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Rozwój dializoterapii polega nie tylko na zwiêkszeniu iloci chorych dializowanych ale równie¿ na postêpie w jakoci terapii. Na podstawie badañ ankietowych QC vs QL uzyskanych w roku 2010 opracowano seriê publikacji dotycz¹cych jakoci ¿ycia i jakoci opieki nad pacjentami hemodializowanymi. W poni¿szym opracowaniu przedstawiono wyniki biochemiczne oraz parametry sk³adaj¹ce siê na adekwatnoæ dializy. W roku 2010 redni osi¹gany wskanik Kt/V
wynosi³ 1,39. Stê¿enie hemoglobiny w surowicy waha³o siê od 11 do 12 g/dl, ze
redni¹ wartoci¹ 11,1 g/dl, natomiast rednia iloæ erytrocytów przekracza³a
3,5 mln/ml. Gospodarka ¿elazowa oceniana na podstawie rednich wartoci stê¿enia w surowicy ferrytyny, transferryny, jej saturacji oraz stê¿enia ¿elaza zawiera³a siê w granicach zalecanych. rednie stê¿enie fosforanów w surowicy
waha³o siê pomiêdzy 5,6 a 6,0 mg/dl, a parathormonu od 450 -580 pg/ml. Stê¿enie albumin w surowicy przekracza³o 3,5 g/dl osi¹gaj¹c 3,98 g/dl w stacjach
niepublicznych. rednie wartoci parametrów opisuj¹cych gospodarkê lipidow¹ pozostawa³y w granicach normy. Dodatkowo oceniano równie¿ gospodarkê
wodno-elektrolitow¹, transaminazy oraz wartoci cinienia têtniczego przed i
po zabiegu HD. Na podstawie badania QC vs QL przeprowadzonego w roku
2010 nale¿y stwierdziæ, ¿e terapia jest prowadzona zgodnie z zaleceniami na
poziomie nie odbiegaj¹cym od innych krajów Europy. Nale¿y jednak pamiêtaæ o
chorych, których rezultaty odbiegaj¹ od wartoci rednich i nie ustawaæ w wysi³kach nad popraw¹ jakoci ich leczenia, co z pewnoci¹ prze³o¿y siê ja d³ugoæ i jakoæ ¿ycia naszych pacjentów.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 24-32)

w imieniu Komitetu Steruj¹cego
badania QC vs QL 2010

Results of the QC vs QL study (Quality of care vs Quality
of life) 2010. Laboratory results
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Development of the renal replacement therapy is based not only on increasing number of treated patients but also improvement in the therapy. Based on
the analysis of QC vs QL surveys from the year 2010 several publications concerning quality of care and quality of life of hemodialysed patients were done. In
the below study biochemical results influencing dialysis adequacy were shown.
In the year 2010 average Kt/V index was 1,39. Haemoglobin serum concentration varied from 11 to 12 g/dl with mean value of 11,1 g/dl, meanwhile average
erythrocyte number exceeded 3,5 mln/ml. Iron metabolism was assessed based
on serum concentration of the ferritine, transferine, it's saturation as well as
serum concentration of iron. Average of these parameters were in recommended
range. Average phosphate concentration in serum varied between 5,6 to 6,0
mg/dl, and parathormone between 450 and 580 pg/ml. Albumin serum concentration was over 3,5 g/dl with maximum 3,98 g/dl in non-public units. Average
values describing lipid metabolism were in the recommended range. Additionally water - electrolytes balance, transaminases and changes of the blood pressure were analysed. Based on the results of 2010 edition of the QC vs QL study
we summarized that hemodialysis therapy was provided according recommendation and not varied from performed in other European countries. Presence of
the number of patients with outstanding results should be remembered and
great effort should be done for identification and improvement of their therapy.
This would result in improvement of quality and will prolong the life of our patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 24-32)
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Wstêp
Rozwój dializoterapii w Polsce i na wiecie jest znanym i szeroko omawianym zjawiskiem [13,29,31,32,38]. Wiadomo, ¿e analiza wzrostu liczby dializowanych pacjentów
jest ogromnie istotna dla zapewnienia tej
formy leczenia wszystkim potrzebuj¹cym
chorym. Jednak¿e wzrostowi ilociowemu
powinien towarzyszyæ tak¿e postêp jakociowy. Ma on bowiem prze³o¿enie zarówno na d³ugoæ, jak te¿ na jakoæ ¿ycia pacjentów poddawanych dializoterapii. Istnieje wiele mo¿liwoci okrelania jakoci, czy
te¿ jak to powszechnie siê okrela w literaturze fachowej - adekwatnoci dializoterapii. Miernikiem adekwatnoci dializy u¿ywanym najszerzej na wiecie jest wskanik Kt/
V. Wskanik ten opisuje frakcjonowany klirens objêtoci dystrybucji. Jest to u³amek
objêtoci (V) oczyszczony klirensem (K) w
okrelonym czasie (t), gdzie; K to klirens
dializatora dla mocznika we krwi w l/godz., t
to d³ugoæ sesji dializacyjnej w godzinach a
V to objêtoæ dystrybucji mocznika w litrach
[9]. Zosta³ on zaproponowany przez Gotcha
i Sargenta w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku [16]. W ostatnim czasie jest
czêsto krytykowany, jednak jak do tej pory
nie opracowano lepszego wskanika adekwatnoci dializy [41]. W czêci orodków
alternatywnie u¿ywany jest wskanik redukcji mocznika (URR) [8]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e poza wyliczeniem wspomnianych
wskaników na adekwatnoæ dializy sk³ada

