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Porównanie ryzyka sercowo-naczyniowego
u pacjentów dializowanych przy pomocy
hemodiafiltracji lub hemodializy z u¿yciem
dializatorów low-flux - badanie cross-over
Choroby sercowo-naczyniowe s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów w grupie
chorych przewlekle dializowanych. W tej grupie chorych wystêpuj¹ typowe takie jak: nadcinienie têtnicze, hipercholesterolemia, palenie tytoniu, nadwaga
oraz dodatkowe - swoicie zwi¹zane z procesem dializoterapii - czynniki ryzyka
sercowo-naczyniowego. Dodatkowymi czynnikami, które w szczególny sposób
przyspieszaj¹ proces mia¿d¿ycowy s¹: wtórna nadczynnoæ przytarczyc (zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej) oraz przewlek³y stan zapalny. Hemodiafiltracja mo¿e przynieæ korzyæ pacjentom ze wzglêdu na lepsze usuwanie toksyn mocznicowych (mocznika, kreatyniny, fosforanów) oraz cz¹steczek
o wiêkszej masie cz¹steczkowej takich jak b2 mikroglobulina, cytokiny, czy koñcowe produkty glikacji bia³ek. Cel badania: celem prezentowanego badania
by³o porównane ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych przewlekle dializowanych przy pomocy dializy low-flux lub hemodiafiltracji. Materia³ i Metody: W
badaniu typu cross-over trwaj¹cym 12 miesiêcy wziê³o udzia³ 89 chorych z 6
orodków hemodializacyjnych w Polsce. Badanie trwa³o 12 miesiêcy. Chorzy
byli randomizowani do dwóch grup. Grupa 1 przez pierwsze 6 miesiêcy leczona
by³a za pomoc¹ standardowych dializatorów polisulfonowych low -flux, a nastêpnie przez 6 miesiêcy za pomoc¹ HDF. Grupa 2 przez pierwsze 6 miesiêcy
dializowana by³a za pomoc¹ HDF, a nastêpnie przez 6 miesiêcy za pomoc¹ dializatorów polisulfonowych low -flux. Podstawowe wskaniki kliniczne i dane
dotycz¹ce zabiegu hemodializy by³y notowane zgodnie z rutynowymi procedurami obowi¹zuj¹cymi w orodku dializ. Co 3 miesi¹ce oceniano parametry biochemiczne: morfologiê krwi, profil lipidowy, gospodarkê ¿elazow¹, gospodarkê
wapniowo-fosforanow¹, stê¿enie albuminy, CRP, lipoproteiny (a) i ß2 mikroglobuliny w surowicy. Przed badaniem, a nastêpnie co 6 miesiêcy wykonywano u
chorych badanie echokardiograficzne (ECHO). Wyniki: W grupie 1 (low-flux HDF) stwierdzono po zmianie metody na HDF mniejsz¹ iloæ przetoczeñ preparatów krwiopochodnych (p=0,01), mniej incydentów hipotensji, mniej incydentów wieñcowych, mniej incydentów TIA oraz mniejsz¹ iloæ hospitalizacji
(p=0,06). W grupie 2 (HDF - low-flux) w okresie pierwszych 6 miesiêcy leczenia
za pomoc¹ HDF stwierdzono mniejsz¹ liczbê incydentów hipotensji. W czasie
12 miesiêcy nie zmieni³y siê istotnie statystycznie stê¿enia lipidów oraz parametrów gospodarki ¿elazowej, Hb, hematokrytu, CRP, albuminy, PTH, wapnia,
Kt/V. Obserwowano natomiast obni¿enie siê stê¿enia fosforanów. W grupie 1
po zmianie metody leczenia na HDF stwierdzono spadek stê¿enia w surowicy
b2mikroglubuliny (p=0,01) oraz lipoproteiny (a), jak równie¿ znamienny wzrost
stê¿enia Hb. W grupie 2 stwierdzono spadek stê¿enia b2mikroglubuliny po 6
miesi¹cach leczenia metod¹ HDF. Ocena wyników badania echokardiograficznego: W obu grupach stwierdzono zaburzenia typu relaksacji zwi¹zane z dysfunkcj¹ lewej komory serca (E/A <1). Po 6 miesi¹cach leczenia HDF w obu grupach zaobserwowano wzrost CI i CO oraz zmniejszenie siê IVC. Wnioski: Hemodiafiltracja w porównaniu z konwencjonaln¹ hemodializ¹ zmniejsza nara¿enie na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez korzystne zmiany w parametrach lipidowych, wzrost stê¿enia Hb przy stabilnych dawkach ESA, oraz
lepsze usuwanie toksyn mocznicowych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 65-71)

