PRACE
ORYGINALNE

Tygodniowy wskanik dawki hemodializy KT/V.
Nowa mo¿liwoæ oceny skutecznoci dializy
w niekonwencjonalnych schematach leczenia

Przemys³aw KOROHODA1
Jacek A. PIETRZYK2
W³adys³aw SU£OWICZ3

W pracy przedstawiono now¹ propozycjê wyliczania tygodniowego wskanika dializy KT/V, nawi¹zuj¹c¹ do klasycznej koncepcji frakcjonowanego klirensu objêtoci dystrybucji mocznika i klirensu zastêpczego. Wartoci uzyskane z
wyprowadzonego wzoru porównano z wzorami z pimiennictwa, wykorzystuj¹c dane pomiarowe objêtoci dystrybucji, czasu i stê¿eñ z sesji modelowania
kinetycznego zabiegów hemodializy w re¿imie 3 i 6 zabiegów tygodniowo.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 138-142)

Weekly hemodialysis index KT/V. A new approach
to unconventional hemodialysis treatment schedules
efficacy
The authors presented a novel conceptual approach for calculations of weekly
dialysis index KT/V for hemodialysis dose assessment, with reference to the
classical concept of urea volume fractional clearance and clearance equivalent. The obtained results with the use of derived equation were compared to
literature data, after implementation of measured values of distribution volume, time intervals and generation rate in kinetically modeled hemodialysis
sessions performed in two different schedules: 3 and 6 times a week.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 138-142)

