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Czynniki wp³ywaj¹ce na z³e wyrównanie
zaburzeñ gospodarki fosforanowej u chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych
powtarzanymi hemodializami
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WSTÊP: Hiperfosfatemia, pomimo stosowania leków wi¹¿¹cych fosforany
w przewodzie pokarmowym, jest jedn¹ z g³ównych przyczyn powik³añ mineralnych i kostnych towarzysz¹cych przewlek³ej chorobie nerek (PChN-PMK). Odsetek pacjentów spe³niaj¹cych zalecane kryteria wyrównania parametrów gospodarki fosforanowej pozostaje na niezadowalaj¹cym poziomie. G³ówn¹ przyczyn¹ jest niedostateczna wiedza na temat róde³ fosforu w diecie, nieprzestrzeganie zaleceñ dietetycznych oraz dotycz¹cych przyjmowania zalecanych dawek
leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym. Celem pracy by³a analiza przewlek³ego wyrównania zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej w
grupie niewyselekcjonowanych hemodializowanych pacjentów oraz czynników
wp³ywaj¹cych na z³e wyrównanie fosfatemii u tych chorych. MATERIA£ I METODY: Do badania w³¹czono 449 niewyselekcjonowanych doros³ych pacjentów z
PNN, hemodializowanych od co najmniej 3 miesiêcy w 12 stacjach hemodializ.
W analizie uwzglêdniono rutynowo wykonywane w 2010 roku badania stê¿eñ
fosforanów, wapnia i PTH. Za kryterium wyrównania zaburzeñ fosforanowych
przyjêto stê¿enia fosforanów w surowicy <5,5 mg/dl. WYNIKI: Zalecane wartoci stê¿enia fosforanów, wapnia i PTH w surowicy osi¹ga jedynie: 44%, 57,2% i
51,7% badanych HD pacjentów. Wiêkszoæ chorych nie przestrzega³a zalecanej
diety z ograniczeniem fosforu oraz nie przyjmowa³a leków wi¹¿¹cych fosforany
w zalecanych dawkach. Wyrównanie fosfatemii u HD pacjentów poprawia³o siê
wraz z wiekiem. Na z³e wyrównanie parametrów gospodarki fosforanowej mia³y
wp³yw: BMI, stê¿enie mocznika przed zabiegiem HD, UF, czas hemodializoterapii oraz wartoæ tygodniowego Kt/V. WNIOSKI: 1. Wyrównanie parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej jest niezadawalaj¹ce u ponad po³owy pacjentów hemodializowanych. 2. Wy¿sze BMI oraz wysokie stê¿enie mocznika przed
dializ¹ przy ni¿szej redniej ultrafiltracji, wiadcz¹ce o gorszej resztkowej czynnoci nerek oraz nasileniu katabolizmu bia³ka, to czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko
z³ego wyrównania parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych
dializowanych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 75-79)

Factors affecting the poor phosphate control
in hemodialysis patients with end stage chronic kidney
disease
BACKGROUND: Hyperphosphataemia, despite of phosphate binders use is
one of the main causes of chronic kidney disease-mineral and bone disorders
(CKD-MBD). The percentage of patients who meet the recommended criteria for
phosphate control in patients treated with repeated hemodialysis remains at
unsatisfactory level. The main reason is the lack of knowledge about the sources
of phosphorus in the diet, dietary and pharmacological recommendations noncompliance. The aim of this study was to analyze the phosphate control in
unselected hemodialysis patients and factors contributing to the poor phosphate management. MATERIAL AND METHODS: The study included 449 unselected adult patients (men and women) with end-stage kidney disease on
hemodialysis therapy for at least 3 months in 12 hemodialysis units in 2010. The
analysis includes the results of routinely performed measurements of phosphate, calcium, and PTH serum levels. The criterion for phosphate control was
serum phosphate concentration below 5.5 mg/dL. RESULTS: Only 44%, 57.2%
and 51.7% of HD patients reach recommended serum phosphate, calcium and
PTH values. Most patients did not comply with the recommended dietary phosphate and protein restriction and did not take phosphate binders at recommended doses. Serum phosphate control improved with age. BMI, serum urea
level before HD, UF, hemodialysis duration and value of the Kt/V affected the
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phosphate controle. CONCLUSIONS: 1. The management of calcium-phosphate
is unsatisfactory in more than half of hemodialysis patients. 2. Higher BMI and
high concentrations of urea before dialysis at a lower average ultrafiltration,
suggesting a lower residual renal function and increased protein catabolism
rate, are the factors that increase the risk of poor phosphate control in dialysis
patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 75-79)

