDF (p=0,669), potasu 2,04 ± 0,49
mmol/l dla HD i 2,5 ± 0,5 mmol/l dla HDF (p=0,006)
oraz wapnia 1,49 ± 0,13 mmol/l dla HD i 1,37 ±
1,13 mmol/l dla HDF (p=0,006), o standardowym
stê¿eniu HCO3. W czasie HDF stosowano metodê
postdylucji w iloci 35-70 ml/min (56,33 ± 9,53
mmol/l). Ultrafiltracja netto (2796,2 ± 1260,6 ml dla
HD i 2186,7 ± 901,5 ml dla HDF, p=0,109) i diureza (330,77 ± 540,20 ml/24h dla HD i 483,33 ±
601,98 ml/24h dla HDF, p=0,173 w tecie nieparametrycznym Manna-Whitneya) by³y podobne w
obu badanych grupach. Przep³yw krwi wynosi³
244,23 ± 26,41 ml/min dla HD i 263,33 ±33,09 ml/
min dla HDF (p=0,049), a Kt/V liczone metod¹
Dougirdasa  1,35 ± 0,26 dla HD i 1,43 ± 0,25 dla
HDF (p=0,389).
Trzykrotnie: 1) przed zabiegiem HD i HDF, 2)
bezporednio po zabiegu i 3) w 6 godzin od zakoñczenia zabiegu pobierano od pacjentów próbki krwi celem oznaczenia: gazometrii, stê¿enia
sodu, potasu, wapnia oraz mocznika i kreatyniny
w surowicy krwi. Do oznaczeñ u¿ywano standarowych metod stosowanych w szpitalu (gasometria
 blood gases  ABL Radiometer, elektrolity 
metoda bezporednia przy u¿yciu elektrod jonoselektywnych, mocznik  metoda enzymatyczna
Integra Roche, kreatynina  metoda enzymatyczna Vitros Ortho Clinical). U chorych przyjmuj¹cych
na sta³e leki beta-adrenolityczne na tydzieñ przed
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miêdzy wzrostem stê¿enia potasu 6 godzin po dializie wykorzystano model wielozmiennej analizy regresji. Przyjêto poziom istotnoci p<0,05. Obliczenia przeprowadzono za pomoc¹ programu SPSS
v.12.0.1
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Rycina 2
Stê¿enia potasu w surowicy przed, bezporednio po i w 6 godzin po zabiegach HD i HDF.
Concentration of potassium in the serum before, directly after and to 6 hours after HD and HDF.
Tabela I
Charakterystyka pacjentów.
Patients' characteristics.
HD (n=26)

HDF (n=15)

rednia

Odchy lenie
standardow e

rednia

Odchy lenie
standardow e

P

Wiek (lata)

56,77

15,77

62,73

14,76

0,241

BM I (kg/m 2)

24,03

3,51

25,64

4,97

0,234

Sód przed zabiegiem (m m ol/l)

137,95

3,41

137,87

3,72

0,946

Potas przed zabiegiem (m m ol/l)

5,23

0,64

4,93

0,61

0,157

Wapñ przed zabiegiem (m m ol/l)

2,17

0,23

2,14

0,10

0,658

M ocznik przed zabiegiem (m g/dl)

142,22

34,93

123,82

28,94

0,093

Kreaty nina przed zabiegiem (m g/dl)

9,93

2,88

8,77

2,33

0,198

pH przed zabiegiem

7,32

0,13

7,38

0,10

0,100

HCO3 przed zabiegiem (m m ol/l)

19,81

3,87

21,70

2,37

0,098

Tabela II
Parametry wielozmiennego modelu regresji liniowej dla efektu odbicia stê¿enia potasu 6 godzin po wykonaniu zabiegu w zale¿noci od spadku jego stê¿enia w trakcie dializy i od rodzaju dializy.
Parameters of multivariable model of the analysis of the linear regression for the potassium concentration
rebound effect 6 hours after dialysis depending on the drop its concentration during the dialysis and on the
type of the dialysis.

