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Czy porównanie skutecznoci hemodializy
i dializy otrzewnowej jest mo¿liwe?

Przemys³aw KOROHODA1
Jacek A. PIETRZYK2

W pracy zaproponowano i zweryfikowano metodê bezporedniego porównywania efektywnoci leczenia za pomoc¹ dwóch znacz¹co odmiennych metod
dializowania pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek: hemodializy i dializy otrzewnowej. W roli wskaników wykorzystano zastêpczy klirens, bêd¹cy
urednionym odpowiednikiem sta³ego klirensu nerkowego oraz wskanik Kt/V
znormalizowany do czasu jednej doby. Wyniki otrzymane dla dwóch grup pacjentów, 48 hemodializowanych oraz 69 dializowanych otrzewnowo, potwierdzi³y postawion¹ hipotezê, ¿e wbrew powszechnemu mniemaniu, po dobraniu
odpowiednich parametrów, mo¿liwe jest natychmiastowe porównywanie obu
metod dializowania, a zaproponowane wskaniki maj¹ w tym aspekcie charakter uniwersalny.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 132-137)
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Is comparative assessment of hemodialysis
and peritoneal dialysis efficiency possible?
The paper presents verified proposal of direct comparison of the treatment
effectiveness in patients with terminal renal insufficiency, in whom hemodialysis
(HD) and peritoneal dialysis (PD) can be applied. These two therapies are significantly different in nature and employ different indices to assess adequacy.
Equivalent clearance, being averaged counterpart of constant renal clearance
and dialysis index Kt/V normalized to 24 hrs time interval were considered as
dialysis efficiency indices. The results obtained within the two studied groups
of patients: 48 HD and 69 PD have shown that immediate comparison of efficiency of either method is possible and proposed indices are universal in nature, if modeled parameters are matched promptly.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 132-137)

Wspó³czesna dializoterapia umo¿liwiaj¹ca utrzymanie przy ¿yciu chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek wykorzystuje
dwie techniki: zewn¹trzustrojow¹ hemodializê (HD), aplikowan¹ standardowo (cyklicznie) trzy razy w tygodniu oraz wewn¹trzustrojow¹ dializê otrzewnow¹ (DO), która w
wersji tzw. ci¹g³ej (CADO) lub automatycznej (ADO) jest prowadzona przez 7 dni w
tygodniu. Proporcja czasu HD do interwa³u
miêdzydializacyjnego wynosi dla pojedynczego cyklu ok. 1/12. W przypadku DO,
zw³aszcza w wersji CADO, czas stosowania zabiegu jest praktycznie ci¹g³y. Od wprowadzenia modelowania kinetycznego hemodializy (1983-1985) [6,24] i modelowania
dializy otrzewnowej (1976-1980) [1] w praktyce klinicznej u¿ywane s¹ powszechnie
wskaniki oceny skutecznoci dializy, którymi w przypadku HD s¹: frakcjonowany klirens objêtoci dystrybucji mocznika (Kt/V) i
urednione po czasie stê¿enie mocznika
(TAC  ang. time averaged concentration),
a w przypadku DO  tygodniowy wskanik
KT/V mocznika i tygodniowy klirens kreatyniny TKK [1,10,13,14]. Z wartociami tych
wskaników uda³o siê skutecznie skorelowaæ rokowanie pacjentów oraz ich chorobowoæ. Jednak ich bezporednie porów-

132

S³owa kluczowe:
 modelowanie dializy
 frakcjonowany klirens mocznika Kt/V
 klirens zastêpczy
Key words:
 dialysis modeling
 fractional urea clearance Kt/V
 equivalent clearance

nanie jest w praktyce niemo¿liwe (przerywany charakter HD, ci¹g³y charakter DO,
przek³adaj¹cy siê odpowiednio na zmienne
i sta³e w czasie stê¿enia markerów toksemii mocznicowej).
Celem niniejszej pracy by³o porównanie
efektywnoci obydwu metod dializy, wykorzystuj¹c do tego tzw. klirens zastêpczy
(equivalent clearance, KE), za pomoc¹ którego modeluje siê ci¹g³y proces oczyszczania, nawi¹zuj¹cy do równania stanu ustalonego oraz powszechnie u¿ywany wskanik
Kt/V, poprzez zaproponowanie jego odpowiedniej modyfikacji [11,12].
W pracy, do weryfikacji proponowanych
wskaników oraz postawionej hipotezy, i¿ z
ich pomoc¹ mo¿liwe jest bezporednie porównywanie obu metod dializy, wykorzystano wybiórczo zgromadzone uprzednio dane
modelowania kinetycznego sesji dializacyjnych [17]. Pochodzi³y one z grupy pacjentów hemodializowanych (NHD=48) oraz dializowanych otrzewnowo (NDO=69).
Wybrane wskaniki porównania
skutecznoci zabiegów hemodializy
i dializy otrzewnowej
Pierwszym parametrem zaproponowanym do badania porównawczego by³ klirens
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zastêpczy KE, stanowi¹cy odpowiednik klirensu nerkowego u osób zdrowych [11]