Wstêp
Dodatni bilans fosforanowy, pomimo stosowania leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym, stanowi istotny problem kliniczny u pacjentów hemodializowanych. Hiperfosfatemia jest jedn¹ z g³ównych
przyczyn powik³añ mineralnych i kostnych
u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek
(PChN-PMK), zalicza siê j¹ równie¿ do nietypowych (charakterystycznych dla osób z
PChN) czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Hiperfosfatemiê stwierdza siê ju¿
doæ czêsto u chorych w drugim stadium
PChN [5].
Istotne konsekwencje hiperfosfatemii to
skrócenie prze¿ycia w trakcie hemodializoterapii zwi¹zane z nasilon¹ kalcyfikacj¹ naczyñ. Pacjenci hemodializowani, u których
przewlekle stwierdza siê stê¿enie fosforanów w surowicy ponad 6,5 mg/dl, maj¹ istotnie podwy¿szone ryzyko zgonu (RR=1,27)
[2, 8]. Jednak ju¿ wzrost stê¿enia fosforanów powy¿ej 5 mg/dl wi¹¿e siê ze wzrostem
ryzyka zgonu, który narasta wraz ze zwiêkszeniem siê stê¿enia fosforanów. Przy stê¿eniu fosforanów pomiêdzy 5 a 6 mg/dl RR
wynosi 1,07, stopniowo narastaj¹c przy wy¿szych stê¿eniach. Przy wartociach 6-7, 78, 8-9 i >9 mg/dl RR wynosi odpowiednio:
1,43, 1,67 i a¿ 2,01 [3].
Retencja fosforanów, powoduje zmniejszenie wytwarzania kalcytriolu w nerkach i
nasilenie hipokalcemii, prowadz¹c u chorych
na PChN do rozrostu oraz wtórnej nadczynnoci przytarczyc [11]. Skuteczne wyrównanie zaburzeñ fosforanowych mo¿e uchroniæ
chorych przed rozwojem zaburzeñ mineralnych i kostnych towarzysz¹cych PChN (wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc, osteodystrofi¹ nerkow¹, nasileniem kalcyfikacji naczyñ),
a w konsekwencji - wyd³u¿yæ prze¿ycie.
Najnowsze zalecenia KDIGO (Kidney
Disease: Improving Global Outcomes) z
2009 roku jako kryterium wyrównania zaburzeñ fosforanowych u pacjentów hemodializowanych przyjmuj¹ stê¿enie fosforanów w
surowicy poni¿ej 5,5 mg/dl. Leczenie zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej
powinno zostaæ podjête jak najwczeniej,
zarówno poprzez ograniczenie spo¿ycia fosforu w diecie jak i stosowanie preparatów
wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym, a u leczonych nerkozastêpczo poprzez wyd³u¿anie czasu hemodializy [7].
Efektywnoæ powy¿szych sposobów leczenia zale¿y w du¿ej mierze od przestrzegania przez pacjentów zaleceñ dietetycznych
i farmakologicznych.
W Polsce, w badaniach przekrojowych,
jedynie 52% hemodializowanych pacjentów
osi¹ga zalecane stê¿enia fosforanów, a 14%
pacjentów ma stê¿enie ponad 7,6 mg/dl [10].
Wg badania DOPPS II, przeprowadzonego
wród pacjentów hemodializowanych we
Francji, Niemczech, W³oszech, Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii i USA, tylko u 44% pacjentów stwierdzono zalecane stê¿enie fosfora76