Niestandary zow any
w spó³czy nnik beta
± b³¹d standardow y

95% przedzia³ ufnoci
dla w spó³czy nnika beta

P

Spadek stê¿enia potasu w czasie dializy (m m ol/l)

-0,478 ± 0,108

(-0,696;-0,259)

<0,001

Rodzaj dializy (HD v s HDF)

-0,032 ± 0,131

(-0,296;0,233)

0,811

Tabela III
Parametry wielozmiennego modelu regresji liniowej dla efektu odbicia stê¿enia potasu 6 godzin po wykonaniu zabiegu w zale¿noci od spadku jego stê¿enia w trakcie dializy i Kt/V (metod¹ Daugirdasa).
Parameters of multivariable model of the analysis of the linear regression for the potassium concentration
rebound effect 6 hours after dialysis depending on the drop its concentration during the dialysis and Kt/V
(by Daugirdas).

Niestandary zow any
w spó³czy nnik beta
± b³¹d standardow y

95% przedzia³ ufnoci
dla w spó³czy nnika beta

P

Spadek stê¿enia potasu W czasie dializy (m m ol/l)

-0,438 ± 0,107

(-0,655;-0,222)

<0,001

Kt / V

0,383 ± 0,245

(-0,112;0,878)

0,126

badaniem wstrzymano stosowanie tych leków, pozosta³ych leków nie modyfikowano.
Wyniki opracowywano statystycznie u¿ywaj¹c
statystyk opisowych (rednia i odchylenie standardowe). Dla zmiennych ci¹g³ych o rozk³adzie nor-
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malnym zastosowano test t-Studenta, dla zmiennych ci¹g³ych o rozk³adzie odbiegaj¹cym od rozk³adu normalnego  test nieparametryczny Manna-Whitneya, a dla zmiennych skategoryzowanych
 test chi-kwadrat. W celu oszacowania zwi¹zku