KE =

G
C Av

(1)

gdzie: G - odpowiada wartoci tworzenia toksyny (generacji) a CAV - urednionemu stê¿eniu. Wartoæ klirensu wyra¿a siê
zwyczajowo w mililitrach na minutê (mL/
min). Równanie (1) mo¿e byæ równie¿ modelem systemu w stanie równowagi, gdy
efekt sta³ego w czasie tempa generacji toksyny G, wyra¿anego zwykle w mg/min., jest
bilansowany przez usuwanie tej toksyny w
tempie okrelonym przez iloczyn klirensu i
stê¿enia. W przypadku stanu równowagi jest
to stê¿enie sta³e w czasie, w przypadku klirensu zastêpczego  CAV jest stê¿eniem
urednionym po czasie (CAV=TAC), wyra¿onym zazwyczaj w mg/L.
Drugim zastosowanym parametrem by³
bezwymiarowy wskanik Kt/V odniesiony do
referencyjnego czasu tref. W pierwotnej wersji zaproponowanej przez Franka Gotcha i
Johna Sargenta wskanik ten mia³ postaæ
[10,24]

Kt / Vref =

K × t ref
V

(2)

Wzór (2) wynika z zastosowania krañcowo uproszczonego modelu 1-przedzia³owego [6,10,24]. Klirens K, reprezentuje ca³kowity klirens dializatora i resztkowy w³asnych nerek miêdzy organizmem pacjenta i
otoczeniem, V (w mL lub L) stanowi objêtoæ dystrybucji odpowiadaj¹cy ca³kowitej
wodzie ustroju, a t czas (w minutach) - w
przypadku HD jest czasem zabiegu. Wskanik Kt/V jest bezwymiarowy pod warunkiem
odpowiedniego dopasowania jednostek parametrów u¿ytych do jego wyliczenia (K =
mL/min; t - min.; V - mL). Zabieg HD jest
procesem na tyle z³o¿onym, i¿ do efektywnego szacowania jego dawki stosuje siê jednak metody wyliczania Kt/V nie wymagaj¹ce podania trudnej do okrelenia w warunkach klinicznych odpowiedniej wartoci K
[23]. Oba zabiegi  HD i DO  prowadzone
s¹ w rytmie dobowym (DO, HD) lub kilkudobowym (HD), zatem w niniejszej pracy za
czas referencyjny przyjêto dobê, tj.
tref=t24=1440 min. Oznacza³o to koniecznoæ zmodyfikowania wyliczanego typowo
dla HD wskanika Kt/V tak, by odpowiada³
jednej dobie.
Szczegó³owy opis modyfikacji i metod
wyliczania obu wskaników opisano poni¿ej.
Modelowanie hemodializy
Ze wzglêdu na mo¿liwoci pomiarowe i
bez znacz¹cego ingerowania w proces leczenia, w typowych warunkach stacji dializ
mo¿liwe jest gromadzenie wyników badañ,
których wartoci liczbowe s¹ danymi wejciowymi jako parametry jedynie dla modelu 1-przedzia³owego [6,10,23]. Model ten
mo¿na opisaæ równaniem zachowania masy
mocznika jako toksyny markerowej