nów [12]. Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e pomimo du¿ego nacisku na wyrównywanie stê¿enia fosforanów u pacjentów
hemodializowanych, liczba osób osi¹gaj¹cych zalecane wartoci pozostaje na niezadowalaj¹cym poziomie. W dostêpnej literaturze brakuje szczegó³owych analiz wyjaniaj¹cych przyczynê z³ego wyrównania
parametrów gospodarki fosforanowej u
znacznego odsetka pacjentów hemodializowanych. Prawdopodobnie jest to uwarunkowane wieloczynnikowo, a g³ówn¹ przyczyn¹ jest niedostateczna wiedza na temat róde³ fosforu w diecie, nieprzestrzeganie zaleceñ dietetycznych oraz dotycz¹cych przyjmowania zalecanych dawek leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym.
Celem pracy by³a analiza przewlek³ego
wyrównania zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej w grupie niewyselekcjonowanych hemodializowanych pacjentów, oraz
czynników wp³ywaj¹cych na z³e wyrównanie fosfatemii u tych chorych.
Materia³ i metody

Badan¹ grupê stanowi³o 449 niewyselekcjonowanych doros³ych pacjentów (272 mê¿czyzn i
177 kobiet) z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
(PNN), hemodializowanych od co najmniej 3 miesiêcy, w 12 stacjach hemodializ Centrum Dializa
Sp. z o.o. w Sosnowcu, u których w 2010 roku
wykonano przy najmniej 3 comiesiêczne oznaczenia stê¿enia fosforanów w surowicy.
W analizach o charakterze retrospektywnym
uwzglêdniono przebieg i rodzaj choroby nerek,
choroby wspó³istniej¹ce (stan po paratyroidektomii, choroba wieñcowa, przebyty udar mózgu, nadcinienie têtnicze, cukrzyca, nowotwory), inne choroby przewlek³e oraz obecn¹ farmakoterapiê (leki
wi¹¿¹ce fosforany, preparaty witaminy D i jej aktywnych metabolitów), parametry dializy (redni Kt/
V, powierzchnia dializatora, d³ugoæ sesji HD, typ i
zmiany akcesu naczyniowego, rednia ultrafiltracja [UF] z ostatniego miesi¹ca). Poproszono opiekuj¹cych siê pacjentami lekarzy stacji dializ o wyra¿enie opinii dotycz¹cej stosowania siê poszczególnych chorych do zalecanej diety z ograniczeniem fosforu oraz systematycznego przyjmowania
leków wi¹¿¹cych fosforany w zalecanych dawkach
przez ka¿dego chorego.
Dane dotycz¹ce parametrów wyrównania gospodarki wapniowo-fosforanowej (stê¿enia w surowicy fosforanów, wapnia ca³kowitego, parathormonu (PTH), mocznika przed i po dializie, aktywnoci fosfatazy zasadowej) w ci¹gu ostatnich 12
miesiêcy uzyskano z laboratoryjnej bazy danych
Diagnostyka Laboratoria Medyczne.
Analiza danych
Jako kryterium wyrównania zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej zgodnie z zaleceniami KDIGO z 2009 roku przyjêto stê¿enie fosforanów w surowicy <5,5 mg/dl, a w przypadku wapnia ca³kowitego - stê¿enie mieszcz¹ce siê w gra-