Od momentu wprowadzenia na szersz¹
skalê modelowania dializoterapii, tj. po opublikowaniu tzw. mechanistycznej analizy
wyników randomizowanego badania National Dialysis Cooperative Study (NCDS), w
którym po raz pierwszy zastosowano jednoprzedzia³owy model mocznikowy [7], zaistnia³a pilna potrzeba opisu dawki hemodializy lub  mówi¹c inaczej  iloci dializy,
któr¹ mo¿na by odnieæ zarówno do oceny
eliminacji toksyn mocznicowych jak i do skutków klinicznych. Takim uniwersalnym
wskanikiem opisuj¹cym dawkê konwencjonalnej, 3 razy w tygodniu wykonywanej hemodializy (HD3)  jak równie¿ koreluj¹cym
ze stopniem wydializowania chorych sta³ siê
frakcjonowany klirens objêtoci dystrybucji
mocznika Kt/V. W swej klasycznej postaci
wskanik ten opisywa³ efekt wy³¹cznie 1
sesji hemodializacyjnej. Jego wartoæ powy¿ej 1,2 na sesjê uznawano za wystarczaj¹c¹, natomiast z wartociami Kt/V<0,8 wi¹za³o siê niepowodzenie terapii, które wtedy
okrelano ogólnikowo niedodializowaniem
[5,8,19]. Adekwatnoæ dializy pozosta³ych
11-12 sesji w miesi¹cu dokonywano aproksymuj¹c wynik tylko jednej sesji lub wyliczaj¹c inne parametry, np. urednione stê¿enie mocznika w czasie, TAC [5,10]. Pewne
modyfikacje pozwoli³y na dopasowanie wartoci wskanika do modelu dwuprzedzia³owego, miêdzy innymi na drodze wykorzy-
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stania we wzorze tzw. stê¿enia wyrównanego (ang. equilibrated, Ceq), co w istotny
sposób prze³o¿y³o siê na weryfikacjê zakresu normy dla dawki dializy adekwatnej. Wartoci eqKt/V> 1,05 w modelu dwuprzedzia³owym uznano za dializacyjne minimum
[2,6]. Po wprowadzeniu na coraz szersz¹
skalê metody hemodializy codziennej
(HDD), z regu³y 6 zabiegów tygodniowo, w
której niskim wartociom Kt/V pojedynczych
sesji hemodializy towarzyszy³a znacz¹ca poprawa rokowania [20], kwantyfikacja dostarczonej dawki dializy w odniesieniu do jednej z 6 sesji nie pozwala na porównanie
wprost skutecznoci konwencjonalnej hemodializy (HD3) i hemodializy codziennej.
By to bowiem zrobiæ, nale¿a³o podaæ sumaryczn¹, tygodniow¹ dawkê dializy. W 1998
r. F. Gotch po raz pierwszy zaproponowa³
tzw. standaryzowany wskanik stdKt/V do
oceny wzglêdnej skutecznoci wszystkich
technik nerkozastêpczych: przerywanych,
ci¹g³ych i mieszanych [9]. Maj¹c na uwadze niedoskona³oæ wspó³czenie stosowanych metod oceny adekwatnoci terapii nerkozastêpczych, standaryzacja wskanika
dializy Kt/V mo¿e okazaæ siê rozwi¹zaniem
zas³uguj¹cym na uwagê klinicystów. Nie
oznacza jednak, i¿ jest rozwi¹zaniem jedynym. Alternatyw¹ dla tego wskanika jest
tzw. klirens zastêpczy (ang. equivalent clearance), który na szersz¹ skalê nie zosta³
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wprowadzony do praktyki klinicznej [1,23].
Ka¿da uzasadniona propozycja nowych
modyfikacji musi uwzglêdniaæ poprawnoæ
rozwi¹zania modelowego i wykorzystaæ
dane pomiarowe pozyskane od pacjentów
dializowanych obydwiema metodami, stosuj¹c dwa ró¿ne re¿imy hemodializy. W przypadku obecnej pracy siêgniêto do bazy danych pacjentów, u których porównywano
skutecznoæ HD3 i HDD, a wyniki tych badañ zosta³y wczeniej opublikowane [14,15].
Tygodniowe serie hemodializy
Celem pracy by³o przeprowadzenie analizy mo¿liwoci wyliczania tygodniowego
wskanika dializy KT/V, nawi¹zuj¹cej do klasycznej koncepcji frakcjonowanego klirensu objêtoci dystrybucji mocznika i klirensu
zastêpczego i przedstawienie wzoru spe³niaj¹cego kryteria poprawnoci zaproponowanego rozwi¹zania. W badaniach wykorzystano dane dla dwóch tygodniowych re¿imów hemodializy: a) trzy zabiegi tygodniowo, oznaczonych jako HD3 oraz b) szeæ
zabiegów tygodniowo, oznaczonych jako
HDD. Na rycinie 1 przedstawiono przyk³adowe dwie serie w postaci stê¿eñ toksyny
markerowej  mocznika, na podstawie pomiarów w wybranych chwilach zabiegu oraz
w tzw. okresie odbicia, po zakoñczeniu zabiegu. We w³asnych badaniach klinicznych
oba warianty tygodniowej serii by³y stosowane dla tych samych 7 pacjentów, przy
czym dla trzech z nich badanie w obu re¿imach wykonywano dwukrotnie w oko³o pó³rocznym odstêpie czasu [14,15]. Dziêki temu
otrzymano dane dla ³¹cznie 18 tygodniowych
cykli, po 9 dla ka¿dego z wariantów.
Wskaniki Kt/V
Bezwymiarowy wskanik dializy Kt/V
sformu³owany pierwotnie przez Gotcha i
Sargenta [7,8,10] dla modelu jednoprzedzia³owego stosowany jest w praktyce klinicznej w nastêpuj¹cej postaci

æC ö
Kt / V0 = lnçç 0 ÷÷
è Ct ø

(1)

gdzie: C0 oznacza stê¿enie mocznika na
pocz¹tku zabiegu, a Ct w chwili jego zakoñczenia. Oznaczenie Kt/V nale¿y odczytywaæ
ca³ociowo, indeks 0 okrela w tym przypadku sposób wyliczania wskanika wed³ug
wzoru (1).
Zale¿noæ (1) wymaga minimalnej liczby pomiarów. Szereg procesów reprezentowanych przez odpowiednie parametry liczbowe, nieuwzglêdnione we wzorze (1),
mo¿e jednak wp³ywaæ na przebieg i efektywnoæ zabiegu. Pacjent w wyniku od¿ywiania i procesów metabolicznych generuje mocznik z szybkoci¹ G wyra¿an¹ zwykle w [mg/min.]. W praktyce przyjmuje siê,
i¿ w czasie pojedynczego cyklu obejmuj¹cego zabieg i nastêpuj¹cy po nim interwa³
miêdzydializacyjny generacja jest sta³a i
mo¿na j¹ z zadowalaj¹c¹ dok³adnoci¹ wyznaczyæ za pomoc¹ zale¿noci