d
(C (t ) × V (t ) ) = - K dR × C (t ) + G0 (3)
dt

W równaniu tym: C(t) - oznacza zale¿ne od czasu stê¿enie toksyny w objêtoci
dystrybucji, wyra¿ane w mg/L; V(t) - zale¿n¹ od czasu objêtoæ dystrybucji; KdR - a)
dla czasu dializy: efektywny klirens dializatora (pomniejszony w wyniku efektu recyrkulacji) wraz z klirensem resztkowym nerek
(KR), b) miêdzy dializami tylko klirens resztkowy nerek (zazwyczaj niemal zerowy); G 0
- tempo generacji mocznika.
Nawi¹zuj¹c do podstaw modelu oraz
przyjêtych uproszczeñ przyjmuje siê, ¿e
objêtoæ dystrybucji maleje liniowo w zale¿noci od czasu w trakcie dializy, a ronie
liniowo miêdzy zabiegami. Ca³kowity ubytek objêtoci w trakcie dializy (tzw. efekt ultrafiltracji) oznacza siê jako DVUFR, natomiast przyrost miêdzy dializami - jako DVB.
Obie wielkoci s¹ nie mniejsze od zera.
Poniewa¿ w przypadku pacjentów hemodializowanych klirens resztkowy nie przekracza wartoci kilku mL/min, a zebrane dane
pomiarowe w badanej grupie okaza³y siê
niemiarodajne, przyjêto, i¿ wszyscy pacjenci HD posiadali KR=0. W przypadku, gdy rzeczywisty klirens resztkowy jest ró¿ny od
zera, za³o¿enie takie jest równoznaczne z
zani¿eniem mierzonej wartoci G, poniewa¿
czêæ generowanej toksyny jest usuwana w
sposób ci¹g³y dziêki niewielkiej pracy nerek.
Odpowiada to nastêpuj¹cemu podstawieniu
po prawej stronie równania (3)
- K dR × C (t ) + G0 = -(K d + K R ) × C (t ) + G0 » - K d × C (t ) + G

(4)
gdzie: Kd - klirens dializatora, pomniejszony w wyniku efektu recyrkulacji; G - tempo generacji mocznika, niekiedy pomniejszone w wyniku istnienia niezerowego klirensu resztkowego

G ¬
¾® - K R × C (t ) + G0

(5)

W zale¿nociach (4) i (5) nie zastosowano znaku równoci, poniewa¿ stosowany w praktyce sposób wyznaczania G jej nie
gwarantuje, zapewniaj¹c jedynie zadowalaj¹ce przybli¿enie [6,19,20].
Wystêpuj¹cy po zakoñczeniu ka¿dej
hemodializy tzw. efekt odbicia (tym wiêkszy
im wydajniejsz¹ technikê zabiegu stosujemy w krótszym czasie) [8,20] przemawia
jednak za stosowaniem modelu 2-przedzia³owego, kiedy to tylko jest mo¿liwe [4,9,20].
Model ten dzieli przestrzeñ dystrybucji na
dwie czêci: zewn¹trzkomórkow¹ (zwykle
oznaczan¹ indeksem e) oraz wewn¹trzkomórkow¹ (oznaczan¹ indeksem i). Zatem
zmiany masy mocznika w przedziale zewnêtrznym s¹ wówczas opisane równaniem
d
(C e (t ) ×Ve (t )) = - K c × (C e (t ) - C i (t ) ) - K dR × C e (t ) + G 0
dt

(6)

natomiast w przedziale wewnêtrznym

K
d
Ci (t ) = c × (Ce (t ) - Ci (t ) )
Vi
dt

(7)

gdzie Kc - klirens miêdzyprzedzia³owy.
Przyjmuje siê, ¿e zmiany objêtoci zachodz¹ jedynie w przedziale zewnêtrznym, zatem Vi=const. Stê¿enia C wyra¿a siê zwy-
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kle w mg/L lub w mmol/L, w razie potrzeby
stosuj¹c odpowiednie przeliczenia.
Ca³kowita iloæ toksyny markerowej w
organizmie wynika z jej zawartoci w obu
przedzia³ach, zatem stan oczyszczenia powinien byæ w takim przypadku okrelany za
pomoc¹ stê¿enia urednionego (ang. equilibrated), wyra¿anego nastêpuj¹c¹ zale¿noci¹

C (t ) × Ve (t ) + Ci (t ) × Vi
C eq (t ) = e
Ve (t ) + Vi

(8)

Dla uproszczenia notacji mo¿na przyj¹æ,
¿e: C0=C(t0), Ct= C(td), C2= C(t2), przy czym:
t0 - chwila rozpoczêcia zabiegu HD, td chwila zakoñczenia zabiegu HD, t2 - chwila
rozpoczêcia kolejnego zabiegu HD, po zakoñczeniu pe³nego cyklu dializacyjnego
(patrz te¿ rycina 1).
Na rycinie 1 i rycinie 2 przedstawiono
przebiegi stê¿eñ opisanych zale¿nociami
(6), (7) i (8). Zastosowane wartoci parametrów podano w tabeli I.
W codziennej praktyce klinicznej precyzyjne modelowanie 2-przedzia³owego nie
jest zwykle mo¿liwe ze wzglêdu na brak odpowiednich danych. Obserwowane w sesjach modelowych przebiegi (patrz rycina 2)
sk³aniaj¹ do przyjêcia w trakcie obliczeñ wartoci tempa generacji oraz urednionego
stê¿enia upraszczaj¹cego za³o¿enia, i¿ cykl
hemodializy sk³ada siê z dwóch odcinków
prostoliniowych.
Tabela I
Przyk³adowe wartoci parametrów modelu dwuprzedzia³owego, spotykane przy modelowaniu procesu
hemodializy [17,19,20].
Example values for parameters of the two - compartmental model seen when performing hemodialysis
modeling [17,19,20].