siê stopieñ wyrównania niedokrwistoci,
zaburzeñ gospodarki wapniowo fosforanowej czy te¿ wskaników od¿ywienia oraz
wyników innych badañ biochemicznych
[1,11]. Po raz pierwszy przed dwoma laty
pojawi³y siê publikacje dotycz¹ce wyników
pierwszej edycji badania QC vs QL - JAKOÆ OPIEKI vs JAKOÆ ¯YCIA ( QUALITY OF CARE vs QUALITY OF LIFE )
[33,34,35,36]. Dotyczy ono zarówno sposobu prowadzenia w Polsce terapii nerkozastêpczej jakoci opieki nad pacjentami, jak
równie¿ analizie wyników badañ laboratoryjnych wykonywanych cyklicznie u chorych
dializowanych. W poni¿szym opracowaniu
skupiono siê na adekwatnoci dializy oraz
wynikach biochemicznych na podstawie
materia³u uzyskanego po przeprowadzeniu
badañ w roku 2010.
Materia³ i metody

Pacjenci
Ustalenia niezbêdnej liczby pacjentów poddanych badaniom dokonano na podstawie liczby stanowisk hemodializ dla doros³ych oraz liczby pacjentów dializowanych. Dane zaczerpniêto z Raportu o stanie leczenia nerkozastêpczego w Polsce - 2007. Przy za³o¿eniu, ¿e wielkoæ b³êdu statystycznego wynosi 0,01 (1%), liczebnoæ próby
powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 1204 pacjentów
ankietowanych w stacjach HD na terenie ca³ego
kraju. Zak³adaj¹c ponadto, ¿e moc testu statystycznego powinna wynosiæ 0,99 (99%), liczba ankieto-
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wanych pacjentów powinna byæ wy¿sza i wynosiæ
1602. Nastêpnie dokonano proporcjonalnego do
liczby leczonych podzia³u pomiêdzy stacje dializ
publiczne: akademickie i nieakademickie a tak¿e
niepubliczne. Wyboru poszczególnych pacjentów
do badania dokonano losowo w orodku koordynuj¹cym wybieraj¹c z anonimowych list dializowanych przes³anych przez kierowników wybranych
do badania stacji. W roku 2010, w badaniu uczestniczy³o 1112 mê¿czyzn oraz 882 kobiet dializowanych w 57 stacjach dializ. redni wiek pacjentów
wynosi³ 56,2 lat a sta¿ dializowania ponad piêæ lat.
Charakterystyka pacjentów oraz liczebnoæ w
poszczególnych podgrupach przedstawiona zosta³a w tabeli I. Ró¿nice w iloci chorych wynikaj¹ z
procentowego podzia³y leczenia hemodializ¹ w
Polsce pomiêdzy orodki akademickie, niepubliczne i publiczne.
Ankieta
Badanie JAKOÆ OPIEKI vs JAKOÆ ¯YCIA
( QUALITY OF CARE vs QUALITY OF LIFE - QC
vs QL ) przeprowadzone by³o za pomoc¹ opracowanej wczeniej ankiety. W obecnym opracowaniu pos³u¿ono siê g³ównie pytaniami z segmentu
1 dotycz¹cymi wykonywanym badaniom diagnostycznym, w tym podstawowym, hormonalnym,
sposobu monitorowania badañ biochemicznych
oraz o diagnostyki i profilaktyki wirusowego zapalenia w¹troby. Pytania o specjalistyczne leczenie
uzupe³niaj¹ce dotyczy³y leczenia chorych erytropoetyn¹ oraz aktywnymi metabolitami witaminy D3.
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Rycina 1
Wykonywanie podstawowych badañ biochemicznych zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ) oraz Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii (KKdsN) w zale¿noci od typu
orodka.
Realization of biochemistry measurements according to the requirements of National Health Foundation (NHF) and National Consultant of Nephrology, depending from the centre type.