nicach normy (8,4-10,2 mg/dl). Za prawid³owe wartoci PTH przyjêto wyniki mieszcz¹ce siê pomiêdzy
dwu- a dziewiêciokrotnoci¹ górnego zakresu normy dla danego oznaczenia (136,6-614,7 pg/ml) [7].
Obliczono procentowy odsetek pomiarów stê¿enia fosforanów, wapnia ca³kowitego i PTH z
ostatnich 12 miesiêcy spe³niaj¹cych powy¿sze kryteria. W zale¿noci od liczby prawid³owych wyników oznaczeñ fosfatemii pacjentów przyporz¹dkowano do jednej z dwóch grup: DW (dobre wyrównanie stê¿enia fosforanów w surowicy) obejmuj¹cej pacjentów, u których odsetek prawid³owych oznaczeñ stê¿enia fosforanów w surowicy
wynosi³ od 75-100%, i ZW (z³e wyrównanie stê¿enia fosforanów w surowicy) jeli odsetek ten nie
przekracza³ 75%.
Analiza statystyczna
Analizê statystyczn¹ przeprowadzono z u¿yciem oprogramowania STATISTICA 8.0 PL. Wyniki podano jako wartoci rednie ± odchylenie standardowe (SD). Dla porównania grup u¿yto testu c2
(dla zmiennych jakociowych) oraz ANOVA, a nastêpnie testu Tukeya (dla zmiennych ilociowych).
Wspó³czynnik korelacji obliczono wed³ug Pearsona.
W celu ustalenia powi¹zañ pomiêdzy wyrównaniem stê¿enia fosforanów w surowicy z parametrami antropometrycznymi i wskanikami adekwatnoci dializy wykorzystano analizê regresji
logistycznej prostej i wielokrotnej. Do zbadania
cech, które najbardziej determinuj¹ wartoæ stê¿enia fosforanów w surowicy u HD pacjentów, pos³u¿ono siê metod¹ regresji logistycznej prostej.
W modelu wstecznej analizy wielokrotnej regresji
logistycznej uwzglêdniono: p³eæ, wiek, BMI, czas
HD, wielkoæ tygodniowej UF oraz wartoæ tygodniowego Kt/V. Wartoci p poni¿ej 0,05 uznano za
statystycznie istotne.
Wyniki
Charakterystyka badanej grupy
Sporód 449 doros³ych, hemodializowanych pacjentów, 60,6% stanowili mê¿czyni, a 39,4% kobiety. 26,5% ca³ej grupy mia³o nadwagê, a 14,5% oty³oæ. Wszyscy pacjenci byli hemodializowani 3 razy w tygodniu, rednia ultrafiltracja wynosi³a 7,5 ± 3,0
L/tydzieñ, a tygodniowe Kt/V 3,1 ± 0,7.
rednia wieku pacjentów HD w grupie
DW (n=283) by³a wy¿sza ni¿ w grupie ZW
(n=166) (p<0.001). Rozk³ad p³ci w obu grupach by³ podobny (odpowiednio 61,5% i
59% grup stanowili mê¿czyni). W grupie
DW stwierdzono ni¿sze wartoci BMI i
mniejsz¹ czêstoæ wystêpowania nadwagi
(p=0.02 i p<0.001) w porównaniu do grupy
ZW (tabela I).
Wartoæ tygodniowego Kt/V by³a mniejsza, a tygodniowej ultrafiltracji wiêksza w
grupie z dobrym wyrównaniem stê¿enia fosforanów w surowicy (p<0.01 i p<0.001). Grupy nie ró¿ni³y siê w zakresie zalecanych
dawek leków (wêglan i octan wapnia, chlorowodorek sevelameru, alfacalcidol).

K. Wyskida i wsp.

Tabela I
Demograficzna i kliniczna charakterystyka pacjentów (rednia ± SD).
Demographic and clinical data of involved patients (mean ± SD).
Wszy scy

Wiek (lata)

(N=449)

Dobre w y rów nanie
stê¿enia fosforanów
w surow icy
(grupa DW, N=283)

Z³e w y rów nanie
stê¿enia fosforanów
w surow icy
(grupa ZW, N=166)

61,4 ± 15,2

63,3 ± 14,5

58,0 ±15,8

Istotnoæ staty sty czna
D W v s ZW
p<0.001

P³eæ (m ê¿czy ni/kobiety )

272/177

174/109

98/68

NS

Body m ass index (kg/m 2)

25,6 ± 4,7

25,2 ± 4,8

26,4 ± 4,4

p=0.02

Nadw aga (%)

26,5

23,0

32,5

p<0.001

Oty ³oæ (%)