param etr

w artoæ

jednostki

G

10

m g/m in

Kd

100

m L/m in

Kc

300

m L/m in

KR

1

m L/m in

C0

30

m m ol/L

td

4

godz.

t2

2

doby

Ve(t0)

12

L

Vi

15

L

D V U FR

2

L

D VB

2,5

L

Wykorzystywany czêsto w praktyce tzw.
1-przedzia³owy (ang. single-pool) wskanik
spKt/V jest okrelany na podstawie pomiarów stê¿enia w dostêpnym pomiarowo przedziale zewnêtrznym, na pocz¹tku i w chwili
zakoñczenia zabiegu

æC ö
Kt / V sp = lnçç e0 ÷÷
è C et ø

(9)

Wiadomo, ¿e znacznie lepiej ni¿ (9) oddaje stan pacjenta wskanik eqKt/V bazuj¹cy na stê¿eniach urednionych (8) [5,22].
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Rycina 1
Przebiegi modelu dwuprzedzia³owego dla parametrów wed³ug tabeli I, z wyj¹tkiem parametru Kc, który w celu uwypuklenia ró¿nic miêdzy poszczególnymi
stê¿eniami przyjêto Kc=30mL/min, co stanowi wartoæ nienaturalnie ma³¹ [19,20].
Courses of the two-compartmental model for parameters found in table I, except
for parameter Kc, in order to underline differences between respective concentrations accepted for Kc = 30ml/min, which equals an unnatural small value
[19,20].

Jednak jego wyliczenie napotyka barierê w
postaci niedostêpnego pomiarowo stê¿enia
Ci. Dlatego te¿ dla celów praktycznych zaproponowano korektê wskanika urednionego [4,5,8,9], bazuj¹c¹ na wspó³czynniku
a>1
æC ö
æ C ö
Kt / Veq = lnç e0 ÷ » lnçç e0 ÷÷ = Kt / Veqa
ç Ceqt ÷
è a × Cet ø
è
ø
(10)
Wskanik Kt/Veqa stanowi zatem oszacowanie efektywnego, urednionego
wskanika Kt/Veq dla danego zabiegu hemodializy.
Pozosta³e, konieczne do dalszych wyliczeñ wartoci parametrów wyznaczano nastêpuj¹cymi metodami. Tempo generacji
wyliczano ze wzoru

V × (Ce 2 - a × Cet )
G = Av
t2 - td

(11)
gdzie urednion¹ po czasie objêtoæ
dystrybucji okrelano z zale¿noci

V Av = V BIA (t 0 ) - ÄVUFR +

(W (t 2 ) - W (t d ) )
2

(12)
gdzie: VBIA - oznacza wartoæ wyznaczan¹ na podstawie pomiaru i analizy bioimpedancji elektrycznej [16,19], a W - masê cia³a w odpowiednich chwilach czasu. W tym
przypadku przyjêto, ¿e 1 kg masy odpowiada³ 1 litrowi objêtoci.
Urednione po czasie stê¿enie toksyny
zosta³o przybli¿ane za pomoc¹ uproszczonego wzoru
a × Cet + Ce2
æ Ce0 + a × Cet
ö
× td +
× (t 2 - td ) ÷
ç
2
2
è
ø
C Av =
t2

(13)
Na podstawie wyników (11) oraz (13)
mo¿liwe by³o wyliczenie KE wed³ug wzoru
(1) dla pe³nego cyklu zabiegu HD.
Dobowy wskanik Kt/V, wyliczany typowo dla pojedynczego cyklu hemodializy, w
przypadku odniesienia go do doby, by³ wy-
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Rycina 2
Przyk³ad typowych dla modelowania rzeczywistych dializ przebiegów stê¿eñ
w modelu dwuprzedzia³owym dla parametrów wed³ug tabeli I.
Example of typical modeling for actual concentrations for dialysis courses for
the two - compartmental model for parameters according to table I.