Rycina 2
rednie Kt/V osi¹gane u pacjentów dializowanych
w zale¿noci od typu orodka.
Average of Kt/V achieved in hemodialysed patients
depending from the type of the centre.

a

Rycina 3
rednie stê¿enie w surowicy mocznika a) i kreatyniny b) u pacjentów dializowanych w zale¿noci od
typu orodka.
Average serum concentration of urea a) and creatinine b) in hemodialysed patients depending from
the type of the centre.

b
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Informacje na temat przebiegu zabiegu i wiedzy
pacjentów o ich terapii zdobyto indaguj¹c o najczêciej wystêpuj¹ce dolegliwoci i ich leczenie,
o alternatywne metody dializoterapii oraz o wiedzê pacjenta na temat podstawowych wskaników
zabiegu i wyników badañ biochemicznych.
Jakoæ ¿ycia
Zagadnienie to oceniane by³o za pomoc¹ kwestionariusza (EORTC QL Q-C30 v.1.0).Natomiast
temu zagadnieniu powiêcona zostanie osobna
publikacja.
Dok³adny opis sposobu doboru iloci pacjentów w zale¿noci od województwa, zawartoci
poszczególnych segmentów ankiety oraz kwestionariusza oceny jakoci ¿ycia zawarty zosta³ w opracowaniu pierwszej edycji badania QC vs QL opublikowanej w 2008 [33-36].
Na prowadzenie badañ uzyskano akceptacjê
Niezale¿nej Komisji Bioetycznej ds. Badañ Naukowych Gdañskiego Uniwersytetu medycznego (Nr
792/2005) jako jednostki, w której pracuje Koordynator Naukowy badania. Uzyskano równie¿ zgodê od kierownictwa poszczególnych sieci stacji
niepublicznych a tak¿e kierowników wszystkich
orodków wytypowanych do badañ. Pacjentom
wybranym do badañ przedstawiono szczegó³ow¹
informacjê o celu i sposobie ich prowadzenia oraz
uzyskano wiadom¹ zgodê na uczestnictwo w
badaniach.
Wyniki
Ponad 90% stacji dializ wykonuje
wszystkie badania zgodnie z zaleceniem
Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) jak i
Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii. Dok³adny rozk³ad przestrzegania poszczególnych zaleceñ przedstawiony zosta³
na rycinie1 natomiast ró¿nice pomiêdzy
orodkami nie s¹ znamienne statystycznie.
Adekwatnoæ dializy
Osi¹gany wskanik Kt/V wynosi³ powy¿ej 1,3 i by³ najwy¿szy w stacjach niepublicznych osi¹gaj¹c 1,43. W stacjach akademickich redni osi¹gany Kt/V wynosi³ 1,37 natomiast w orodkach publicznych 1,32 - rycina 2. rednie wartoci stê¿enia mocznika
przed zabiegiem hemodializy by³y ni¿sze ni¿
150 mg/dl. Najni¿sza, nie przekraczaj¹ca
130 mg/dl, wartoæ notowana by³a w stacjach niepublicznych, w orodkach akademickich i publicznych wynosi³a odpowiednio 134 i 133 mg/dl -rycina 3a. Natomiast
stê¿enie kreatyniny w surowicy wynosi³o od
8,5 - 9,2 mg/dl, a najwy¿sza wartoæ raportowana by³a przez orodki akademickie - rycina 3b.
Niedokrwistoæ
rednie wartoci stê¿enia hemoglobiny
zawiera³y siê pomiêdzy 11 a 12 g/dl, a najwy¿sza wartoæ osi¹gana by³a w orodkach
akademickich. Iloæ krwinek czerwonych
wynosi³a powy¿ej 3,5 mln, a nie przekracza³a
3,65 mln i by³a najwy¿sza w stacjach niepublicznych. Natomiast raportowana wartoæ
hematokrytu by³a niemal identyczna i wynosi³a 33%. Szczegó³owe wartoci omówionych parametrów przedstawione zosta³y na
rycinie 4. Zaburzenia hematologiczne notowane by³y w ponad jednej trzeciej orodków,
od 39% niepublicznych poprzez 37% akademickich do 33% publicznych.