The comparison of cardiovascular risk in patients
treated by hemodiafiltration and low-flux hemodialysis
cross-over study
Cardiovascular disease is the most often cause of death in patients with
chronic renal failure. In this group of patients there are classic risk factors as:
hypertension, hyperlipidemia, smoking, overweight, and such non-classic fac-
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tors, related to chronic renal failure. Hyperparathyroidism and inflammation
accelerated atherosclerosis in hemodialysis patients. Hemodiafiltration may
improve clinical outcome in end-stage kidney disease. The main advantage of
HDF is the greatest solute fluxes both for low (urea, creatinin, phosphorus) and
higher (b2microglobulin, cytokins, advanced glycation end products) molecular weight uraemic toxins. The aim of the study was the comparison of cardiovascular risk in dialysis patients after 6 months treatment of HDF in comparison
to low-flux dialysis. Material and methods The cross-over study was performed
in 89 HD patients. The period of observation was 12 months. Patients were
randomized to two groups.. Group 1 during first 6 months were treated by lowflux dialysis and next 6 months by HDF. Group 2 started from HDF and after 6
months were changed to low-flux dialysis. The clinical data, information of
dialysis, adequacy of dialysis and routine biochemical measurements (C-reactive protein (CRP), albumin, iron status, calcium, phosphorus and hematology)
were evaluated before study and every 3 months. Before study and every 6
months ECHO examination was performed. Results. In group 1 after changed
on HDF decrease number of blood transfusion (p=0,01) and the incidents of
hospitalization was observed (p=0,06). Intradialytic hypotension incidents, acute
coronary events, TIA (Temporary Ischemic Attacks) were also fever after changing the method. In group 2 during the first 6 months of HDF treatment less
incidents of intradialytic hypotension were noticed . Biochemical parameters
were stable during the 12 months observation in both groups. In group 1 there
were no significant changes of mean Hb (hemoglobin), Hct (hematocrit), iron
status, CRP and albumin concentrations from the baseline (T=0) to the end of
the evaluation period (T=2). Mean level of calcium was stable, the level of phosphorus decreased during observation. In the group 1 after changing the method
to HDF significant decrease of b2microglobulin (p=0,01) and lipoprotein (a)
serum concentrations and increase of Hb level were observed. In group 2 after
switching from HDF to low-flux dialysis decrease of b2microglobulin was noticed. Echocardiographic parameters. In both studied groups relaxation type of
the diastolic dysfunction of left ventricle was observed (E/A<1). After 6 months
of HDF treatment in group 1 and 2 the non-significant increase of CI and CO and
decrease of IVC was noticed. Conclusions. HDF method in comparison to standard hemodialysis connected with decrease of concentration of lipids, uremic
toxins and incraese of hemoglobin levels (associated with stable ESAs doses)
and in consequence reduce cardiovascular risk factors.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 65-71)
Wstêp
U znacznej czêci chorych przewlekle
dializowanych stwierdza siê zwiêkszone ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wskanik miertelnoci z przyczyn
sercowo-naczyniowych jest oko³o 15 razy
wiêkszy u chorych dializowanych ni¿ w populacji ogólnej (4,10,17). W tej grupie chorych wystêpuj¹ typowe oraz dodatkowe swoicie zwi¹zane z procesem dializoterapii - czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (7,20). Nadcinienie têtnicze i cukrzyca
wystêpuj¹ czêciej ni¿ w populacji ogólnej.
Powszechne u chorych hemodializowanych
zaburzenia lipidowe w tym niskie stê¿enia
HDL cholesterolu, nie zawsze podwy¿szone ze wzglêdu na niedo¿ywienie, stê¿enia
ca³kowitego cholesterolu, czêsto podwy¿szone stê¿enia triglicerydów oraz wy¿sze
wartoci lipoproteiny (a), mog¹ byæ jednym
z czynników przyczyniaj¹cych siê do powstania mia¿d¿ycy i wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowe (13,19). Dodatkowymi czynnikami, które w szczególny sposób przyspieszaj¹ proces mia¿d¿ycowy s¹ powszechne
u chorych hemodializowanych zaburzenia
gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz
przewlek³y stan zapalny. Przewlek³y proces
zapalny, jest nietradycyjnym czynnikiem ryzyka odgrywaj¹cym istotn¹ rolê w rozwoju
mia¿d¿ycy u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Aktywny proces zapalny
czêsto wspó³istnieje z przeci¹¿eniow¹ nie-
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wydolnoci¹ kr¹¿enia. Przewlek³y proces
zapalny z aktywacj¹ bia³ka C-reaktywnego,
interleukiny 6, czynnika martwicy nowotworów alfa i innych cytokin prozapalnych jest
zwi¹zany z narastaniem stresu oksydacyjnego oraz uszkodzeniem funkcji ródb³onka. Silna zale¿noæ pomiêdzy zapaleniem,
stresem oksydacyjnym i mia¿d¿yc¹ stwierdzana u chorych dializowanych pozwala
za³o¿yæ, ¿e leczenie tych¿e elementów sk³adowych zespo³u MIA (zespó³ niedo¿ywieniezapalenie-mia¿d¿yca, malnutrition-inflammation-atherosclerosis) powinno poprawiæ
prze¿ycie w tej grupie chorych (8, 26).
Standardowa hemodializa zapewnia niewielkie usuwanie substancji o redniej masie cz¹steczkowej. Brak usuwania tych cz¹steczek i ich akumulacja w organizmie mo¿e
wi¹zaæ siê ze zwiêkszon¹ miertelnoci¹ i
chorobowoci¹ w grupie pacjentów leczonych za pomoc¹ hemodializy (12). Od wielu
lat poszukuje siê nowych metod dializacyjnych, w celu bardziej skutecznego usuwania toksyn mocznicowych. Nowe metody
leczenia nerkozastêpczego wykorzystuj¹ce
zjawisko konwekcji takie jak dializa high-flux
oraz hemodiafiltracja mog¹ przynieæ korzyæ pacjentom ze wzglêdu lepsze usuwanie cz¹steczek o wiêkszej masie cz¹steczkowej. Hemodiafiltracja (HDF) ³¹czy dwa
sposoby transportu przezb³onowego: dyfuzjê i konwekcjê. Dziêki zastosowaniu dializatorów o wysokiej przepuszczalnoci dla

wody i rednich cz¹steczek oraz po³¹czeniu dwu rodzajów transportu uzyskuje siê
wysokie klirensy dla ma³ych cz¹steczek (np.
mocznika, kreatyniny, fosforanów) i poprawê usuwania rednich cz¹steczek (np.
b2mikroglobulina, cytokiny, koñcowe produkty glikacji bia³ek) (2,6,18). Uwa¿a siê, ¿e
korzyci z zastosowania HDF wynikaj¹ z wiêkszej stabilnoci hemodynamicznej, lepszej eliminacji p³ynów oraz wysokiego klirensu dla toksyn niskocz¹stczkowych oraz
redniocz¹steczkowych (3, 16).
W zwi¹zku z powy¿szym zastosowanie
biozgodnych b³on dializacyjnych w po³¹czeniu z technik¹ poprawiaj¹c¹ efektywnoæ
dializy mo¿e byæ jedn¹ z metod pozwalaj¹c¹ na zmniejszenie stanu zapalnego, niedo¿ywienia, zaburzeñ wapniowo-fosforanowych a tym samym wp³ywaj¹c¹ korzystnie
na ryzyko sercowo-naczyniowe i prze¿ywalnoæ hemodializowanych chorych.
Cel pracy
Celem prezentowanego badania by³o
porównane ryzyka sercowo-naczyniowego
u chorych przewlekle dializowanych przy
pomocy dializy low-flux lub hemodiafiltracji.
Materia³ i Metody:

W badaniu typu cross-over trwaj¹cym 12 miesiêcy wziê³o udzia³ 89 chorych z 6 orodków hemodializacyjnych w Polsce. Chorzy byli randomizowani do dwóch grup (rycina 1).
B. Rutkowski i wsp.

Rycina 1
Plan badania.
The scheme of research.

Grupa 1
Hemodiafiltracja HDF
Dializatory polisulfonowe
low-flux

Grupa 2

Dializatory polisulfonowe
low-flux

Hemodiafiltracja HDF

1 miesi¹c przed
\
randomizacj¹
dializatory
polisulfonowe low-flux

4 tygodniowy wash-out
na dializatorach
low-flux

Tabela I
Charakterystyka badanych pacjentów.
The characteristics of studied patients.
Grupa 1
Grupa 2
low -flux - HDF; N=41 HDF - low flux; N=48

Grupa 1+ 2
N=89

Wiek lata [Zakres]

53,5 ± 10,6

51,7 ± 9,2

52,5 ± 9,8 [24-71]

P³eæ M /K

20/21

22/26

59/30

BM I kg/m

26,0 ± 4,1

24,7 ± 4,2

25,3 ± 4,2

Kt / V

1,35 ± 0,14

1,38 ± 0,21

1,43 ± 0,12

Pe³en cy kl badañ

n=35

n=29

n=64

2

Zgony

n=1

n=2

n=3

Przeszczepienie nerki

n=3

n=7

n=10

Rezy gnacja z udzia³u w badaniu

n=2

n=10

n=12

Tabela II
Charakterystyka kliniczna pacjentów w badanych grupach 1 i 2.
Clinical characteristics of patients in groups 1 and 2.
Grupa 1: N=41

Grupa 2: N=48

Iloæ chory ch z nadcinieniem têtniczy m

39

46

Iloæ chory ch z cukrzy c¹

7

8

Iloæ chory ch z chorob¹ w ieñcow ¹

10

15

Iloæ chory ch po PTCA/CABG

5/1

3/0

Przetoka naturalna/sztuczna

40/1

47/1

Tabela III
Charakterystyka pacjentów w grupach 1 i 2.
The characteristics of patients in groups 1 and 2.
Grupa 1

Grupa 2

Low Flux

HDF

Hepary na frakcjonow ana (m g)/

60±20

55±15

niefrakcjonow ana (j.m ).