znaczany na podstawie nastêpuj¹cego przeliczenia:

t
Kt / V 24 (HD) = Kt / Veqa × 24
t2

(14)

Symulacyjne badanie Monte Carlo
W celu oszacowania wp³ywu poczynionych za³o¿eñ, umo¿liwiaj¹cych zast¹pienie
brakuj¹cych danych do modelowania 2przedzia³owego przez zastosowanie odpowiednich uproszczeñ, przeprowadzono seriê badañ symulacyjnych technik¹ Monte
Carlo, stosowan¹ ju¿ wczeniej w tej dziedzinie [2]. Za pomoc¹ generatora pseudolosowego wyznaczane by³y wartoci wszystkich koniecznych parametrów modelu, przy
czym ka¿dy parametr mia³ okrelony przedzia³ wartoci, wynikaj¹cy ze studiów literaturowych oraz w³asnego dowiadczenia, nabytego w trakcie prowadzonych uprzednio
prac [17,19,20]. W tabeli II podano odpowiednie zakresy wartoci. Przeprowadzono
dwa eksperymenty: 1) dla niewielkich KR z
przedzia³u [0,1] mL/min oraz, porównawczo,
2) dla KR z przedzia³u [1,10] mL/min. Czas
pe³nego cyklu HD wynosi³, losowo, 2 lub 3
doby.
Tabela II
Granice przedzia³ów dla parametrów modelu dwuprzedzia³owego w analizie Monte Carlo.
Interval borders for parameters of the two - compartmental model in the Monte Carlo analysis.
param etr

m in.

m aks.

jedn.

Kc

200

900

m L/m in

Ve

10

20

L

D V U FR

0

5

L

Vi

1,1 Ve

1,4 Ve

L

Kd

80

200

m L/m in

G

3

17

m g/m in

td

2

5

godz.

KR(1)

0

1

m L/m in

KR (2)

1

10

m L/m in

W zwi¹zku z faktem, i¿ pomiêdzy parametrami zachodz¹ niekiedy silne zale¿noci, jednak chc¹c unikn¹æ wprowadzenia
sztucznej korelacji poprzez wzajemne uzale¿nienie miêdzy parametrami, za pomoc¹
deterministycznych wzorów, zastosowano
losowanie nadmiarowe. Po ka¿dym losowaniu przeprowadzono komplet obliczeñ modelowych, po czym sprawdzano, czy w danym przypadku spe³nione s¹ warunki kwalifikuj¹ce rozwa¿any przypadek jako realistyczny przyk³ad cyklu dializacyjnego. Najwa¿niejsze z warunków, które nale¿a³o
uwzglêdniæ sprowadza³y siê do nastêpuj¹cych sytuacji: a) DVUFR<0,3·Ve0; b) Ct<1/
3·C0; c) C2<1,2·C0; d) C2>0,8·C0.
Ka¿dorazowo obliczenia prowadzono do
uzyskania 100 przypadków pozytywnych. W
przypadku ma³ych wartoci KR konieczne
okaza³o siê odrzucenie 1177 wyników losowania, a w przypadku wiêkszych wartoci
KR - warunków nie spe³ni³o a¿ 3330 zestawów wylosowanych parametrów. Proces
symulacji prowadzono wykorzystuj¹c rodowisko MatLab.
Na rycinie 3 i rycinie 4 przedstawiono
otrzymane rozk³ady: a) wspó³czynnika a,
przeliczaj¹cego Cet na Ceqt, oraz b) - wzglêdnego b³êdu CAV, wyznaczanego za pomoc¹
(13), wyra¿onego w procentach, przyjmuj¹c jako wartoæ odniesienia liczon¹ numerycznie ca³kê z przebiegu Ceq.

P. Korohoda i wsp.

Rycina 3
Wynik modelowania populacji metod¹ Monte Carlo (N=100, odrzucono M=1177),
dla KR z przedzia³u [0,1]. Histogramy obrazuj¹ce rozk³ad wartoci: a) wspó³czynnik a - patrz (10); b) wzglêdny b³¹d procentowy wartoci CAv, wynikaj¹cy z
zastosowania uproszczonego wzoru (13).
Result of population modeling by Monte Carlo method (N=100, rejected
M=1177), for KR from the interval [0.1]. Histograms visualizing distribution values: a) index a - see (10); b) relative percentage error of value CAv, as a result
of applying the simplified equation (13).