Rycina 4
Morfologia krwi - rednie stê¿enie hemoglobiny w surowicy a), iloæ erytrocytów b) i wartoæ hematokrytu c)
u pacjentów dializowanych w zale¿noci od typu orodka.
Blood count - average serum concentration of the hemoglobin a), number of erythrocytes b) and hematocrite value c) in hemodialysed patients depending from the type of the centre.

Gospodarka ¿elazem
Stê¿enie ¿elaza w surowicy waha³o siê
pomiêdzy 72,21 a 73,53 µg/dl, natomiast
zasoby zapasów ¿elaza pod postaci¹ stê¿enia ferrytyny wynosi³y od 542 do 670 µg/
dl i osi¹ga³y najwy¿sz¹ wartoæ w orodkach akademickich. Najwy¿sze stê¿enie
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transferryny raportowane by³y przez orodki
publiczne, natomiast saturacja transferryny wynosi³a powy¿ej 30% z najwy¿sz¹ wartoci¹ 34,27% w orodkach akademickich
- rycina 5.
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kach i wynosi³o 2,17 mmol/l w stacjach publicznych i 2,16 mmol/l w pozosta³ych. Stê¿enie fosforanów w surowicy waha³o siê od
1,82 mmol/l w stacjach niepublicznych poprzez 1,87 mmol/l w orodkach akademickich, do 1,94 mmol/l w publicznych - rycina
7. Na rycinie 8a przedstawiono rednie stê¿enie parathormonu, które zawiera³o siê w
wartociach pomiêdzy 465 pg/ml w stacjach
akademickich a 572 pg/ml w niepublicznych. Natomiast rycina 8b pokazuje stê¿enie fosfatazy alkalicznej, które najwiêksz¹
wartoæ osi¹gnêli pacjenci z orodków niepublicznych 134 IU/l, natomiast u pacjentów ze stacji akademickich i publicznych
stê¿enie to wynosi³o oko³o 124 UI/l.
Gospodarka lipidowa
We wszystkich typach orodków rednie stê¿enie cholesterolu w surowicy by³o
w zakresie wartoci prawid³owych i wynosi³o od 170 mg/dl w stacjach akademickich
poprzez 179,7 mg/dl w stacjach publicznych
do 181,4 w niepublicznych. Podobnie rozk³ada³y siê stê¿enia w surowicy frakcji LDL
cholesterolu, odpowiednio 96, 99,7 i 104,4
mg/dl. Natomiast najwy¿sze stê¿enie w surowicy HDL cholesterolu wynosz¹ce 43,7
mg/dl odnotowano w stacjach publicznych,
nastêpnie 42,5 mg/dl w stacjach niepublicznych i 39,9 mg/dl w akademickich. rednie
stê¿enie triglicerydów w surowicy wykracza³o ponad normê w orodkach niepublicznych (162,6 mg/dl) i publicznych 160,3 mg/
dl, natomiast w stacjach akademickich wynosi³o 150,8 mg/dl - rycina 9. Zaburzenia
gospodarki lipidowej raportowane by³y u
21% dializowanych w stacjach publicznych,
24% leczonych w stacjach niepublicznych
oraz 31% pochodz¹cych z orodków akademickich.
Gospodarka bia³kowa
Zaburzenia gospodarki bia³kowej raportowane by³y u 7-10% pacjentów, natomiast
rednie stê¿enie albumin w surowicy wynosi³o 3,9 g/dl i praktycznie nie ró¿ni³o siê
pomiêdzy ró¿nymi typami orodków - rycina 10.
Parametry w¹trobowe
rednie stê¿enia aminotransferaz w surowicy nie przekracza³y zakresów uznawanych za prawid³owe. W orodkach akademickich widoczny by³ trend do ni¿szych wartoci - rycina 11.