5822,1±2623

6480,7±3419

*Daw ka EPO (j/ty dz) /

4043,4±3067

4395,8±4008

**DA (m g/2 ty g)

21,1 ± 10,2

20,4 ± 13,8

Iloæ przetoczeñ preparatów
krw iozastêpczy ch
w czasie 6 m iesiêcy

14

1

Iloæ incy dentów hipotensji

41

Iloæ incy dentów w ieñcow y ch
Iloæ incy dentów zaburzeñ
ry tm u serca

p
ns

ns

HDF

Low Flux

60±10

55±7

4823,1±2456 5480,7±2919
4058,3±3232 4214,2±3101

p
ns

ns

27,9±15,2

28,5±17,3

0,01

7

8

ns

28

ns

48

63

ns

8

4

ns

0

0

ns

2

0

ns

6

8

ns

Iloæ incy dentów TIA

3

0

ns

0

0

ns

Iloæ incy dentów niedokrw ienia
koñczy n dolny ch

1

0

ns

1

0

ns

Liczba hospitalizacji

53

28

0,06

34

38

ns

* EPO Erytropoetyna alfa lub beta (Eprex lub Neorecormon)
**DA Darbepoetyna alfa
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Grupa 1 przez pierwsze 6 miesi¹ce leczona
by³a za pomoc¹ standardowych dializatorów polisulfonowych low-flux, a nastêpnie przez 6 miesiêcy za pomoc¹ HDF.
Grupa 2 odwrotnie przez pierwsze 6 miesiêcy
dializowana by³a za pomoc¹ HDF, a nastêpnie
przez 6 miesiêcy za pomoc¹ dializatorów polisulfonowych low-flux.
Podstawowe wskaniki kliniczne i dane dotycz¹ce zabiegu hemodializy by³y notowane zgodnie z rutynowymi procedurami obowi¹zuj¹cymi w
orodku dializ. Oceniano liczbê przetoczeñ krwi i
incydentów wieñcowych (w tym liczbê wykonanych
zabiegów PTCA -Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty oraz CABG-Coronary Artery
Bypass Graft), liczbê incydentów zaburzeñ rytmu,
hospitalizacji i zgonów.
Krew do badañ laboratoryjnych pobierana by³a
na czczo przed rodkow¹ sesj¹ dializacyjn¹.
Badania przeprowadzane by³y co 3 miesi¹ce
wg schematu:
T=0 przed rozpoczêciem badania
T=1 po 3 miesi¹cach badania
T=2 po 6 miesi¹cach badania
T=3 po 9 miesi¹cach badania
T=4 po 12 miesi¹cach badania.
W badaniu oceniano: morfologiê krwi, profil
lipidowy, gospodarkê ¿elazow¹, gospodarkê wapniowo-fosforanow¹, stê¿enie albuminy, CRP, lipoproteiny (a) i ß2 mikroglobuliny w surowicy.
Trzykrotnie w czasie rocznej obserwacji (T=0,
T=2 oraz T=12) wykonano u chorych badanie echokardiograficzne (ECHO).
Kryteria w³¹czenia do badania by³y nastêpuj¹ce:
 Wiek 18-65 lat
 Czas leczenia za pomoc¹ hemodializy minimum 3 miesi¹ce
 Hemodializa przed badaniem za pomoc¹ dializatorów polisulfonowych low-flux oraz niezmienne parametry zabiegu, co najmniej przez 1 miesi¹c
 Kt/V co najmniej 1,2
 Dobrze funkcjonuj¹ca przetoka naturalna lub
PTFE (minimalny przep³yw krwi 300 ml/min)
 Brak cech infekcji w ci¹gu miesi¹ca przed
badaniem (CRP<30 mg/l)
 Stabilny poziom hemoglobiny w granicach
11-13 g/dl i odpowiednie wyrównanie gospodarki
¿elazem (wg EBPG European Best Practice Guideline (6))
 Dializa z u¿yciem ultra czystej wody.
Przy kwalifikacji brano pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria wy³¹czenia:
 Niekontrolowane nadcinienie (160/100

67

mmHg przed dializ¹)
 Koniecznoæ hospitalizacji
 Aktywny proces nowotworowy
 Powa¿na choroba serca, p³uc lub w¹troby
 Stê¿enie albuminy w osoczu <3,0 g/dl
 Niezdolnoæ do wyra¿enia wiadomej zgody
 Pacjenci, których szacowany okres prze¿ycia by³ ni¿szy ni¿ 12 miesiêcy
 Udzia³ w innym badaniu klinicznym.

Tabela IV
Wyniki uzyskane w czasie 12 miesiêcy obserwacji w grupie 1 (n=41).
The results obtained during 12 months observation in group 1 (n=41).
Low flux
T= 0
Hem oglobina g/dl
Cholesterol m g/dl