G=

Cx × t x - CR × t R
tx - tR

(2)

gdzie: Cx i tx to odpowiednio stê¿enie i
czas w chwili zakoñczenia ca³ego cyklu,
natomiast CR i tR to wartoci w chwili zakoñ-

a

b

Rycina 1
Przyk³adowe tygodniowe serie hemodializy dla wariantów: a) 3 dializy tygodniowo (HD3) oraz b) 6 dializ
tygodniowo (HDD), z zaznaczonymi punktami pomiaru stê¿enia toksyny markerowej - mocznika.
Example of weekly hemodialysis series for the variants: a) 3 x weekly dialysis (HD3) and b) 6 x weekly
dialysis (HDD), with marked points of the toxin marker concentration - urea.

czenia okresu odbicia (ang. rebound).
W czasie zabiegu z regu³y odprowadza
siê z organizmu nadmiar wody w procesie
ultrafiltracji, natomiast miêdzy dializami objêtoæ wody wzrasta [5,8]. W modelowaniu
przyjmuje siê, i¿ oba procesy przebiegaj¹ w
liniowej zale¿noci od czasu

ìV - QU × t dla t £ t d
V (t ) = í 0
îVt + Q B × t dla t > t d

(3)

gdzie: V0 i Vt to objêtoæ dystrybucji odpowiednio w chwili rozpoczêcia i zakoñczenia zabiegu, natomiast QU i QB to szybkoæ ultrafiltracji i przyboru wody miêdzy
zabiegami  obie wielkoci dodatnie. Dlatego te¿ w zale¿nociach, które dotycz¹ pe³nego cyklu, w roli objêtoci dystrybucji proponuje siê przyjêcie wartoci urednionej po
czasie
t
(t - t )
1
1
V av = × (V0 + Vt ) × d + × (Vt + V x ) × x d
tx 2
tx
2
(4)
gdzie Vx to objêtoæ w chwili zakoñczenia cyklu.
Niekiedy wyliczenia wymagaj¹ okrelenia redniej w czasie wartoci stê¿enia
mocznika
tx

1
C av 0 = × C (t ) dt
tx

ò

t0

(5)

Dysponuj¹c ci¹giem wartoci pomiarowych w ramach cyklu (patrz rycina 1) mo¿na przybli¿yæ wartoæ ca³ki (5) za pomoc¹
sumy (metod¹ trapezów)
C av =

1
×
tx

K -1

å
k =1

1
× (C (k + 1) + C ( k ) ) × (t ( k + 1) - t (k ) )
2

(6)

Pierwsza próbka dotyczy pocz¹tku zabiegu t(1)=t0, a ostatnia  zakoñczenia cyklu t(K)=tx.
Zaobserwowanie efektu odbicia spowodowa³o wzrost znaczenia modelu dwuprzedzia³owego [2,9,16]. Wynikaj¹ce z tego
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modelu stê¿enie urednione w przedzia³ach
dystrybucji (ang. equilibrated) Ceq lepiej odzwierciedla stan oczyszczenia organizmu
ni¿ dostêpne pomiarowo stê¿enie we krwi,
stosowane we wzorze (1). W praktycznych
obliczeniach wskanika Kt/V czêsto wystarczy, gdy znana jest przybli¿ona wartoæ tego
stê¿enia w chwili zakoñczenia dializy. W
praktyce wartoæ tê mo¿na okreliæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru

C eqt = C x lizy.