Wartoci rednie dla rozk³adów z ryciny
3 wynosi³y odpowiednio: 1,119 i -0,27%,
natomiast dla rozk³adów z ryciny 4: 1,112 i 3,55% [15]. Otrzymane wyniki potwierdzi³y,
i¿ przyjête uproszczenia nie wprowadzi³y
znacz¹cego b³êdu. Na tej podstawie, w dalszych obliczeniach zastosowano tak¿e wartoæ a=1,12.
Modelowanie dializy otrzewnowej
W przypadku dializy otrzewnowej przez
wiêkszoæ doby p³yn dializacyjny wpuszczony do przestrzeni jamy otrzewnowej kumuluje w sobie toksyny mocznicowe, w tym
toksynê markerow¹ - mocznik. Wielokrotne
w ci¹gu doby wymiany i odprowadzenie dializatu powoduj¹ oczyszczanie organizmu
pacjenta. Sposoby modelowania tego procesu zosta³y szczegó³owo opisane [1,13], a
parametry wejciowe i wyjciowe  zdefiniowane. W przeprowadzonym dla celów niniejszej pracy modelowaniu dializy otrzewnowej wyst¹pi³y trzy objêtoci: VBIA  objêtoæ dystrybucji (w tym przypadku mierzona bioimpedancyjnie [18]), VD  objêtoæ dializatu oraz VM  objêtoæ dobowa moczu (o
ile modelowany pacjent wydala³ mocz). Odpowiednie stê¿enia toksyny markerowej
oznaczono jako: C - stê¿enie w osoczu (mierzone z próbki krwi), CD - w dializacie, CM w moczu dobowym. Klirens resztkowy nerek, KR, wyznaczono na podstawie pomiary
stê¿enia dwóch toksyn - mocznika (Mo) oraz
kreatyniny (Kr) [1,14]. Ze wzglêdu na naturalny cykl dobowy, czas przyjmowany do
obliczeñ wynosi³ tref=t24=1440 min. Poni¿ej przedstawiono sposób wyliczenia kolejnych parametrów za pomoc¹ wzorów. Klirens resztkowy by³  zgodnie z zaleceniami
 wyznaczany jako rednia klirensów resztkowych obu toksyn

K R = (K R ( Mo) + K R ( Kr ) ) / 2
gdzie:

C ( Mo) × VM
K R ( Mo) = M
C ( Mo) × t 24
K R ( Kr ) =

C M ( Kr ) × V M
C ( Kr ) × t 24

(15)

(16)

Rycina 4
Wynik modelowania populacji metod¹ Monte Carlo (N=100, odrzucono M=3330),
dla KR z przedzia³u [1,10]. Histogramy obrazuj¹ce rozk³ad wartoci: a) wspó³czynnik a - patrz (10); b) wzglêdny b³¹d procentowy wartoci CAv, wynikaj¹cy
z zastosowania uproszczonego wzoru (13).
Result of population modeling using the Monte Carlo method (N=100, rejected
M=3330), for KR from interval [1.10]. Histograms visualizing interval distribution: a) index a - see (10); b) relative percentage error for value CAv, as a result
of applying the simplified equation (13).

Klirens dializy by³ wyliczany nastêpuj¹co (brak okrelenia toksyny oznacza, ¿e by³
to domylnie mocznik)

K DO =

C D × VD
C × t 24

(17)

Klirens ca³kowity by³ okrelony sum¹
obu wy¿ej wymienionych klirensów [11,13]

K E (DO) = K DO + K R

(18)

Ca³kowity wskanik Kt/V dializowanych
otrzewnowo wyznaczono jako sumê Kt/V
wynikaj¹cego z procesu dializowania i klirensu resztkowego

K ×t
K ×t
Kt / V24 (DO) = DO 24 + R 24 =
VBIA
VBIA
=

K E (DO) × t24
VBIA

(19)