Wyniki
Stê¿enie potasu przed zabiegiem wynios³o 5,23 ± 0,64 mmol/l dla HD oraz 4,93 ±
0,61 mmol/l dla HDF (p=0,157), bezporednio po zabiegu  odpowiednio 3,62 ± 0,38
mmol/l i 3,45 ± 0,35 mmol/l (p=0,169), a w
6 godzin po zabiegu  odpowiednio 4,85 ±
0,64 mmol/l i 4,65 ± 0,63 mmol/l (p=0,346).
Zaobserwowano efekt odbicia zale¿ny
przede wszystkim od wielkoci spadku stê¿enia potasu w czasie dializy (rycina 2).
Wspó³czynnik korelacji liniowej miêdzy wzrostem stê¿enia potasu w 6 godzin po zabiegu a spadkiem jego stê¿enia w czasie dializy wyniós³ 0,512 dla HD (p=0,008) i 0,647
dla HDF (p=0,009).
Szacuj¹c parametry modelu analizy regresji liniowej z jedn¹ zmienn¹ stwierdzono, ¿e zmiennoæ efektu odbicia jest w 34%
wyjaniana zmiennoci¹ spadku stê¿enia
potasu w trakcie dializy. Nie zaobserwowano jednak dodatkowo zwi¹zku miêdzy wzrostem stê¿enia potasu w 6 godzin po zabiegu a rodzajem dializy w modelu wielozmiennym. Oznacza to, ¿e wraz ze spadkiem stê¿enia potasu w trakcie zabiegu dializy o 1
mmol/l nastêpuje wzrost jego stê¿enia w 6
godzin po dializie o oko³o 0,478 mmol/l bez
wzglêdu na rodzaj zabiegu (tabela II).
Badaj¹c zale¿noæ efektu odbicia dodatkowo od innych czynników, ni¿ tylko spadek stê¿enia potasu w trakcie dializy nie
stwierdzono istotnych statystycznie zwi¹zków z Kt/V (metod¹ Daugirdasa) (p=0,126,
tabela III) lub URR (p=0,345, tabela IV).
Omówienie
Hiperkalemia u chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek leczonych dializami
pozostaje wa¿nym problemem klinicznym i
wystêpuje u oko³o 10% z nich. Zapobieganie hiperpotasemii i jej leczenie jest bardzo
istotne ze wzglêdu na mo¿liwe zagro¿enie
¿ycia chorego z wysokimi stê¿eniami potasu [1,22]. Wystêpuj¹cy efekt odbicia potasu, czêsto niezauwa¿any, polegaj¹cy na
wystêpowaniu hiperkalemii w kilka godzin
po dializie, staje siê problemem np. przy
kwalifikacjach chorego do zabiegów terapeutyczno-leczniczych planowanych po dializie [3,19].
Stê¿enie potasu w surowicy jest zale¿ne od zgromadzonego potasu w ustroju [26].
Potas zgromadzony jest g³ównie w dwóch
przestrzeniach, a przede wszystkim wewn¹trzkomórkowo. Chorzy dializowani maj¹
upoledzon¹ dostêpnoæ do ³adunku potasu szybko wymienialnego. Wymiana tego
jonu pomiêdzy przestrzeniami wewn¹trzkomórkow¹ i zewn¹trzkomórkow¹ jest powolna i zale¿y od wielu czynników, a tylko potas z przestrzeni zewn¹trzkomórkowej ma
szansê na szybsze usuwanie w trakcie dializy [1,26]. Ta nierównowaga pomiêdzy usuwaniem potasu przez b³onê dializacyjn¹, a
jego penetracjê przez b³ony komórkowe
wydaje siê byæ podstawowym powodem
wystêpowania efektu odbicia potasu w 6
godzin po zabiegu [1,8,28]. W przedstawia-
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Tabela IV
Parametry wielozmiennego modelu regresji liniowej dla efektu odbicia stê¿enia potasu 6 godzin po wykonaniu zabiegu w zale¿noci od spadku jego stê¿enia w trakcie dializy i URR.
Parameters of multivariable model of the analysis of the linear regression for the potassium concentration
rebound effect 6 hours after dialysis depending on the drop its concentration during the dialysis and URR.

Niestandary zow any
w spó³czy nnik beta
± b³¹d standardow y

95% przedzia³ ufnoci
dla w spó³czy nnika beta

P

Spadek stê¿enia potasu W czasie dializy (m m ol/l)

-0,454 ± 0,109

(-0,674;-0,234)

<0,001

URR

0,770 ± 0,805

(-0,859;2,399)

0,345

Tabela V
Parametry wielozmiennego modelu regresji liniowej dla efektu odbicia stê¿enia potasu 6 godzin po wykonaniu zabiegu w zale¿noci od spadku jego stê¿enia w trakcie dializy i UF netto.
Parameters of multivariable model of the analysis of the linear regression for the potassium concentration
rebound effect 6 hours after dialysis depending on the drop its concentration during the dialysis and UF
netto.
Niestandary zow any
w spó³czy nnik beta
± b³¹d standardow y

95% przedzia³ ufnoci
dla w spó³czy nnika beta

P

Spadek stê¿enia potasu W czasie dializy (m m ol/l)

-0,440 ± 0,102

(-0,646;-0,234)

<0,001

UF netto (litr)

0,118 ± 0,051

(0,014;0,222)

0,027

Tabela VI
Parametry wielozmiennego modelu regresji liniowej dla efektu odbicia stê¿enia potasu 6 godzin po wykonaniu zabiegu w zale¿noci od spadku jego stê¿enia w trakcie dializy i UF brutto.
Parameters of multivariable model of the analysis of the linear regression for the potassium concentration
rebound effect 6 hours after dialysis depending on the drop its concentration during the dialysis and UF
brutto.