Cx - CR
× (t x - t d )
tx - tR

(7)
gdzie td oznacza chwilê zakoñczenia dia-

W celu wyznaczenia przybli¿onej wartoci Ceq urednionej po czasie dla pe³nego
cyklu proponuje siê zastosowanie nastêpuj¹cego wzoru zak³adaj¹cego liniowy przebieg stê¿enia w obu odcinkach danego cyklu (patrz rycina 1).
C eqav =

t -t
t
1
1
× C 0 + C eqt × d + × C eqt + C x × x d
2
tx
tx 2

(

)

(

)

(8)
Przyjmuje siê, i¿ dla t0 oraz tx stê¿enie
mierzone jest równe stê¿eniu Ceq.
Dysponuj¹c wartociami parametrów
wyznaczonymi wed³ug powy¿szych zale¿noci mo¿na wyliczyæ wartoci wskanika
Kt/V wed³ug kolejnych proponowanych w literaturze wzorów. Wskanik, zwany te¿
dwuprzedzia³owym, opisany jest zale¿noci¹ [3,9]

æ C
Kt / V1 = lnç 0
ç Ceqt
è

ö
÷
÷
ø

(9)

Wskanik, zwany standaryzowanym,
bazuj¹cy na za³o¿eniu, i¿ cykl dializy porównujemy do hipotetycznego stanu ustalonego równowagi, zapewnionego przez wskanik Kt/V dla wyliczonej wartoci generacji G,
objêtoci dystrubucji V oraz zmierzonego
stê¿enia w chwili rozpoczêcia dializy mo¿e
byæ opisany nastêpuj¹cym wzorem:
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Przedstawione na rycinie 2 i rycine 3 wyniki obrazuj¹ doæ znaczne zró¿nicowanie
rozwa¿anych tygodniowych serii zabiegów,
uzasadniaj¹ce stwierdzenie, i¿ wykorzystane dane stanowi¹ zadowalaj¹ce z punktu
widzenia potrzeb planowanego porównania
przybli¿enie próby losowej.
Do porównania wybrano wskaniki tygodniowe zdefiniowane przez nastêpuj¹ce
zale¿noci. Dla wskaników wed³ug wzorów
(1), (9), (10), (13) i (14) wartoæ tygodniowa by³a sum¹ wskaników pojedynczych
cykli
N

KT / V m =

å Kt / V

m (n)

(17)

n =1

dla m Î {0,1,2,4,5}
Rycina 2
Procentowa zmiana stê¿enia mocznika na koñcu cyklu tygodniowego w odniesieniu do stê¿enia na pocz¹tku cyklu (15): o - dla 9 cykli HD3;  - dla 9 cykli HDD.
The percentage change of urea concentration at the end of the weekly cycle in relation to concentrations at
the beginning of the cycle (15): o - for 9 cycles of HD3;  - for 9 cycles of HDD.

G × tx
V × C0

Kt / V2 =

(10)

W tym przypadku, podobnie jak w kolejnych, nale¿y przyj¹æ, i¿ V=Vav, wed³ug (4).
Nastêpuj¹cy wzór zastêpczy [4,12] na
standaryzowany wskanik Kt/V umo¿liwia
unikniêcie wyliczania G oraz V

10080 ×
Kt / V3 =

1- e

- Kt / Veq

1- e
Kt / V0

- Kt / Veq

td
+

10080
-1
N × td

(11)

gdzie, wykorzystuj¹c obserwacje Tatterssala i wsp. [22] uwzglêdnia siê efekt
odbicia:

Kt / Veq = Kt / V0 ×

td
t d + 35

(12)

natomiast N - oznacza liczbê dializ w
tygodniu.
Wzór (11) zawiera przeliczenie odnosz¹ce wskanik wyliczony dla pojedynczego
zabiegu do pe³nego tygodnia (10 080 minut). Wskanik standaryzowany w postaci
(10) oraz jego przybli¿enie (odniesione do
tygodnia) bazuje na stê¿eniu C0 w chwili
rozpoczêcia zabiegu. Jednak dyskusyjne
jest, czy stan pacjenta w pewnym przedziale czasu powinien byæ reprezentowany przez
maksymalne stê¿enie mocznika, czy przez
stê¿enie rednie w czasie? Celowe by³o
zatem zbadanie równie¿ mo¿liwoci wykorzystania wskanika analogicznego do (10),
jednak korzystaj¹cego z urednionej po czasie wartoci stê¿enia wed³ug (6)

Kt / V4 =

G ×t x
V ×C av

oraz wed³ug (8)

Kt / V5 =
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G × tx
V × C eqav

(13)