11,2 ± 1,9

T= 2
10,8 ± 1,2

T= 3
11,5 ± 1,2

T= 4

p

11,5 ± 1,3

T=0,T=4 v s
T=2; 0,002

167,2 ± 38,5 167,4 ± 35,3 163,3 ± 31,2

46,1 ± 12,6

46,9 ± 15,4

44,3 ± 11,6

LDL cholesterol m g/dl

98,1 ± 32,2

90,8 ± 36,9

Triglicery dy m g/l

169,7 ± 90,5

150,3 ± 56

Wapñ m g/dl

9 ± 1,1

8,4 ± 0,5

8,6 ± 0,8

HDL cholesterol m g/dl

Podstawowa charakterystyka pacjentów zakwalifikowanych do badania przedstawiona jest w
tabeli I i II.
redni czas zabiegu dializy waha³ siê w granicach 4 -4,5 godzin, uzyskiwana ultrafiltracja wynosi³a 2000-3000 ml, cinienie têtnicze krwi by³o
w granicach prawid³owych.
redni przep³yw krwi by³ rednio poni¿ej 300
ml/min, jedynie na pocz¹tku badania przy w³¹czeniu metody HDF (T=0 oraz T=1) uzyskano redni
przep³yw krwi by³ w granicach 300 ml/min.
Analiza statystyczna. Ka¿d¹ zmienn¹ o charakterze ci¹g³ym oceniano pod wzglêdem zgodnoci jej rozk³adu z rozk³adem normalnym (ocena
histogramów, test Ko³mogorowa-Smirnowa).
Zmienne o rozk³adzie zgodnym z rozk³adem normalnym analizowano metodami parametrycznymi.
Do oceny ró¿nic pomiêdzy takimi zmiennymi stosowano test t-Studenta oraz analizê wariancji
(ANOVA) z testami post-hoc. Zmienne, których
rozk³ad odbiega³ od rozk³adu normalnego analizowano metodami nieparametrycznymi - odpowiednikami testu ANOVA. Dla porównania dwóch
zmiennych o charakterze ci¹g³ym stosowano test
U Manna-Whitneya.
Korelacje oceniano metod¹ Spearmana.
Zwi¹zki pomiêdzy zmiennymi skategoryzowanymi oceniano przy pomocy testu chi2.
W pracy przyjêto poziom istotnoci statystycznej p<0,05. Obliczenia zosta³y przeprowadzone
przy u¿yciu programu komputerowego "Statistica
7.1" firmy Stat-Soft licencjonowanego dla Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lipoproteina a m g/dl
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T= 1

177,9 ± 39,2 166,4 ± 37,9

Przyczyny przewlek³ej choroby nerek wymagaj¹cej leczenia dializami w badanej populacji chorych by³y nastêpuj¹ce:
K³êbuszkowe zapalenie nerek - 29,2%
Nefropatia cukrzycowa -15,6%
Nefropatia niedokrwienna - 11,2%
Wielotorbielowatoæ nerek -10,1%
Nefropatia zaporowa - 2,2%
Odmiedniczkowe zapalenie nerek - 8,9%
Inne (choroba Ormonda, amyloidoza) - 4,4%
Nefropatia o nieustalonej etiologii - 19,1%.

Wyniki
Wyniki uzyskane w badaniu przedstawione s¹ w tabelach poni¿ej. Wszyscy badani pacjenci, z wyj¹tkiem 3 chorowa³o na
nadcinienie têtnicze i wymaga³o od 1 do 4
leków hipotensyjnych. W badaniu uczestniczyli pacjenci z prawid³owo funkcjonuj¹c¹
przetok¹ naturaln¹, tylko 12 pacjentów mia³o przetokê z tworzywa syntetycznego. W badaniu uczestniczy³o 15 osób z cukrzyc¹, 25
z rozpoznan¹ chorob¹ wieñcow¹ (tabela II).
Wyniki dotycz¹ce adekwatnoci leczenia nerkozastêpczego, leczenia przeciwkrzepliwego oraz leczenia erytropoetyn¹ nie

11,6 ± 1,5

HDF

T= 0 v s
T=4; 0,02

47,4 ± 13,7

44,7 ± 14,1

ns

91,8 ± 30,7

88,2 ± 34,1

88,6 ± 27,2

ns

160,9 ± 83

154,2 ± 67,1 137,5 ± 65,7

ns

8,4 ± 0,8

8,8 ± 0,9

ns

Fosfor m g/dl

6,5 ± 1,9

6,2 ± 2,2

5,9 ± 1,7

5,9 ± 2

5,6 ± 2,1

T= 0 v s
T=4; 0,003

CRP m g/l

8,3 ± 18

4,6 ± 5,5

7,4 ± 11,7

6,8 ± 9,2

6,6 ± 10

ns

Ferry ty na ng/m l

557,4 ± 451,2

583,5 ±
507,5

546,7 ± 449,1

540,8 ±
431,9

579,7 ± 553,9

ns

TSAT %

32,6 ± 18,5

32,2 ± 19,5

31,4 ± 13,2

28,7 ± 14,6

26,5 ± 12,9

ns

Album ina g/l

42,3 ± 3,4

41,3 ± 3

40,6 ± 3

38,5 ± 9,4

40,5 ± 3,5

ns

0,2 ± 0,2

0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,2

0,2 ± 0,2

0,1 ± 0,1

ns

T=1 v s t=4;
31,1 ± 11,5
0,007

b 2m ikroglobulina m g/l

35,3 ± 18

45,9 ± 18,1

37 ± 16,5

32,7 ± 11,4

PTH pg/m l

415,7 ± 388,6

289,6 ±
213,1

394,4 ± 369,5

412,2 ±
308,9

416,2 ± 433,1

T=0 v s t=1;
0,009

Kt / V

1,4 ± 0,1

1,4 ± 0,2

1,3 ± 0,2

1,4 ± 0,2

1,3 ± 0,1

ns

Przep³y w krw i m l/m in

296,3 ± 33,3 286,3 ± 40,3 293,8 ± 39,4

czas HD godz

4,3 ± 0,3

4,2 ± 0,4

RR skurczow e

132 ± 26

139,6 ± 19,6

4,3 ± 0,4

RR rozkurczow e

79,3 ± 9,2

80,8 ± 8,1

80,1 ± 8,3

Akcja serca m in

73,6 ± 10,4

74 ± 9,9

UF m l

2700,2
± 968

2701,2
±1028,3

m asa cia³a kg

74,7 ± 12,6

75,2 ± 12,4

294,8 ± 38,6 299,7 ± 34,9
4,2 ± 0,3

ns

4,2 ± 0,3

ns

133,9 ± 20

ns

79,7 ± 8,4

78,2 ± 11

ns

72,7 ± 8,5

75,3 ± 9,4

74,5 ± 8,3

ns

2798,9
± 906,2

2719,2
± 999,4

2849,6
±923,8

ns

73,6 ± 17,3

75,1 ± 13,1

75,8 ± 13,4

ns

137,1 ± 18,9 136,5 ± 20,4

T=0 start badania; T=1 wyniki po 3 miesi¹cach; T=2 wyniki po 6 miesi¹cach (zakoñczenie obserwacji 6 miesiêcznej i
rozpoczêcie kolejnej); T=3 wyniki po 9 miesi¹cach; T=4 wyniki po 12 miesi¹cach

ró¿ni³y siê pomiêdzy grupami 1 i 2, jak równie¿ nie zmienia³y siê w czasie 6 miesiêcy
obserwacji.
Ocena parametrów klinicznych
W grupie 1 (low-flux - HDF) stwierdzono po zmianie metody na HDF mniejsz¹
iloæ przetoczeñ preparatów krwiopochodnych, mniej incydentów hipotensji, mniej incydentów wieñcowych, mniej incydentów
TIA (Temporary Ischaemic Atacks), jak równie¿ mniejsz¹ iloæ hospitalizacji (p=0,06)
(tabela III).
W grupie 2 (HDF - low-flux) w okresie
pierwszych 6 miesiêcy leczenia za pomoc¹
HDF stwierdzono mniejsz¹ liczbê incydentów hipotensji. Liczba hospitalizacji by³a nieznacznie mniejsza w porównaniu do póniejszego okresu leczenia za pomoc¹ standardowej dializy (odpowiednio 34 i 38 incydentów hospitalizacji) (tabela III).W ci¹gu
ca³ej obserwacji w obu grupach zmar³o 3/
89 pacjentów.
Ocena parametrów biochemicznych
W tabeli IV zamieszczone s¹ wyniki badañ biochemicznych 1 grupy pacjentów (low
flux - HDF).
W czasie 12 miesiêcy nie zmieni³y siê
istotnie statystycznie wartoci nastêpuj¹-