Niestandary zow any
w spó³czy nnik beta
± b³¹d standardow y

95% przedzia³ ufnoci
dla w spó³czy nnika beta

P

Spadek stê¿enia potasu W czasie dializy (m m ol/l)

-0,479 ± 0,108

(-0,697;-0,261)

<0,001

UF brutto (litr)

0,005 ± 0,010

(-0,015;0,024)

0,623

nej pracy nie wykazalimy istotnych ró¿nic
w przebiegu efektu odbicia u chorych HD i
HDF (rycina 2, tabela II-IV).
Wymiana potasu w czasie standardowego zabiegu hemodializy to ponad 100 mEq
a mimo to wystêpuje efekt odbicia. U chorych z HDF mo¿e byæ wiêksza usuwalnoæ
potasu, gdy¿ prócz procesu dyfuzji zachodzi nasilone zjawiska konwekcji, wiêc wymiana potasu jest ograniczana wy¿szym ni¿
w czasie HD jego stê¿eniem w p³ynie dializacyjnym. U nas przy zachowanej niewielkiej, ale istotnej ró¿nicy w stê¿eniach potasu w p³ynie dializacyjnym pomiêdzy HD i
HDF nie wykazalimy wp³ywu ultrafiltracji
brutto (proces konwekcji) na wyst¹pienie
efektu odbicia. Wykazany dla HDF wp³yw
ultrafiltracji netto nie pozwala na postawienie jednoznacznego wniosku (tabela V i VI).
Proces nie jest dok³adnie zbadany, choæ
faktem jest, ¿e ultrafiltracja ma udowodnion¹ rolê w usuwaniu potasu z ustroju [7,23].
Jak wykazali inni badacze wielkoæ efektu odbicia dotycz¹cego potasu zale¿y od
wyjciowego stê¿enia potasu przed dializ¹
[3,28]. W naszej pracy potwierdzilimy tê
zale¿noæ zarówno u pacjentów leczonych
HD jak i HDF. Ró¿nica stê¿eñ potasu przed
i bezporednio po dializie zale¿y od stê¿enia potasu przed zabiegiem, dlatego przedstawilimy wyniki, które wykaza³y, ¿e ró¿nica stê¿eñ potasu w surowicy przed i po dializie wp³ywa na efekt odbicia stê¿enia potasu w 6 godzin zarówno po HD i HDF. Im ta
ró¿nica jest wiêksza, tym wiêkszy jest efekt
odbicia (tabela II, III i IV). Porednio mo¿na