Tygodniowe wskaniki KT/V
Jak wynika z praktyki klinicznej, ka¿dy z
zabiegów hemodializy przeprowadzanych w
ramach tygodniowej serii realizowany jest w
odmiennych warunkach interwa³u czasowego poprzedzaj¹cego rozpoczynanie zabiegu jak i nastêpuj¹cego po nim. Dla celów
porównawczych przyjêto od wielu lat zasadê modelowania sesji dializacyjnej przeprowadzanej w rodku tygodnia. Jednak w przypadku, gdy liczba zabiegów w tygodniu mo¿e
siê znacznie ró¿niæ nie jest oczywiste, który
z nich powinien byæ traktowany jako referencyjny? Jednym z rozwi¹zañ tak postawionego problemu mo¿e byæ stosowanie
tygodniowego wskanika [4,9], oznaczanego jako KT/V.
W modelowaniu cyklu dializy niekiedy
zak³ada siê dla uproszczenia, ¿e stê¿enie
na pocz¹tku i koñcu cyklu jest takie samo.
Jednak w praktyce czêsto nie jest mo¿liwe
spe³nienie tego za³o¿enia. W celu zweryfikowania tego za³o¿enia dla badanych 18
tygodniowych serii wyznaczono tygodniow¹
wzglêdn¹ zmianê stê¿enia mocznika

%ÄCT =

C x ( N ) - C0 (1)
× 100%
C0 (1)

(15)

gdzie w nawiasach oznaczono numer
dializy w ramach tygodniowej serii. Na rycinie 2 przedstawiono wyniki otrzymane wed³ug zale¿noci (15).
Rozwa¿aj¹c seriê cykli sk³adaj¹cych siê
na tydzieñ hemodializoterapii, na podstawie
wartoci G wyznaczonych dla pojedynczych
cykli wed³ug (2), okrelono wynikaj¹c¹ z
modelowania ca³kowit¹ wygenerowan¹ w
tym przedziale czasu masê mocznika, korzystaj¹c ze wzoru:
N

ÄM T =

å G (n) × t (n)
x

(16)

n =1

Wartoci wyznaczone na podstawie (16)
zestawiono na rycinie 3.
(14)

Dla wskanika bazuj¹cego na wzorze
(11), w celu uzyskania analogicznego parametru, nale¿a³o przyj¹æ wartoæ redni¹

1
KT / V3 = ×
N

N

å Kt / V (n)
3

n =1

(18)

W roli wartoci referencyjnej przyjêto
wskanik najbardziej nawi¹zuj¹cy do koncepcji urednionego standaryzowanego
wskanika KT/V, w myl której ma on stanowiæ bezwymiarowy wskanik dawki dializy spe³niaj¹cy model stanu równowagi dla
urednionych po czasie odpowiednich parametrów: generacji, objêtoci dystrybucji i
stê¿enia

KT / V6 =

ÄM T
VavT × C avT

(19)

gdzie urednione tygodniowo objêtoci
i stê¿enia okrelone
s¹ wzorami
N

VavT =

åV

av ( n) × t x (n)

n =1
N

C avT =

åC

(20)
av ( n) × t x (n )

n =1

Wyniki
W tabelach I i II zawarto wartoci wspó³czynników korelacji wynikaj¹ce z porównania szeciu tygodniowych wskaników KT/
V ze wskanikiem referencyjnym, wraz z
odpowiednimi wartociami p (tzw. p-value),
wskazuj¹cymi na statystyczn¹ znamiennoæ
wyliczonych wspó³czynników. W ostatnich
wierszach tabel podano wspó³czynniki regresji liniowej okrelaj¹ce odpowiednie przeliczenie porównywanych wskaników na
wartoæ wskanika referencyjnego [11]

KT / V6 » a m × KT / Vm
m = 0,1, K5

(21)

Zwraca uwagê wysoka korelacja dla
wszystkich wskaników oraz pomijalne z
praktycznego punktu widzenia ró¿nice miêdzy wskanikami 4, 5 oraz referencyjnym.
Porównuj¹c wspó³czynniki regresji mo¿na
stwierdziæ, i¿ najwiêksze ró¿nice miedzy
HD3 i HDD wyst¹pi³y dla wskanika nr 2,
który w przypadku HDD by³ znacznie bli¿-
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Rycina 3
Masa tygodniowo wytworzonego mocznika, wyznaczona na podstawie wzoru
(16): o - 9 tygodniowych cykli HD3;  - 9 cykli HDD.
Weekly mass of generated urea, estimated based on equation (16) : o - 9 weekly cycles HD3;  - 9 cycles of HDD.