cych parametrów: wskaniki gospodarki lipidowej i gospodarki ¿elazowej, CRP, albumina, PTH (parathormon), wapñ, Kt/V. Obserwowano natomiast obni¿enie siê stê¿enia fosforanów.
W czasie pierwszych 6 miesiêcy obserwowano znamienne obni¿enie siê stê¿enia
hemoglobiny (Hb). Po zmianie metody leczenia na HDF stwierdzono spadek stê¿enia w surowicy b2 mikroglubuliny oraz lipoproteiny (a), jak równie¿ znamienny wzrost
stê¿enia Hb.
W tabeli V zamieszczone s¹ wyniki badañ biochemicznych 2 grupy pacjentów
(HDF - low flux).
W grupie 2 badane parametry biochemiczne nie zmieni³y siê znacz¹co, jednak
po zmianie z metody HDF na standardowa
dializê za pomoc¹ dializatorów low-flux zaobserwowano tendencje do ni¿szych wartoci Hb, wzrostu stê¿enia CRP i obni¿enia
siê stê¿enia HDL cholesterolu (tabela V).
Po 3 miesi¹cach HDF przejciowo wzglêdem 12 miesi¹ca obserwacji wzrós³ Kt/V.
Analiza wyników wszystkich pacjentów
(n=89), którzy przez okres 6 miesiêcy byli leczeni za pomoc¹ HDF wykaza³a statystycznie
istotne zmniejszenie siê stê¿enia b2 mikrogloB. Rutkowski i wsp.

Tabela V
Wyniki uzyskane w czasie 12 miesiêcy obserwacji w grupie 2 (n=48).
The results obtained during 12 months observation in group 2 (n=48).
HDF

Low flux

T= 0

T= 1

T= 2

T= 3

T= 4

p

Hem oglobina g/dl

11,6 ± 1,3

11,2 ± 1,5

11,6 ± 1,2

11,2 ± 1,1

10,9 ± 1,3

ns

Cholesterol m g/dl

179 ± 37,1

166,8 ± 32

165 ± 39

ns

171,6 ± 38,1 170,1 ± 36,4

HDL cholesterol m g/dl

48,3 ± 18,7

47,0 ± 11,0

47,6 ± 12,9

40,7 ± 11,5

41,6 ± 11,5

T= 0 v s
T=4; 0,03

LDL cholesterol m g/dl

93,9 ± 29,2

94,6 ± 35,8

87,1 ± 35,7

94,2 ± 31,8

93,9 ± 36,8

ns

Triglicery dy m g/l

190,4
± 130,3

166,5
± 103,6

164,8
± 86,8

180,9
± 94,1

177,1
± 82,4

ns

Wapñ m g/dl

8,9 ± 0,9

8,5 ± 0,6

8,4 ± 0,7

8,6 ± 0,9

8,7 ± 0,8

ns

Fosfor m g/dl

6,2 ± 2,0

7,8 ± 12,9

5,9 ± 2

6,4 ± 2,1

5,8 ± 2,0

T= 1 v s
T=4; 0,01

CRP m g/l

6,8 ± 10,0

9,1 ± 19,8

5,4 ± 12,3

10,2 ± 21,6

5,8 ± 7,4

T= 2 v s
T=3,4; 0,04

Ferry ty na ng/m l

548,9
± 467,0

503,2
± 408,1

519,4
± 412,8

553,9
± 455,5

528,4
± 489,8

ns

TSAT %

33,1 ± 17,3

31,3 ± 13,7

37,2 ± 16,1

32,6 ± 16

36,1 ± 16,9

ns

Album ina g/l

41,4 ± 4,1

40,5 ± 3,8

38,5 ± 7,2

39,6 ± 5,1

39,9 ± 5,1

T= 0 v s
T=2; 0,02

Lipoproteina a m g/dl

0,2 ± 0,2

0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,2

0,1 ± 0,2

0,1 ± 0,1

ns

b2m ikroglobulina m g/l

34,9 ± 14

38,7 ± 11,5

28,5 ± 10

38,3 ± 12,5

37,2 ± 12,5

ns

PTH pg/m l

540,7 ± 519,7

507,6 ±
638,7

662,7 ± 740,8

484,7 ±
278,3

374,4 ± 390,9

ns

Kt / V

1,4 ± 0,2

1,5 ± 0,3

1,4 ± 0,1

1,4 ± 0,2

1,3 ± 0,2

T= 1 v s
T=4; 0,00

Przep³y w krw i m l/m in

302 ± 46,1

301,9 ± 48

298,5 ± 44,5

295 ± 42,6

294,9 ± 43,8

ns

czas HD godz

5,1 ± 5,9

4,2 ± 0,3

4,2 ± 0,3

4,2 ± 0,3

4,2 ± 0,4

ns

RR skurczow e

136,2 ± 16,3 135,7 ± 17,5

RR rozkurczow e

80 ± 8,7

Akcja serca m in

134,1 ± 16,6 131,1 ± 16,9 133,5 ± 21,5

ns

79 ± 8,3

78,2 ± 7,9

79,2 ± 9,1

77,8 ± 11

ns

80 ± 8,7

79 ± 8,3

78,2 ± 7,9

79,2 ± 9,1

77,8 ± 11

ns

UF m l

2768,7
± 845

2845,9 ±
897,4

2785,5 ± 872,6

2912,5
± 769,4

2784,7
± 867,6

ns

m asa cia³a kg

72 ± 14,8

71,7 ± 15,5

71,6 ± 15,6

71,8 ± 14,6

72,3 ± 14,8

ns

Tabela VI
Zmiany badanych parametrów w okresie 6 miesiêcy leczenia za pomoc¹ HDF (n=89).
The changes of studied parameters during 6 months of HDF treatment (n=89).