wnioskowaæ, ¿e im szybsze usuwanie potasu tym wiêkszy efekt odbicia jego stê¿enia po 6 godzinach od zakoñczenia dializy.
To z kolei sugeruje, ¿e usuwanie potasu powinno byæ roz³o¿one w czasie. Tego typu
spostrze¿enia znalaz³y siê te¿ w innej pracy
sugeruj¹c, ¿e przy du¿ej hiperkaliemii przed
dializ¹ zabieg ten powinien byæ powtarzany
tego samego dnia [1]. Jednak logicznym
wydaje siê, aby w takich przypadkach stosowaæ d³ugotrwa³e dializy niezale¿nie od ich
rodzaju. Wymaga to potwierdzenia przy zastosowaniu technik powolnych zabiegów o
ma³ej efektywnoci. Badanie nad skutecznoci¹ usuwania potasu w zale¿noci od
metody dializy oraz stê¿enia potasu w p³ynie dializacyjnym wykonali miêdzy innymi
Redaelli B. i wsp. wykazuj¹c najwiêksz¹ skutecznoæ w pierwszej fazie zabiegu i ró¿n¹
tolerancjê dializy oraz odwodnienia w zale¿noci od iloci usuwanego potasu [7,12,23,
26]. Chorzy gorzej znosz¹ szybkie usuwanie potasu. Wydajnoæ zabiegu hemodializy w tym zakresie zale¿y nie tylko od d³ugoci zabiegu, ale tak¿e od jakoci zastosowanego dializatora i/lub koncentratu [5,28].
Przy stosowaniu koncentratów ubogopotasowych wydajnoæ dializy zmniejsza siê, a
chorzy le znosz¹ zabieg [6]. Tê sytuacjê
t³umaczy siê reakcj¹ naczyñ obwodowych
(skurcz) na szybkoæ zmniejszenia stê¿enia potasu w surowicy krwi, a co za tym idzie
zmniejszeniem perfuzji tkanek. Ten stan
powoduje pogorszenie oczyszczania krwi z
substancji toksycznych, a dodatkowo mo¿e
odpowiadaæ, za wzrost stê¿enia potasu po
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zakoñczeniu dializy [6]. Podobne wyniki uzyska³ Hou i wsp. badaj¹c bezpieczeñstwo i
skutecznoæ niskich stê¿eñ potasu w p³ynie dializacyjnym w czasie dializy [12]. Nadmierne usuwanie potasu nasila zaburzenia
rytmu serca [4,16]. Najlepiej tolerowana jest
ma³a wymiana potasu [24]. Autorzy nie badali efektu rebound oraz nie stosowali HDF
[23]. HDF by³a badana w ró¿nych, zró¿nicowanych pod wzglêdem stê¿enia potasu,
protoko³ach wykazuj¹c wp³yw jego stê¿enia
na dyspersjê odcinka QT [4]. Takie badania
a tak¿e wystêpowanie powa¿nych zaburzeñ
rytmu badano w trakcie zabiegów HD [9,13,
20,25,27]. Najmniej skuteczna dla usuwania potasu by³a dializa otrzewnowa oraz
standardowa HD, najskuteczniejsza dializa
na koncentracie bezpotasowym i niskopotasowym [23,28]. Niskie stê¿enie potasu w
p³ynie dializacyjnym zmniejsza skutecznoæ
dializy i nasila efekt rebound dla mocznika
[6]. Usuwanie potasu zwiêksza tak¿e wysoka zawartoæ dwuwêglanów w plynie dializacyjnym [11]. Gospodarka kwasowo-zasadowa ma szczególnie du¿e znaczenia dla
homeostazy potasowej w wielu mechanizmach [18]. W naszej pracy stê¿enia dwuwêglanów by³y identyczne. Wykazano, ¿e
stê¿enie kreatyniny mo¿e mieæ wp³yw na
efekt odbicia przy HDF. Brak wp³ywu wspó³czynnika KT/V i URR os³abia to spostrze¿enie.
P³yn bezglukozowy jest efektywniejszy,
interdializacyjne pH ma wp³yw na wymianê
potasu, dializa w tym zakresie jest wówczas
skuteczniejsza. Glukoza w p³ynie dializacyjnym ma wp³ywaæ na wymianê potasu u chorych z cukrzyc¹, zdania nie s¹ jednoznaczne [7,28]. Nie badalimy tej zale¿noci. Nie
jest pewne dzia³anie ACE-i i ARB na rozwój
hiperkalemii u chorych hemodializowanych,
chocia¿ ryzyko wydaje siê byæ wiêksze, leki
te nie wp³ywaj¹ na iloæ usuwanego potasu
w czasie zabiegów [10,14,21]. Wysokie stê¿enie sodu w p³ynie dializacyjnym (wysoka
osmolarnoæ), powoduje przesuniêcia z
przestrzeni wewn¹trz do zewn¹trzkomórkowej sprzyjaj¹c usuwaniu potasu w czasie
dializy [5]. Mo¿e mieæ to wp³yw na efekt rebound opisywany przez Morgana i wsp. [19].
Takiej obserwacji nie prowadzilimy w naszej pracy.
Wnioski
1. Wzrost stê¿enia potasu w surowicy
krwi 6 godzin po zakoñczeniu zabiegu (efekt
odbicia) jest podobny w obu metodach (HD
i HDF) i zale¿y g³ównie od ró¿nicy stê¿eñ
potasu przed i bezporednio po dializie oraz
od stê¿enia potasu przed dializ¹.
2. Wydaje siê, ¿e szybkoæ usuwania
potasu mo¿e mieæ wp³yw na wystêpowanie
efektu odbicia po dializie.
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