14,5

15,9

12,0

NS

24,3

26,5

21,1

NS

Pierw otna przy czy na PChN (%)
Cukrzy ca
Nadcinienie têtnicze

8,5

7,4

10,2

NS

ródm i¹¿szow e zapalenie nerek

11,6

12,7

9,6

NS

Wielotorbielow atoæ nerek

6,9

6,4

7,8

NS

Nefropatia niedokrw ienna

5,1

4,6

6,0

NS

K³êbuszkow e zapalenie nerek

18,3

18,4

18,1

NS

Am y loidoza

1,3

1,8

0,6

NS

Uk³adow e zapalenie naczy ñ

2,4

2,1

3,0

NS

Inne / nieznana

21,4

20,1

23,5

NS

Cukrzy ca

33,6

37,1

30,1

NS

Choroby w spó³istniej¹ce (%)
Choroba w ieñcow a

43,3

48,2

38,5

NS

Przeby ty zaw a³ m iênia sercow ego

13,8

21,0

11,4

NS

Stan po parathy reoidektom ii

9,4

9,9

8,33

NS

Choroba now otw orow a

9,8

17,0

6,62

NS

Czas dializoterapii(m iesi¹ce)

45,7 ± 42,2

44,2 ± 43,1

48,3 ± 40,8

NS

Wspó³czy nnik Kt/V(ty godniow y )

3,1 ± 0,7

3,0 ± 0,6

3,2 ± 0,6

p=0.006

Ultrafiltracja (L/ty dzieñ)

7,5 ± 3,0

7,8 ± 2,9

6,7 ± 3,0

p<0.001

Z³e w y rów nanie stê¿enia
fosforanów w surow icy
grupa ZW (N=166)

Istotnoæ staty sty czna
D W v s ZW

Tabela II
Przyjmowane leki i charakterystyka parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej (rednia ± SD).
Medications and calcium-phosphate metabolism parameters (mean ± SD).
Wszy scy
(N=449)

Dobre w y rów nanie stê¿enia
fosforanów w surow icy
grupa DW (N=283)

Daw ka w êglanu w apnia (g/24h)

4,1 ± 2,4

4,1 ± 2,4

4,2 ± 2,0

NS

Daw ka octanu w apnia (g/24h)

0,2 ± 0,7

0,2 ± 0,7

0,3 ± 0,7

NS

Daw ka sev elam eru (tabletek/24h)

0,1 ± 0,6

0,00 ± 0,4

0,1 ± 0,8

NS

Daw ka alfacalcidiolu (µg/24h)

0,3 ± 0,4

0,3 ± 0,4

0,3 ± 0,2

NS

Stê¿enie w apnia (m g/dl)

8,5 ± 0,7

8,5 ± 0,6

8,4 ± 0,7

NS

Stê¿enie fosforu (m g/dl)

4,5 ± 1,8

3,3 ± 1,3

6,2 ± 1,1

p<0.001

Stê¿enie PTH (pg/m l)

577,5 ± 537,5

528,3 ± 530,9

661,7 ± 539,8

p=0.01

Akty w noæ fosfatazy zasadow ej (U/l)

116,1 ± 95,4

116,8 ± 84,8

115,1 ± 111,6

NS

Stê¿enie m ocznika przed HD (m g/dl)

98,0 ± 46,7

83,1 ± 47,2

127,7 ± 27,7

p<0.001

Parametry gospodarki
wapniowo-fosforanowej
Pe³ne wyrównanie stê¿enia fosforanów
w surowicy (100% pomiarów poni¿ej 5,5 mg/
dl) stwierdzono u 44% badanych. rednie
stê¿enie fosforanów w surowicy w grupie
DW wynosi³o 3,3 ± 1,3 mg/dl, a w grupie
ZW 6,2 ± 1,1 mg/dl (p<0.001).
Docelowe wartoci stê¿enia wapnia ca³kowitego w surowicy stwierdzono u 57,2%

badanych (odpowiednio 56,9% grupy DW i
54,2% grupy ZW, p=NS), a docelowe wartoci PTH u 51,7% pacjentów (57,2% grupy
DW i 42,1% grupy ZW, p=0.04). W grupie
DW obserwowano ni¿sze rednie wartoci
PTH oraz stê¿enia mocznika przed zabiegami hemodializy w porównaniu z grup¹ ZW
(odpowiednio p=0,01 i p<0,001). Stê¿enia
wapnia ca³kowitego i aktywnoæ fosfatazy
zasadowej w surowicy nie ró¿ni³y siê istot-
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nie w obu grupach (tabela II).
Ocena przestrzegania zaleceñ
w opinii lekarzy
W ocenie lekarzy prowadz¹cych, dotycz¹cej przestrzegania zalecanej diety z
ograniczeniem fosforanów i bia³ka, cile do
tego zalecenia dostosowa³o siê 29,8% badanych, 39,3% tylko czêciowo, a 30,9%