Param etry

Wy niki
przed w ³¹czeniem HDF

Wy niki po 3 m ies.
stosow ania HDF

Wy niki po 6 m ies.
stosow ania HDF

p

Album ina g/l

41,1 ± 3,7

39,5 ± 7,2

39,5 ± 5,8

ns

CRP m g/dl

7,1 ± 10,7

8,1 ± 16,2

5,9 ± 11,3

ns

Wapñ m g/dl

8,8 ± 0,9

8,4 ± 0,7

8,6 ± 0,8

ns

Fosfor m g/dl

6,1 ± 1,9

6,9 ± 9,7

5,7 ± 2

ns

PTH pg/m l

481,1 ± 467,5

459,9 ± 495,3

564,1 ± 643,4

ns

Cholesterol m g/dl

173,8 ± 37,9

169,7 ± 36,7

167,3 ± 34,3

0,04

LDL cholesterol m g/dl

93 ± 29,7

91,8 ± 35

87,7 ± 32,2

ns

HDL cholesterol m g/dl

46,5 ± 16

47,2 ± 12,2

46,4 ± 13,4

ns

Triglicery dy m g/dl

177,3 ± 112,3

161,1 ± 89

153,4 ± 79,4

0,01

Hem oglobina g/dl

11,3 ± 1,3

11,3 ± 1,4

11,6 ± 1,2

ns

Ferry ty na ng/m l

548,0 ± 456,6

520,7 ± 416,7

546,5 ± 478,5

ns

TSAT %

32,3 ± 15,4

30,2 ± 14

32,7 ± 15,7

ns

Lipoproteina (a) m g/dl

0,2 ± 0,2

0,2 ± 0,2

0,1 ± 0,2

0,05

beta2m ikroglobulina m g/l

35,7 ± 15

36,1 ± 11,6

29,5 ± 10,6

0,01
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buliny oraz lipoproteiny (a). W trakcie obserwacji zmniejszy³y siê równie¿ stê¿enia cholesterolu ca³kowitego (p=0,04), LDL cholesterolu oraz TG. Poziom HDL cholesterolu pozosta³
niezmieniony (tabela VI).
Ocena wyników badania
echokardiograficznego
Z uzyskanych wyników badania echokardiograficznego wynika, ¿e zastosowane metody leczenia nerkozastêpczego: hemodializa low - flux lub hemofiltracja (HDF)
nie wp³ynê³y istotnie na zmianê wymiarów
jam serca (lewej komory serca (KL), lewego przedsionka, prawej komory serca czy
¿y³y g³ównej dolnej) (Tabela 7 i 8). Wartoci pomiaru, przy pomocy badania metod¹
Dopplera, prêdkoci przep³ywu przez zastawkê mitraln¹ - wykorzystane do oceny
czynnoci rozkurczowej KL jak te¿ wyp³ywu ¿y³ p³ucnych, równie¿ nie zmieni³y siê
istotnie. W obu grupach wartoæ wspó³czynnika E/A by³a mniejsza ni¿ 1. Wartoæ
tego wspó³czynnika wiadczy o sta³ych zaburzeniach rozkurczu KL typu relaksacji
obserwowanych w obu grupach. Po zmianie metody w grupie 1 obserwowano znamienny wzrost wspó³czynnika E/A (T2 vs
T4 p<0,01) co mo¿e wiadczyæ o poprawie
funkcji rozkurczowej lewej komory, chocia¿
nie mo¿na wykluczyæ wp³ywu nawodnienia
pacjenta na otrzymany wynik
Ponadto warto zwróciæ uwagê na fakt
nieistotnej, ale byæ mo¿e maj¹cej znaczenie klinicznie tendencji zmian zaobserwowanych w parametrach hemodynamicznych, takich jak: pojemnoæ wyrzutowa
(CO) i indeks pojemnoci wyrzutowej (CI).
Zarówno w grupie 1 jak i w grupie 2 po 6
miesi¹cach klasycznej dializy low-flux wartoci CO i CI (by³y ni¿sze od wyjciowych)
i uleg³y obni¿eniu, a po szeciomiesiêcznej terapii HDF by³y nieznacznie wy¿sze
(tabela VII i VIII).
Analiza wyników wszystkich pacjentów
(n=89) którzy przez okres 6 miesiêcy byli
leczeni za pomoc¹ HDF równie¿ nie wykaza³a statystycznie istotnych zmian w parametrach uzyskanych w badaniu ECHO serca (tabela IX). Niewykluczone, ¿e d³u¿sza
obserwacja pozwoli³aby na uzyskanie
zmian istotnych statystycznie.
Dyskusja
Hemodiafiltracja, metoda oparta na jednoczesnej dyfuzji i konwekcji, uwa¿ana jest
obecnie za jedn¹ z najbardziej wydajnych
sporód stosowanych technik dializacyjnych. Zalety HDF spowodowa³y, ¿e jest to
metoda dializowania zalecana w ostatniej
aktualizacji European Best Practice Guidelines (Guideline 2.2) (6). Korzyci, przek³adaj¹ce siê na lepsz¹ prze¿ywalnoæ chorych wi¹zane s¹ z wykorzystywanymi w tej
metodzie dializacyjnej wysoce biozgodnych
b³on dializacyjnych, ultraczystego p³ynu dializacyjnego oraz osi¹gania wysokich klirensów substancji nisko- i redniocz¹steczkowych.
W prezentowanym badaniu, dializatory stosowane w HDF, mia³y b³ony podobne
do stosowanych w dializach high-flux, czyli
przepuszczaj¹ce cz¹steczki o masie przekraczaj¹cej 1500 Da a¿ do 11 000 Da (np.
ß2-mikroglobulinê) i wiêkszej. Zarówno dyfuzja, jak i konwekcja s¹ uzale¿nione od
przep³ywu krwi. Wraz ze wzrostem prze-
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Tabela VII
Wyniki uzyskane w badaniu ECHO serca w grupie 1.
The results of ECHO examination in group 1.