Rycina 5
rednie stê¿enie w surowicy ¿elaza (Fe) a), ferrytyny b), transferryny i saturacji transferryny c) u pacjentów
dializowanych w zale¿noci od typu orodka.
Average serum concentration of iron (Fe) a), ferritine b), transferine and transferine saturation c) in hemodialysed patients depending from the type of the centre.

Gospodarka wodno-elektrolitowa
Stê¿enie sodu w surowicy pacjentów
dializowanych wynosi³o 138 mmol/l natomiast stê¿enie potasu waha³o siê pomiêdzy
5,16 w stacjach niepublicznych a 5,42 w
orodkach akademickich - rycina 6. Natomiast zaburzenia w gospodarce wodno-
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elektrolitowej raportowane by³y odpowiednio
w 53% stacji akademickich, 41% niepublicznych i 40% publicznych.
Gospodarka wapniowo-fosforanowa
rednie stê¿enie wapnia w surowicy by³o
podobne we wszystkich raportuj¹cych orod-

Cinienie têtnicze
rednie cinienie skurczowe przed dializa wynosi³o oko³o 130 mmHg natomiast
rozkurczowe 76-79 mmHg. Po dializie obserwowano obni¿enie zarówno cinienia
skurczowego - 120-123 mmHg jak i rozkurczowego - 71-73 mmHg. Wystêpowanie zaburzeñ w uk³adzie kr¹¿enia okrelano na
42 % - stacje niepubliczne, poprzez 46,7%
- stacje publiczne do 50% w stacjach akademickich.
Omówienie wyników
Systematyczna ocena efektywnoci
prowadzonej terapii jest obowi¹zkiem ka¿dej stacji dializ. Zakres koniecznych badañ
s³u¿¹cy temu celowi, zosta³ z jednej strony
opracowany przez Krajowego Konsultanta
i przedstawiony w rozdziale dotycz¹cym or-
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Rycina 6
Elektrolity - rednie stê¿enie w surowicy sodu (Na) a) i potasu (K) b) u pacjentów dializowanych w zale¿noci od typu orodka.
Electrolites - average serum concentration of sodium (Na) a) and potassium (K) b) in hemodialysed patients depending from the type of the centre.
Rycina 7
Elektrolity - rednie stê¿enie w surowicy wapnia,
fosforu , oraz wapnia zjonizowanego u pacjentów
dializowanych w zale¿noci od typu orodka.
Electrolites - average serum concentration of calcium, phosphate and ionized calcium in hemodialysed patients depending from the type of the centre.

Rycina 8
rednie stê¿enie w surowicy parathormonu (PTH) a) i fosfatazy alkalicznej (FALK) b) u pacjentów dializowanych w zale¿noci od typu orodka.
Average serum concentration of parathormone (PTH) a) and alcaline phosphate (FALK) b) in hemodialysed patients depending from the type of the centre.

ganizacji stacji dializ [30], z drugiej zosta³
umieszczony w opisie procedury zawartej w
za³¹czniku do zarz¹dzenia Prezesa NFZ
[43]. Pozytywnie nastawia fakt wykonywania zaleconych badañ przez ponad 90%
orodków, jednak aby w³aciwie opiekowaæ
siê pacjentami dializowanymi oraz otrzymy-

waæ za to stosown¹ refundacjê, ka¿da stacja dializ powinna wykonywaæ okresowe
badania u wszystkich pacjentów. Dlatego
nale¿y d¹¿yæ do 100% zgodnoci wykonywanych badañ z zaleceniami Konsultanta
Krajowego w Dziedzinie nefrologii jak i NFZ.
Konieczne s¹ dzia³ania ujednolicaj¹ce za-
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kres wymaganych badañ, tak aby mia³y one
z jednej strony uzasadnienie z medycznego punktu widzenia i nie wykracza³y poza
kwotê refundowan¹ przez p³atnika. Nale¿y
braæ pod uwagê fakt, ¿e z kwesti¹ oceny
adekwatnoci dializy nieroz³¹cznie wi¹¿e siê
obowi¹zek wykonywania badañ dodatko-
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Rycina 9
Gospodarka lipidowa u pacjentów dializowanych w zale¿noci od typu orodka.
Lipid metabolizm in hemodialysed patients depending from the type of the centre.