77

Tabela III
Czêstoæ wystêpowania z³ego wyrównania stê¿enia fosforanów w surowicy w zale¿noci od p³ci, wieku,
stanu od¿ywienia, czasu hemodializoterapii, tygodniowego Kt/V i tygodniowej UF u chorych hemodializowanych.
Occurrence (%) of the poor alignment of the serum phosphate concentration according to gender, age,
nutritional status, time on dialysis, weekly Kt/V and weekly UF in hemodialysis patients.
Zmienna

Zakres

P³eæ
Wiek (lata)

Stan od¿ywienia
Czas
hemodializoterapii
(w latach)
Kt/V (tygodniowy)
UF (L/tydzieñ)

Kobieta (n=177)
Mê¿czyzna (n=272)
<40 (n=50)
40-65 (n=203)
66-80 (n=161)
>80 (n=35)
Prawid³owa masa cia³a (n=239)
Nadwaga (n=119)
Oty³oæ (n=65)
<2 (n=162)
2-4 (n=131)
4-6 (n=73)
>6 (n=77)
<2,4 (n=44)
2,4-3,6 (n=235)
>3,6 (n=71)
?3 (n=35)
3-6 (n=112)
>6 (n=232)

Dobre wyrównanie
stê¿enia fosforanów
w surowicy (%)

Z³e wyrównanie stê¿enia
fosforanów
w surowicy (%)

61,58
63,97
48,00
61,58
66,46
77,14
73,22
54,62
69,23
66,05
64,88
60,27
57,14
70,45
68,51
59,15
62,86
58,93
74,57

38,41
36,03
52,00
38,42
35,54
22,86
26,78
45,38
30,77
33,95
35,11
39,73
42,86
29,55
31,49
40,85
37,14
41,07
25,43

Tabela IV
Wp³yw p³ci, wieku, nadwagi, oty³oci, czasu hemodializoterapii, wielkoci tygodniowego Kt/V i tygodniowej
UF na z³e wyrównanie stê¿enia fosforanów w surowicy u pacjentów hemodializowanych.
Impact of gender, age, overweight, obesity, time on dialysis, weekly Kt/V and weekly UF on the poor alignment of the serum phosphate concentration in hemodialysis patients.

Regresja logistyczna prosta
Zmienna

Zakres

Iloraz szans

p

P³eæ

kobieta vs mê¿czyzna

0,92 (0,52-1,63)

Ns

Wiek (lata)

40-65 vs <40
66-80 vs <40
>80 vs <40

0,56 (0,33-0,99)
0,50 (0,29-0,88)
0,27 (0,15-0,51)

0,047
0,017
<0,001

Nadwaga

tak vs. prawid³owa masa cia³a

0,45 (0,25-0,82)

0,008

Oty³oæ

tak vs. prawid³owa masa cia³a

1,09 (0,60-1,99)

Ns

Czas
hemodializoterapii
(w latach)

2-4 vs <2
4-6 vs <2
>6 vs <2

1,04 (0,58-1,87)
1,29 (0,73-2,30)
1,49 (0,83-2,60)

Ns
Ns
Ns

Tygodniowy Kt/V

2,4-3,6 vs <2,4
>3,6 vs <2,4

1,05 (0,57-1,91)
1,62 (0,90-2,91)

Ns
Ns

UF (L/tydzieñ)

3-6 vs <3
?3
>6 vs ?<3
3

1,18 (0,67-2,09)
0,57 (0,31-1,04)

Ns
Ns

OR (95% CI)

p

BMI (kg/m2)

1,06 (0,99-1,13)

0,09

Stê¿enie mocznika (mg/dL)

1,03 (1,02-1,04)

<0,001

Ultrafiltracja (L/tydzieñ)

0,88 (0,79-0,98)