p³ywu krwi zwiêksza siê dyfuzyjny klirens
mocznika. Zatem im wiêkszy przep³yw krwi,
tym wspó³czynnik Kt/V jest wy¿szy. Nieco
inaczej zachowuje siê ß2-mikroglobulina marker transportu konwekcyjnego. Jest ona
usuwana w sta³ej proporcji (ok. 20%) z krwi
przep³ywaj¹cej przez dializator (15). Uwa¿a
siê, ¿e przep³yw krwi warunkuj¹cy skuteczn¹ HDF to co najmniej 350 ml/min. Maduell
i wsp. (14) oraz Wizemann i wsp. (24,25)
wykazali, ¿e wysokie przep³ywy krwi nie
wp³ywaj¹ na hemodynamikê, akcjê serca,
wartoci cinienia têtniczego czy te¿ zwiêkszenie incydentów hipotensji. W naszym badaniu zwraca uwagê fakt, ¿e rednie wartoci przep³ywu by³y poni¿ej tych rekomendowanych, wynika to prawdopodobnie z oporu
pacjentów lub równie¿ personelu medycznego przed zwiêkszeniem przep³ywu. Interpretuj¹c uzyskane przez nas wyniki nale¿y
ten fakt braæ pod uwagê. W naszym badaniu pacjenci uzyskiwali zalecane wartoci Kt/
V, a adekwatnoæ dializy zwiêkszy³a siê jedynie przejciowo w grupie 2 po 3 miesi¹cach trwania HDF i by³a znamiennie wy¿sza
ni¿ w 12 miesi¹cu obserwacji, wartoci Kt/V
w pozosta³ych punktach obserwacji nie ró¿ni³y siê pomiêdzy sob¹.
W porównaniu z konwencjonaln¹ dializ¹ low-flux w czasie HDF obserwowalimy
spadek stê¿enia ß2-mikroglobuliny. W wykonanych badaniach biochemicznych zaobserwowano ponadto tendencjê do obni¿enia fosfatemii co mo¿e oznaczaæ lepsze usuwanie fosforanów, których podwy¿szone stê¿enie oznacza zwiêkszone ryzyko miertelnoci ogólnej i sercowo-naczyniowej (tabela II i III). W czasie badania obserwowano
równie¿ tendencjê do spadku stê¿enia CRP
w czasie stosowania metody HDF, udzia³ w
tym mo¿e mieæ równie¿ stosowana w HDF
ultraczysta woda, co wi¹¿e siê ze zmniejszeniem aktywacji reakcji zapalnych (5,18).
U chorych w grupie 1 po zmianie metody na
HDF obserwowano wzrost stê¿enia hemoglobiny. Analiza wszystkich chorych leczonych HDF wykaza³a utrzymywanie siê stabilnych stê¿eñ Hb przy niezmienionej dawce ESA. Chorzy leczeni konwencjonaln¹
metod¹ dializy otrzymali znamiennie wiêcej
przetoczeñ masy krwinkowej. Inni autorzy
równie¿ opisywali korzystne oddzia³ywanie
HDF na wskaniki czerwonokrwinkowe
(1,2,23).
W badaniu stwierdzono w czasie stosowaniu HDF mniej epizodów hipotensyjnych,
poprawê profilu lipidowego oraz obni¿enie
siê stê¿enia lipoproteiny (a). Mo¿na zatem
s¹dziæ, ¿e obserwowane w czasie stosowania techniki HDF zmiany w parametrach biochemicznych (spadek stê¿enia CRP, fosforanów, lipidów, lipoproteiny (a) oraz ß2 mikroglobuliny) bêd¹ wi¹za³y siê z lepszym rokowaniem chorych. Jest to zgodne z wynikami badañ oraz pogl¹dami innych autorów
Tabela VIII
Wyniki uzyskane w badaniu ECHO serca w grupie 2.
The results of ECHO examination in group 2.
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Param etry

Low flux; T=0

Badanie koñcow e i
w y jciow e przed
zm ian¹ m etody ;
T= 2

Wy m iar lew ej kom ory (m m ) LVE
dLVEs

52 ± 8,7
33,9 ± 8,9

51,7 ± 8,7
34,5 ± 8,9

51,5 ± 8,6
34,3 ± 8,8

ns

Wy m iar opuszki aorty Ao (m m )

27 ± 5,7

27,6 ± 6,7

27,7 ± 6,5

ns

Czas relaksacji izow olum erty cznej IVRT
(m sek)

120 ± 40,5

106,2 ± 41,1

110,2 ± 25

ns

Wy p³y w ¿y ³ p³ucny ch (cm /s)
Fala S
Fala D; S/D

56 ± 10,8
48,2 ± 11,1
1,16

63,9 ± 17,3
53,1 ± 14,3
1,203

61,7 ± 8,4
59,1 ± 10,8
1,04

ns

Wy m iar ¿y ³y g³ów nej dolnej IVC (m m )

16,7 ± 4

17,3 ± 4,9

16,5 ± 5,1

ns

Nap³y w m itralny (cm /s); A

86,8 ± 29,6

83,3 ± 23,3

90,5 ± 18,5

ns

E

70,6 ± 24,6

80 ± 25,4

79,3 ± 20,3

ns

E/ A

(0,81) 1 ± 0,3

(0,96) 1,2 ± 0,6

(0,87) 0,9 ±0,2

T=2v sT=4
0,01

Akcja serca (iloæ/m in) HR

69,6 ± 18,7

69 ± 16,5

64,4 ± 23,5

ns

Wy m iar przegrody rozkurcz (m m ) IVDd

13,5 ± 2,8

13,9 ± 3

14,2 ± 2,6

ns

H D F; T= 4

p

Wy m iar przegrody skurcz (m m ) IVSs

16,1 ± 2,3

16,3 ± 2

16,8 ± 2,3

ns

Wy m iar lew ego przedsionka (m m ) LP

40,9 ± 6,6

41,5 ± 6,2

42,1 ± 5,3

ns

Indeks rzutu serca CI

5,9 ± 3,5

4,6 ± 2,2

5,4 ± 1,4

ns

Rzut serca CO

10,8 ± 6,1

8,5 ± 3,8

9,3 ± 1,8

ns

Nadcinienie p³ucne (m m Hg) PH

34,5 ± 7,6

36,5 ± 11,4

37,3 ± 10,7

ns

Wy m iar praw ej kom ory (m m ) PK

29,7 ± 6,6

25,2 ± 5,5

24,3 ± 5,4

ns

Wy m iar ty lnej ciany serca rozkurcz
(m m ) PWd

10,8 ± 2,3

10,7 ± 1,9

11,8 ± 2,0

0,04

Wy m iar ty lnej ciany serca skurcz (m m )
PWs

14,8 ± 2,5

16,7 ± 2,9

15,9 ± 2,1

ns

HDF
T= 0

Badanie koñcow e i w y jciow e
przed zm ian¹ m etody : T=2

Low -flux
T= 4

Wy m iar lew ej kom ory (m m ):
VE d
LVEs

51,5 ± 7,0;
33,2 ± 6,2

51,9 ± 6,7
33,3 ± 6,1

52,3 ± 7,1
33,3 ± 6,4

ns

Wy m iar opuszki aorty Ao (m m )

28,7 ± 6,5

29,3 ± 6,3

30,1 ± 5,7

ns

Czas relaksacji izow olum erty cznej
IVRT (m sek)

118,7 ± 38,4

104 ± 32

122,7 ± 29,8

ns

Nap³y w ¿y ³ p³ucny ch (cm /s)
Fala S
Fala D
S/ D

59,0 ± 14,9
58,8 ± 14
1,003

60,5 ± 18,8
60,1 ± 9,8
1,001

67,6 ± 21
56,4 ± 12,1
1,198

Wy m iar ¿y ³y g³ów nej dolnej IVC (m m )