Wyniki
Na rycinie 5 przedstawiono rozk³ad wartoci stê¿eñ CA wyliczonych dla HD na podstawie (13), dla DO  bezporednio na podstawie stê¿eñ mierzonych w próbkach krwi.
Na rycinie 6 i rycinie 7 skonfrontowano
otrzymane rozk³ady klirensów zastêpczych
oraz dobowych wskaników Kt/V. W tabeli
III zawarto g³ówne parametry statystyczne
tych rozk³adów. Dodatkowo, dla obu prób,
HD (NHD=48) i DO (NDO=69), przeprowadzono porównanie rozk³adów tych samych parametrów za pomoc¹ jednoczynnikowej
analizy wariancji. W wyniku analizy otrzymano nastêpuj¹ce wartoci wskanika p: a)
dla CAV: p=0,897; b) dla Kt/V24: p=0,240; c)
dla KE: p=0,180. Wartoci te oznacza³y, i¿
we wszystkich trzech przypadkach brak by³o
podstaw do odrzucenia hipotezy, ¿e wartoci rednie obu rozk³adów s¹ równe.
Korzystaj¹c z wyników obliczeñ przeprowadzono tak¿e dodatkowe porównanie. W
przypadku DO wskanik Kt/V by³ wyliczany
bezporednio z klirensu zastêpczego KE
(19). Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e
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Tabela III
Wartoæ rednia (m) oraz odchylenie standardowe z
próby (SD - estymator nieobci¹¿ony) dla znormalizowanego do doby wskanika Kt/V oraz klirensu
zastêpczego KE (w mL/min), dla obu metod dializy.
Mean value (m) as well as standard deviation from
the trial (SD - unbiased estimator) for the normalized
daily Kt/V index, as well as for the replacement clearance KE (in ml/min), for both methods of dialysis.
Param etr (dializa)

m

SD

Kt/V24(HD)

0,44

0,15

Kt/V24(DO)

0,40

0,18

KE(HD )

6,82

3,48

KE(DO)

5,91

3,67

osobniczo zmienna wartoæ objêtoci dystrybucji mo¿e powodowaæ, i¿ parametry te
koreluj¹ ze sob¹ na tyle s³abo, ¿e mo¿na je
uznaæ za niezale¿ne wskaniki jakoci dializowania. W przypadku HD - metody wyliczania wartoci obu parametrów s¹ na tyle
ró¿ne, ¿e wskazane by³o zbadanie ich wzajemnej zale¿noci.
Odpowiednie wspó³czynniki korelacji
wzajemnej miêdzy Kt/V24 i KE dla obu sposobów dializy wynosi³y odpowiednio:
a) dla HD r=0,417 (p=0,0032);
b) dla DO: r=0,6931 (p<10-10).
Na rycinie 8 przedstawiono wzajemne
zale¿noci ukazuj¹ce rozrzuty w odpowiednich zale¿nociach, co by³o podstaw¹ potwierdzenia hipotezy, ¿e same wartoci obu
parametrów nie mog¹ byæ stosowane zamiennie do oceny efektywnoci dializowania,
a do odpowiedniego przeliczenia konieczna
jest znajomoæ objêtoci dystrybucji.
W przypadku HD wyliczenia by³y nieco
bardziej z³o¿one, a jednoczenie konieczne
by³o przyjêcie za³o¿eñ upraszczaj¹cych. Dlatego te¿ dysponuj¹c klirensem zastêpczym
oraz wartoci¹ objêtoci dystrybucji (12)
wyliczono wartoæ dobowego wskanika Kt/
V w odmienny sposób, wg wzoru:
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Rycina 5
Rozk³ady wartoci urednionych stê¿eñ CAv, wzór (13), dla obu badanych grup
pacjentów, HD i DO.
Distribution of mean values of CAv concentrations, equation (13), for both examined patient groups, HD and PD.

Rycina 7
Rozk³ady wartoci wyliczonych dobowych wskaników Kt/V 24, wzory (14) i (19),
dla obu badanych grup pacjentów, HD i DO.
Distribution values calculated for daily Kt/V24 indices equations (14) and (19),
for both examined groups of patients, HD and PD.

Rycina 6
Rozk³ady wartoci wyliczonych klirensów zastêpczych KE, wzory (1) i (18), dla
obu badanych grup pacjentów, HD i DO.
Distribution values evaluated for replacement clearances KE, equations (1)
and (18), for both examined groups of patients, HD and PD.

Rycina 8
Ilustracja rozrzutu we wzajemnej zale¿noci miêdzy klirensem zastêpczym i
dobowym Kt/V24 dla obu sposobów dializowania (HD i DO).
Dispersion illustration according to recoprocal correlation between replace,emt
clearence and daily Kt/V24 for both dialysis methods (HD and PD).

Rycina 9
Dla HD: ilustracja wzajemnej zale¿noci miêdzy dobowym Kt/V24 oraz wynikiem wyliczenia tego wskanika na podstawie klirensu zastêpczego, wed³ug
wzoru (20).
For HD: illustration of reciprocal correlations between daily Kt/V24; as well as
results from calculation of this index on the basis of replacement clearance
according to the equation (20).