0,03

0,75

0,84

0,94

1,06

1,19

Rycina 1
Czynniki wp³ywaj¹ce na z³e wyrównanie fosfatemii u chorych HD - wyniki analizy regresji logistycznej wieloczynnikowej (Chi2 = 70,4).
Factors affecting the poor alignment of phosphorus metabolism in HD patients - results of multivariate logistic regression analysis.
78

pacjentów nie ogranicza³o w swojej diecie
iloci fosforanów i bia³ka. 55,9% wszystkich
pacjentów HD przyjmowa³o leki wi¹¿¹ce fosforany w zalecanych dawkach, 12,0% w
dawkach mniejszych, 12,7% okresowo, a
19,4% nie stosowa³o siê do zaleceñ.
Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w zakresie dostosowania siê pacjentów do wydawanych zaleceñ dietetycznych i systematycznoci przyjmowania leków wi¹¿¹cych
fosforany w przewodzie pokarmowym terapeutycznych w opinii lekarzy pomiêdzy grup¹ pacjentów z dobrym i z³ym wyrównaniem
stê¿enia fosforanów w surowicy.
Analiza regresji logistycznej
Czêstoæ wystêpowania z³ego wyrównania stê¿enia fosforanów w surowicy w zale¿noci od p³ci, wieku, stanu od¿ywienia,
czasu hemodializoterapii, tygodniowego Kt/
V i tygodniowej UF przedstawia tabela III.
Wyrównanie fosfatemii u HD pacjentów poprawia³o siê wraz z wiekiem (co drugi pacjent <40 r.¿. mia³ z³e wyrównanie stê¿enia
fosforanów w surowicy, a u osób >80 r.¿.
jedynie co pi¹ty). Na z³e wyrównanie parametrów gospodarki fosforanowej mia³ równie¿ wp³yw czas hemodializoterapii oraz
wartoæ tygodniowego Kt/V (gorsze wyrównanie stê¿enia fosforanów stwierdza siê u
pacjentów d³u¿ej leczonych HD oraz z wiêkszym tygodniowym Kt/V).
Analiza regresji logistycznej prostej wykaza³a, ¿e starszy wiek oraz wystêpowanie
nadwagi maj¹ wp³yw na wyrównanie stê¿enia fosforanów w surowicy (tabela IV).
Wyniki analizy wielokrotnej regresji logistycznej wskazuj¹ natomiast, ¿e wyrównanie stê¿enia fosforanów w surowicy u
pacjentów HD pogarsza siê wraz ze wzrostem wartoci BMI i stê¿enia mocznika
przed zabiegiem HD, a zmniejsza wraz z
wielkoci¹ UF (rycina 1).
Dyskusja
Wydane w 2009 roku wytyczne KDIGO
k³ad¹ du¿y nacisk na wyrównywanie zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej i
zapobieganie PChN-PMK u pacjentów z
PChN. Kluczow¹ rolê w uzyskaniu po¿¹danych wartoci stê¿enia fosforanów, wapnia
i PTH w surowicy u HD pacjentów odgrywaj¹: przestrzeganie diety z ograniczeniem
zawartoci fosforu i bia³ka, przyjmowanie
preparatów wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym zgodnie z zaleceniami
oraz zabiegi hemodializy [7].
W niniejszym badaniu 44% HD pacjentów mia³o prawid³owe stê¿enie fosforanów
w surowicy (100% pomiarów stê¿enia fosforanów <5,5mg/dl). Odsetek ten jest podobny do badania DOPPS II (44%), a ni¿szy
ni¿ w Raporcie o stanie leczenia nerkozastêpczego w Polsce z 2007 (52%) [10, 12].
57,2% badanych mia³o prawid³owe stê¿enie wapnia w surowicy, a stê¿enia PTH spe³niaj¹ce zalecane wartoci uzyska³o 51,7%
pacjentów. Powy¿sze dane wskazuj¹ na z³e
wyrównanie parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w du¿ej grupie HD pacjentów.
Przyczyn z³ego wyrównania gospodarki
wapniowo-fosforanowej mo¿na poszukiwaæ
poród czynników demograficznych, klinicznych i psychospo³ecznych. Jedn¹ z najczêciej wp³ywaj¹cych na skutecznoæ zapobie-