Rycina 10
rednie stê¿enie albuminy w surowicy pacjentów dializowanych w zale¿noci od typu orodka.
Average albumine serum concentration in hemodialysed patients depending from the type of the centre.

Rycina 11
rednie stê¿enie transaminaz w surowicy u pacjentów dializowanych w zale¿noci od typu orodka.
Average transaminase serum concentration in hemodialysed patients depending from the type of the centre.
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wych. Najprostszym i najbardziej powszechnie u¿ywanym do oceny adekwatnoci dializy jest, jak ju¿ wspomniano we wstêpie tego
opracowania, wspó³czynnik Kt/V. Zgodnie z
zaleceniami NKF-DOQI, jak równie¿ w wyniku badañ HEMO, oraz DOPPS ustalono,
¿e wskanik ten nie powinien byæ ni¿ 1,2
[11,17,23,28]. W zwi¹zku z czym satysfakcjonuj¹cym jest fakt osi¹gniêcia, poród
ocenianych pacjentów, redniego wskanika powy¿ej 1,3 - rycina 3. Jednak rednia
oznacza, ¿e czêæ pacjentów nie uzyskiwa³a po¿¹danego Kt/V, co stanowi wyzwanie
dla wszystkich orodków, niezale¿nie od
formy ich w³asnoci, do dalszej poprawy
efektywnoci dializoterapii. W czêci orodków dializacyjnych poza Kt/V, jako lepszy
parametr u¿ywany jest wskanik redukcji
mocznika (URR) [8,37]. W obecnej edycji
QC vs QL, pytano jedynie o stê¿enie mocznika oraz kreatyniny przed zabiegami hemodializy, które pozostawa³y w zadowalaj¹cym zakresie. Adekwatnoæ dializy to nie
tylko Kt/V czy redukcja mocznika, wiadczy
o niej równie¿ stopieñ wyrównania zaburzeñ
gospodarki wapniowo-fosforanowej, kwasowo-zasadowej oraz niedokrwistoci [1,15].
Na temat niedokrwistoci oraz stopnia jej wyrównania trwaj¹ gor¹ce dyskusje [22,40].
Dotycz¹ one stopnia niedokrwistoci czyli
po¿¹danej wartoci hemoglobiny. Jak wiadomo na podstawie du¿ych badañ nie nale¿y przekraczaæ wartoci 12 g/dl ze wzglêdu
na zwiêkszone ryzyko udarów oraz incydentów secowo-naczyniowych [14,22,39]. W
polskich stacjach dializ rednia hemoglobina wynosi³a 11,5 jednak w orodkach akademickich nieznacznie przekracza³a 12 g/
dl - rycina 4. Wobec docieraj¹cych nowych
informacji nale¿y dok³adaæ starañ aby wartoæ hemoglobiny zawiera³a siê w przedziale 10 - 12 g/dl, byæ mo¿e w najbli¿szej przysz³oci oka¿e siê, ¿e górna granica stê¿enia hemoglobiny nie powinna przekraczaæ
11,5 g/dl [24,26,40]. Z drugiej strony jest
kwestia dolnej, zalecanej wartoci stê¿enia
hemoglobiny. Powinno siê d¹¿yæ aby u
wszystkich pacjentów dializowanych hemoglobina nie by³a ni¿sza ni¿ zalecana. Ca³kowicie niedopuszczalne jest aby lekarz wype³niaj¹c wymagania p³atnika zadowala³ siê
uzyskaniem w³aciwego stê¿enia hemoglobiny jedynie u 60% chorych. Takie postêpowanie by³oby niezgodne z zasadami etyki
oraz krzywdz¹ce dla chorych "wyselekcjonowanych" do utrzymania ni¿szego stê¿enia hemoglobiny. Oczywicie wiadomym
jest, ¿e utrzymanie hemoglobiny powy¿ej 10
g/dl u wszystkich pacjentów nie jest mo¿liwe, natomiast czym innym jest d¹¿enie do
tej wartoci a czym innym wiadome ograniczenia liczby chorych, których stê¿enie
hemoglobiny przekracza 10 g/dl. W trakcie
korygowania niedokrwistoci za pomoc¹
ESA nie nale¿y zapominaæ o ocenie wyrównania gospodarki ¿elazowej. Wskaniki metabolizmu ¿elaza raportowane przez wszystkie orodki wiadczy³y o zadowalaj¹cej kontroli w tym zakresie - rycina 5. Stê¿enie ferrytyny pomiêdzy 542 a 670 µg/dl pokaza³,
¿e suplementacja ¿elazem prowadzona jest
prawid³owo, jednak¿e wed³ug czêci zaleceñ nale¿y utrzymywaæ poziom ferrytyny nie
wy¿szy ni¿ 500 µg/dl [5,42]. W tych samych
zaleceniach przewidziano, ¿e saturacja
transferyny nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 20%,