Kt / V E =

K E × t 24
V Av

Kt / V24 = 0,9664 × Kt / V E
(20)

Na rycinie 9 przedstawiono zale¿noæ
miêdzy dobowymi wskanikami Kt/V liczonymi na dwa sposoby. Wysoka, znamienna
statystycznie, korelacja wzajemna (r=0,80,
p<10-11) oraz bliski jednoci wspó³czynnik regresji
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(21)
nale¿a³o potraktowaæ jako potwierdzenie
poprawnoci zastosowanego podejcia.
Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych wyliczonych rozk³adów, wartoci liczbowych oraz
przeprowadzonej analizy statystycznej mo¿-

na stwierdziæ, ¿e zaproponowane parametry: klirens zastêpczy oraz dobowy Kt/V24
umo¿liwiaj¹ porównanie efektywnoci oraz
dostarczonej pacjentom dawki dializy pomiêdzy dwoma sposobami dializowania,
HD i DO. Na podkrelenie zas³uguje fakt,
¿e wynik ten otrzymano stosuj¹c znacznie
prostsze modele ni¿ wielu autorów w opublikowanych uprzednio pracach, z których
wiêkszoæ korzysta³a z technik symulacji
komputerowej i nie przeprowadza³a obli-

P. Korohoda i wsp.

czeñ na danych rzeczywistych [7,11,13, 21].
Przewag¹ zaproponowanego przez nas rozwi¹zania jest wykorzystanie rzeczywistych
wyników pomiarowych pozyskanych z sesji
modelowania kinetycznego pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami i dializowanych otrzewnowo.
Tylko w jednym przypadku  jak wynika
z ryciny 6  wartoæ KE by³a bliska zeru, co
mo¿e oznaczaæ, ¿e albo dany pacjent w
okresie badania by³ bardzo nieskutecznie ¿ywiony, albo mia³ klirens resztkowy na tyle
du¿y, ¿e kompensowa³ on generacjê. Oba
warianty mog¹ stanowiæ argument za weryfikacj¹ przyjêtego sposobu leczenia.
Przedstawione opracowanie wykaza³o,
¿e  wbrew powszechnie panuj¹cej opinii mo¿liwe jest bezporednie porównywanie
efektywnoci hemodializy i dializy otrzewnowej i byæ mo¿e równie¿ w codziennej praktyce klinicznej nale¿a³oby braæ pod uwagê
proponowane znormalizowane wskaniki
efektywnoci dializy, których wyliczenie nie
wymaga ¿adnych dodatkowych pomiarów
ponad te, które i tak musz¹ byæ prowadzone w przypadku rutynowego stosowania kinetycznego modelowania dializy. Na mo¿liwoæ zastosowania klirensu zastêpczego do
oceny adekwatnoci hemodializy po raz
pierwszy zwrócili uwagê Casino i Lopez w
1996 r. oraz Gotch w 1998 r. [3,11]. W analizie wyników komputerowej symulacji zaproponowanej przez Waniewskiego i wsp. podkrelono korzyci, jakie mo¿e przynieæ
wprowadzenie klirensu zastêpczego do oceny adekwatnoci dializy i wysok¹ korelacjê
KE uzyskan¹ z wskanikiem frakcjonowanego usuwania cz¹steczek FSR [25]. Dêbowska i wsp. wykazali przydatnoæ klirensu zastêpczego do oceny skutecznoci tzw. dializy bimodalnej (³¹czenie techniki HD i DO)
[7]. Zaproponowane rozwi¹zanie w³asne, jak
i cytowane powy¿ej, wymagaj¹ jednak weryfikacji klinicznej i odniesienia powik³añ oraz
chorobowoci do zakresu wartoci KE obserwowanych w czasie. Mo¿na tego dokonaæ analizuj¹c chocia¿by retrospektywnie
dostêpne bazy kliniczne wyników modelowania kinetycznego. Jedynym, praktycznym

problemem, który mo¿e ograniczyæ tego
typu analizê jest brak pomiarów bioimpedancyjnych, na podstawie których precyzyjnie wyznaczano objêtoæ dystrybucji. Brak
tych danych uzasadnia koniecznoæ szerszego rozpropagowania bioimpedancji wieloczêstotliwociowej jako metody weryfikuj¹cej stan nawodnienia i od¿ywienia pacjentów, co samo w sobie mo¿e uczyniæ modelowanie zabiegów dializy bardziej precyzyjnym [16,17] a ocenê adekwatnoci dializy zobiektywizowaæ.
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