Rycina 4
Wyra¿ona w procentach wzglêdna ró¿nica danego wskanika KT/V w odniesieniu do KT/V6, wyznaczona dla 18 badanych cykli tygodniowych: r - dla
KT/V4; p - dla KT/V5.
Relative differences of indicated KT/V index in relation to KT/V6 expressed as
percentage, stated for 18 examined weekly cycles: r - for KT/V4; p - for KT/V5.

Rycina 5
Wartoci tygodniowego wskanika KT/V wyznaczone dla 18 cykli tygodniowych hemodializy:  - KT/V0; p- KT/V1; q - KT/V2; r - KT/V3;  - KT/V6.
Weekly KT/V index value stated for 18 weekly cycles of hemodialysis:
 - KT/V0; p- KT/V1; q - KT/V2; r - KT/V3;  - KT/V6.

Rycina 6
Wynik zast¹pienia KT/V3 przez KT/V0: r - KT/V3;  - a KT/V0 . Dla HD3 przyjêto a=0,9/1,55; dla HDD a=0,92/1,47 - patrz tabele I i II.
Result after replacement of KT/V3 by KT/V0: r - KT/V3;  - a KT/V0 For HD3
accepted a = 0.9/1.55; for HDD a = 0.92/1.47 - see table I and II.

Tabela I
Wspó³czynniki korelacji r, odpowiednie wartoci p oraz wspó³czynniki regresji a, otrzymane w wyniku porównania wskaników KT/Vm z KT/V6. Wartoci otrzymane dla 9 cykli w re¿imie HD3.
Correlation index r, applicable p values, as well as regression index a, attained by comparing values of KT/
Vm with KT/V6. Values attained for 9 cycles of the HD3 regime.
m

0

1

2

3

4

5

r

0,988

0,969

0,972

0,967

0,999

0,999

p 10+4

0,006

0,166

0,125

0,214

0,000

0,000

a

0,897

1,084

1,380

1,551

0,982

0,998

Tabela II
Wspó³czynniki korelacji r, odpowiednie wartoci p oraz wspó³czynniki regresji a, otrzymane w wyniku porównania wskaników KT/Vm z KT/V6. Wartoci otrzymane dla 9 cykli w re¿imie HDD.
Correlation index r, applicable p values, as well as regression index a , attained by comparing values of KT/
Vm with KT/V6. Values attained for 9 cycles of HDD regime.
m

0

1

2

3

4

5

r

0,899

0,940

0,985

0,919

0,998

0,998

p 10+4

9,703

1,672

0,013

4,639

0,000

0,000

am

0,923

1,164

1,191

1,468

0,977

0,989
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szy wskanikowi referencyjnemu.
W celu dok³adniejszego porównania i
zweryfikowania postawionych tez dla pojedynczych przypadków na rycinie 4 skonfrontowano wskaniki 4 i 5 ze wskanikiem 6,
potwierdzaj¹c ich równowa¿noæ z punktu
widzenia zastosowañ klinicznych  otrzymane ró¿nice wzglêdne by³y praktycznie nieistotne. Rycina 5 przedstawia porównanie
wskaników o numerach 0, 1, 2, 3 oraz 6,
potwierdzaj¹ce dane statystyczne.
Na podstawie otrzymanych wyników
podjêto próbê zast¹pienia zalecanego
wskanika nr 3 [12] przez pierwotny wobec
niego i znacznie prostszy w interpretacji
wskanik 0, bêd¹cy sum¹ najbardziej podstawowych wskaników Kt/V0 w ramach danego tygodnia. Przedstawione na rycinie 6
wyniki wskazuj¹, ¿e  na przekór panuj¹cej
opinii i¿ oba wskaniki s¹ nieporównywalne
ze wzglêdu na inny sposób wyliczenia  s¹
jednak nie tylko porównywalne ale tak¿e
bezporednio zale¿ne.
Nale¿y podkreliæ, ¿e otrzymane relacje miêdzy wskanikami otrzymano dla radykalnie odmiennych re¿imów hemodializy
konwencjonalnej HD3 i codziennej HDD.
141