B. Rutkowski i wsp.

nych granicach. W chwili obecnej trwa opracowywanie zaleceñ KIDGO dotycz¹cych
docelowych wartoci cinienia têtniczego dla
pacjentów w ró¿nych stadiach przewlek³ej
choroby nerek. Wartym podkrelenia jest,
¿e zarówno niskie wartoci cinienia têtniczego, jak i zbyt wysokie skutkuj¹ zwiêkszon¹ miertelnoci¹ w populacji pacjentów hemodializowanych [2,6,10,18].

Rycina 12
rednia wartoæ cinienia têtniczego przed i po dializie u pacjentów dializowanych w zale¿noci od typu
orodka.
Average blood pressure value before and after hemodialysis session in patients depending from the type of
the centre.

zatem redni¹ 30% uzyskiwan¹ w naszych
orodkach mo¿na uznaæ powód do zadowolenia. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e jest to
wartoæ rednia, zatem trzeba zachowaæ
czujnoæ i wczenie identyfikowaæ pacjentów, u których nale¿y w³¹czyæ suplementacjê ¿elaza. Podaj¹c ¿elazo warto pamiêtaæ
zarówno o korzyciach jak i dzia³aniach niekorzystnych, zw³aszcza przy jego do¿ylnej
drodze podawania [19]. Kolejnym wa¿nym
aspektem jest kontrola gospodarki wodno elektrolitowej. rednie stê¿enie sodu w osoczu pacjentów hemodializowanych wynosi³o 138 mmol/l - rycina 6. Nale¿y podkreliæ,
¿e na to stê¿enie wp³ywa z jednej strony stê¿enie sodu w p³ynie dializacyjnym, z drugiej
zawartoæ sodu w diecie. Jak obserwowano w ostatnich latach notuje siê tendencjê
do zwiêkszania stê¿enia sodu w p³ynie dializacyjnym ze 136 do 140 mmol/l [10]. Z drugiej strony zwiêkszenie stê¿enia sodu w dializacie do 140 mmol/l wi¹za³o siê z wiêksz¹
trudnoci¹ w regulacji cinienia têtniczego
oraz wiêkszymi przyborami wagi pomiêdzy
dializami. Nie obserwowano jednoczenie
zmniejszenia czêstoci hipotonii róddializacyjnej [10]. Je¿eli chodzi o zawartoæ sodu
w diecie zaobserwowano, ¿e pacjenci o
wiêkszych przyborach wagi miêdzy dializami spo¿ywali wiêcej soli - do 10 g na dobê,
dodatkowo wi¹za³o siê to z ni¿szym poziomem edukacji chorych [3]. Wspomnieæ nale¿y o przydatnoci redukcji stê¿enia sodu
w dializacie w zale¿noci od poziomu glikemii u osób ze z³¹ kontrol¹ cukrzycy w celu
zapobie¿enie zbyt du¿ym przesuniêciom pomiêdzy przestrzeni¹ wewn¹trz i zewn¹trzkomórkow¹ [27]. Bior¹c pod uwagê czêstoæ
wystêpowania zaburzeñ wodno elektrolitowych oraz fakt wp³ywu podwy¿szonego cinienia têtniczego na miertelnoæ chorych
dializowanych [2,6], nie nale¿y przekraczaæ
stê¿enia sodu w dializacie ponad 138 mmol/
l. Na rycinie 7 przedstawiono stopieñ wyrównania gospodarki wapniowo-fosforanowej. Wartoci parathormonu zawiera³y siê
pomiêdzy 2 a 9 krotnoci¹ wartoci prawid³owych zgodnie z najnowszymi zaleceniami Grupy Roboczej Zespo³u Krajowego Kon-

sultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii opartymi o zalecenia KDIGO [21,25].
Obserwowane rednie stê¿enia wapnia pozostaj¹ w po¿¹danych wartociach, nale¿y
pamiêtaæ o identyfikacji pacjentów z hiperkalcemi¹ i przestrzeganiem zaleceñ dotycz¹cych stosowania koncentratów z nisk¹
zawartoci¹ wapnia (1,25 mmol/l). rednie
stê¿enie fosforanów nadal przekracza zalecane wartoci, pomimo coraz wiêkszej
dostêpnoci nowoczesnych leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym.
Pozostaje mieæ nadziejê, i¿ po wprowadzeniu programów terapeutycznych na kalcymimetyki, nastêpnym krokiem bêdzie poszerzenie dostêpnoci leków wi¹¿¹cych fosforany nie zawieraj¹cych wapnia ani glinu. Na
rycinach 8 i 9 przedstawione zosta³y parametry gospodarki lipidowej oraz stê¿enie
albuminy. rednie wartoci raportowane
przez wszystkie orodki pozostawa³y w granicach normy. Wyj¹tek stanowi³y wartoci
triglicerydów, których rednie wartoci wykracza³y ponad normê w orodkach publicznych i niepublicznych, natomiast w akademickich pozostawa³y w normie. Przy ocenie
gospodarki lipidowej nale¿y pamiêtaæ o niebezpieczeñstwie zwi¹zanym ze zbyt niskimi poziomami lipidów. W powi¹zaniu z niskim poziomem albumin, mo¿e wiadczyæ
o niew³aciwym od¿ywieniu, co wp³ywa na
miertelnoæ pacjentów dializowanych
[4,12,20]. W badanej populacji poziom albumin wynosi³ niemal 4,0 g/dl co przedstawiono na rycinie 9. Podkreliæ warto, ¿e
ostatnim czasie uwa¿a siê, ¿e wp³yw na
miertelnoæ maj¹ raczej zaburzenia w zakresie apolipoprotein, jednak te badania nie
s¹ wykonywane rutynowo u pacjentów dializowanych [7]. Warto jednak zwróciæ uwagê na rednie stê¿enie HDL cholesterolu,
które utrzymywa³o siê w badanej grupie pacjentów w granicach wartoci prawid³owych.
Dobrze wiadczy to o wyrównaniu zaburzeñ
lipidowych u tych chorych. Podwy¿szona
miertelnoæ jest powi¹zana równie¿ z cinieniem têtniczych u pacjentów dializowanych. rednie wartoci cinienia skurczowego i rozkurczowego zawiera³y siê w zaleca-
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Podsumowanie
Kontrolowanie wskaników biochemicznych jest niezmiernie wa¿nym dzia³aniem ,
pozwalaj¹cym na ca³ociow¹ ocenê adekwatnoci leczenia. Prezentowane rednie
wartoci zdecydowanej wiêkszoci parametrów, z wyj¹tkiem fosforanów, osi¹gane
przez ankietowane stacje pozostawa³y w
zakresach oczekiwanych. Nie nale¿y jednak
zapominaæ, o pacjentach których wyniki
sk³adaj¹ siê na wartoæ redni¹ , a pozostaj¹ poza zakresem oczekiwanym. Systematyczna kontrola i ocena osi¹ganych wyników, jak to siê dzieje w du¿ych sieciach
zajmuj¹cych siê leczeniem nerkozastêpczym powoduje ci¹g³y nacisk na poprawê
leczenia. Konieczne jest sta³e dok³adanie
starañ, aby u wszystkich pacjentów osi¹gaæ
zalecane wartoci poszczególnych wskaników, co powinno prze³o¿yæ siê na poprawê prze¿ycia oraz zmniejszenie czêstoci
powik³añ np. ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Wiadomo tak¿e, ¿e dobre wyrównanie zaburzeñ metabolicznych bêd¹cych nastêpstwem schy³kowej niewydolnoci nerek prowadzi tak¿e do poprawy jakoci ¿ycia chorych dializowanych, co jest jednym z podstawowych celów dzia³ania wspó³czesnej medycyny. Ocena jakoci ¿ycia pacjentów omawianych w tym opracowaniu
bêdzie powiêcona kolejna publikacja z
przedstawionego cyklu prac.
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