16,8 ± 5,2

19,1 ± 6,8

15,3 ± 3,9

ns

Nap³y w m itralny (cm /s): A

88,1 ± 25,8

84,2 ± 17,6

83,1 ± 17,5

ns

E

80 ± 26,8

76,8 ± 27,1

80,1 ± 27,5

ns

E/ A

(0,9) 1 ± 0,4

(0,91) 0,9 ± 0,3

(0,96) 1,1 ± 0,3

ns

Param etry

p

ns

Akcja serca (iloæ/m in) HR

72,5 ± 11,3

71,1 ± 7,3

71,9 ± 9,4

ns

Wy m iar przegrody rozkurcz (m m )
I VD d

14,8 ± 2,6

13,8 ± 2,9

14 ± 2,9

ns

Wy m iar przegrody skurcz (m m ) IVSs

17,9 ± 1,7

15,9 ± 2,1

18 ± 3,1

ns

Wy m iar lew ego przedsionka (m m ) LP

41,5 ± 7,1

43,1 ± 6,2

42,4 ± 6,7

ns

Indeks rzutu serca CI

3,2 ± 0,8

3,6 ± 1,9

2,0 ± 0

ns

Rzut serca CO

5,8 ± 2

6,9 ± 3,7

3,9 ± 0

ns

Nadcinienie p³ucne (m m Hg) PH

34,9 ± 9,6

36,2 ± 11,4

37,4 ± 15,9

ns

Wy m iar praw ej kom ory (m m ) PK

24,5 ± 7,3

26,5 ± 5,2

26,2 ± 7,9

ns

Wy m iar ty lnej ciany serca rozkurcz
(m m ) PWd

12,3 ± 2,4

12,1 ± 2,1

12,6 ± 1,5

ns

Wy m iar ty lnej ciany serca skurcz
(m m ) PWs

15,8 ± 2,8

16 ± 1,5

17,3 ± 2,2

ns
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Tabela IX
Wyniki uzyskane w badaniu ECHO serca w okresie 6 miesiêcy leczenia za pomoc¹ HDF (n=89).
The results of ECHO examination during 6 months HDF treatment (n=89).
Wy niki przed w ³¹czeniem :
HDF

Wy niki po 6 m iesi¹cach
leczenia: HDF

Wy m iar lew ej kom ory (m m )
LVE d
LVEs

33,9±7,7
51,7±7,6

33,80±7,83
51,9±7,60

ns

Wy m iar opuszki aorty Ao (m m )

28,4±6,5

28,95±6,15

ns

Czas relaksacji izow olum erty cznej IVRT (m sek)

105,2 ± 36,8

115,5±27,2

ns

Wy p³y w ¿y ³ p³ucny ch (cm /s)
Fala S
Fala D
S/ D

62,4±17,4
56,0±12,7
1,11

64,6±15,6
57,7±11,1
1,11

Wy m iar ¿y ³y g³ów nej dolnej IVC (m m )

18,1±5,8

15,9±4,4

ns

Nap³y w m itralny (cm /s)A

83,6±20,8

87,2±18,1

ns

E

78,6±25,9

79,6±23,4

ns

E/ A

(1,06) ±0,5

(0,98)±0,2

ns

Param etry

p

ns

Akcja serca (iloæ/m in) HR

69,6 ± 18,7

67,9±18,1

ns

Wy m iar przegrody rozkurcz (m m ) IVDd

13,84 ± 2,85

14,1±2,7

ns

Wy m iar przegrody skurcz (m m ) IVSs

16,08 ± 1,9

17,3±2,6

ns

Wy m iar lew ego przedsionka (m m ) LP

42,26±6,2

42,2±5,9

ns

Indeks rzutu serca CI

4,22± 1,9

4,2±2,1

ns

Rzut serca CO

7,90 ± 3,5

7,4±3,3

ns

Nadcinienie p³ucne (m m Hg) PH

36,34 ± 11,2

37,3±14,0

ns

Wy m iar praw ej kom ory (m m ) PK

25,83± 5,1

25,0±6,2

ns

Wy m iar ty lnej ciany serca rozkurcz (m m ) PWd

11,48± 2,1

12,2±1,7

ns

Wy m iar ty lnej ciany serca skurcz (m m ) PWs

16,31 ± 2,2

16,5±2,1

ns

(4, 12). Byæ mo¿e zbyt krótki okres obserwacji nie pozwoli³ na ujawnienie zmian ECHO,
natomiast mniej incydentów hipotensji wskazuje na lepsz¹ stabilnoæ hemodynamiczn¹
chorych w czasie stosowania HDF.
Podsumowuj¹c, nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e badana grupa pacjentów hemodializowanych, zgodnie z kryteriami w³¹czenia do badania, by³a w dobrym stanie klinicznym.
Uczestnicz¹cy w badaniu chorzy prezentowali zadawalaj¹cy stan od¿ywienia (rednia
wartoæ BMI 25,3±4,2 kg/m2, stê¿enie albuminy 41,1±3,7 g/l) nie by³o w tej grupie
chorych z oty³oci¹ lub ze znaczn¹ niedowag¹. Tylko 15 osób chorowa³o na cukrzycê typu 2, chorzy mieli sprawny dostêp naczyniowy, rednie wartoci cinienia têtniczego by³y prawid³owe jak równie¿ prawid³owe by³y wartoci Hb, a wartoci wskanika Kt/V wiadczy³y o adekwatnym usuwaniu mocznika. Chorzy byli skutecznie leczeni
lekami hipolipemizujacymi, rednie wartoci
wyjciowe cholesterolu, HDL, LDL i TG
znajdowa³y siê w granicach rekomendowanych. Badani chorzy nie prezentowali klinicznych cech nasilonego stanu zapalnego, jak
równie¿ stê¿enia CRP by³y poni¿ej 10 mg/
dl. Mo¿e to t³umaczyæ fakt, ¿e w czasie badania zmar³y tylko 3/89 osoby i ¿e czasie
obserwacji nie obserwowano znacz¹cych
powik³añ. W zwi¹zku z tym nie jest mo¿liwe
przeprowadzenie analizy statystycznej dotycz¹cej ryzyka zgonu w trakcie leczenia
HDF. Natomiast wyniki innych autorów wykaza³y w retrospektywnym badaniu, opartym na bazie danych Euclid (67 orodków,
3828 pacjentów), 37-procentowy spadek
miertelnoci chorych dializowanych meto-

d¹ HDF (9). Wyniki randomizowanych, prospektywnych badañ z udzia³em du¿ej liczby
pacjentów tak¿e wskazuj¹ na zmniejszenie
ryzyka miertelnoci chorych dializowanych
metod¹ HDF. Wczeniejsze badania wskazuj¹, ¿e metoda HDF zmniejsza o 40 procent ryzyko powik³añ sercowo-naczyniowych, jak równie¿ o 25-35% przed³u¿a ¿ycie pacjentów (5,11,22).
Wnioski
1. Hemodiafiltracja w porównaniu z konwencjonalna hemodializ¹ zmniejsza nara¿enie na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez korzystne zmiany w parametrach lipidowych, wzrost stê¿enia Hb przy
stabilnych dawkach ESA, oraz lepsze usuwanie toksyn mocznicowych.
2. Poprawa dotycz¹ca czynników ryzyka sercowo- naczyniowego stwierdzana w
czasie leczenia HDF mo¿e przek³adaæ siê
na odleg³y korzystny wp³yw tej metody na
prze¿ywalnoæ chorych dializowanych.
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