Omówienie
Do koñca lat 90-tych ubieg³ego wieku
nie dopracowano siê uniwersalnego modelu pomiaru skutecznoci dializy niezale¿nie
od rodzaju prowadzonej terapii. Pierwsz¹
prób¹ rozwi¹zania tego problemu by³ model zaproponowany przez Gotcha i wprowadzenie tzw. standaryzowanego wskanika stdKt/V [9]. Gotch okreli³ stdKt/V jako zale¿noæ pomiêdzy tworzeniem mocznika
wyra¿on¹ równowa¿nie jako znormalizowany katabolizm bia³ka (nPCR) i rednim predializacyjnym stê¿eniem mocznika ze
wszystkich sesji dializacyjnych w tygodniu i
znormalizowanych do ca³kowitej objêtoci
dystrybucji V. stdKt/V umo¿liwia porównanie skutecznoci ró¿nych technik dializacyjnych, charakteryzuj¹cych siê zmienn¹ czêstoci¹ (liczb¹ zabiegów w tygodniu) i natur¹ procesu (techniki ci¹g³e, przerywane). W
pimiennictwie pos³ugujemy siê tak¿e wzorem autorstwa Leypoldta i wsp. [17], który
umo¿liwia obliczenie tego parametru na
podstawie Kt/V z modelu jednoprzedzia³owego. Obydwa wzory mog¹ s³u¿yæ ocenie
dawki dializy tygodniowej niezale¿nie od liczby sesji hemodializ i s¹ alternatyw¹ dla metod opisanych przez innych autorów [17,
18,21]. Znaczenie stdKt/V polega jednak na
tym, ¿e mo¿e s³u¿yæ do porównania skutecznoci eliminacji cz¹steczek w ka¿dym schemacie dializ (standardowa, codzienna), dializy otrzewnowej, u chorych z utrzymanym
klirensem resztkowym i co wa¿ne 
uwzglêdnia on zarówno eliminacjê drog¹ Kr
jak i Kd. StdKt/V mo¿e byæ wyliczony, jednak jest to procedura dla wiêkszoci lekarzy trudna. To samo dotyczy klirensu zastêpczego. Ich stosowanie w praktyce musi jednak zmieniæ koncepcyjne podejcie lekarzy
do metod oceny adekwatnoci na podstawie modelu stanu równowagi dla urednionych po czasie odpowiednich parametrów:
generacji, objêtoci dystrybucji i stê¿enia.
Mo¿liwoæ wyliczenia tygodniowej wzglêdnej zmiany stê¿enia mocznika, a na podstawie wartoci G wyznaczonych dla pojedynczych cykli stosuj¹c wzór (2), mo¿na okreliæ wynikaj¹c¹ z modelowania ca³kowit¹ wy-
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generowan¹ w tym przedziale czasu masê
mocznika. Wyliczone wspó³czynniki regresji
liniowej okrelaj¹ce odpowiednie przeliczenie porównywanych wskaników na wartoæ
wskanika referencyjnego i wysoce statystycznie znamienne korelacje KT/Vm z KT/
V6 wskazuj¹, ¿e zaproponowane rozwi¹zanie spe³nia kryteria poprawnoci. Ponadto,
stworzono mo¿liwoæ przeliczania wartoci
uzyskanych innymi wzorami, stosowanymi w
praktyce klinicznej i zalecanymi przez wytyczne, miêdzy innymi EBPG [13]. Autorski
wzór (19) do wyliczenia wartoci tygodniowego KT/V wymaga jednak praktycznej weryfikacji zakresów, czego mo¿na dokonaæ na
podstawie porównania wyliczonych jako Kt/
V lub eqKt/V wartoci dostarczonej dawki
dializy i porównania ich z wyliczonymi na
podstawie rzeczywistych danych wartociami KT/V dla sesji modelowania kinetycznego w d³ugim okresie obserwacji. Problemem,
który wytycza dalszy kierunek prac, jest okrelenie progu niedodializowania. Dla tych, którzy modeluj¹ pacjentów i posiadaj¹ bazy danych, nie powinno byæ to zadanie trudne.
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