K. Wyskida i wsp.

gania powik³aniom mineralnym i kostnym
przyczyn demograficznych jest wiek [6]. W
powy¿szej analizie m³odszy wiek wi¹za³ siê
z gorszym wyrównaniem zarówno stê¿enia
fosforanów w surowicy jak i wartoci PTH.
Wyniki wielokrotnej regresji logistycznej
dokonanej w oparciu o zebrane dane wskazuj¹, ¿e BMI, stê¿enie mocznika w surowicy przed hemodializ¹ oraz wartoæ tygodniowej UF wp³ywaj¹ na wyrównanie gospodarki fosforanowej u HD pacjentów. Ni¿sze
wartoci UF wi¹¿¹ siê z lepszym wyrównaniem fosfatemii (OR 0.88, p=0.03), co mo¿e
wskazywaæ zarówno na lepsze przestrzeganie diety przez tych chorych i wiêksze
ograniczenie nie tylko spo¿ycia p³ynów ale i
pokarmów, jak i istotn¹ rolê resztkowej funkcji nerek. Wy¿sze BMI oraz wy¿sze stê¿enie mocznika przed dializ¹ wi¹¿¹ siê z gorszym wyrównaniem gospodarki wapniowofosforanowej (OR 1,06 i 1,03, p=0.09 i
p<0.001). Wy¿sze stê¿enia mocznika przed
zabiegiem HD wskazuj¹ na wiêkszy katabolizm bia³ka i porednio na brak przestrzegania zaleceñ dietetycznych w tej grupie
chorych.
Analiza opinii lekarzy prowadz¹cych,
dotycz¹ca przestrzegania przez pacjentów
diety z ograniczeniem fosforanów i bia³ka,
wskazuje na s³abe stosowanie siê do zaleceñ. Jedynie 29,8% pacjentów w opinii ich
lekarzy stosownie ogranicza w swojej diecie spo¿ycie bia³ka i fosforanów. Ograniczenie spo¿ycia fosforanów w diecie poni¿ej 800
mg/dobê jest trudne do osi¹gniêcia z powodu wysokiej zawartoci fosforu w typowej
zachodniej diecie (ród³em fosforu s¹ tu
g³ównie miêso i produkty mleczne). Z drugiej strony nale¿y podkreliæ, ¿e cis³e przestrzeganie zaleceñ dietetycznych dotycz¹cych ograniczenia poda¿y fosforanów w diecie do 800 mg/dobê zwiêksza ryzyko wyst¹pienia niedo¿ywienia bia³kowo-energetycznego u chorych hemodializowanych.
Badanie przeprowadzone przez Moe i wsp.
wskazuje, ¿e dieta wegetariañska (w której
g³ówne ród³o fosforanów stanowi¹ produkty
zbo¿owe) pozwala zwiêkszyæ spo¿ycie bia³ka bez niekorzystnego wp³ywu na stê¿enie
fosforanów w surowicy, co mo¿e ograniczaæ

czêstoæ wystêpowania niedo¿ywienia bia³kowo-energetycznego [9].
Wed³ug lekarzy prowadz¹cych jedynie
nieco powy¿ej po³owa HD pacjentów przyjmuje leki wi¹¿¹ce fosforany w przewodzie
pokarmowym w zalecanych dawkach, 24,7%
stosuje je okresowo lub w dawkach mniejszych, a a¿ 19,4% nie przyjmuje ich wcale.
Odsetek pacjentów niestosuj¹cych siê do
zaleceñ dotycz¹cych leków ograniczaj¹cych
wch³anianie fosforanów waha siê wed³ug ró¿nych róde³ od 22% do a¿ 74% (rednio 51%)
[6]. Byæ mo¿e czêciowo ma to zwi¹zek ze
sztywnym, nieadekwatnym do czasu przyjmowania pokarmu i zawartoci fosforanów
w posi³kach, stosowaniem leków zmniejszaj¹cych wch³anianie fosforanów. Dobrym rozwi¹zaniem tego problemu wydaje siê byæ
program PROPHET zak³adaj¹cy samodzieln¹ ocenê zawartoci fosforanów w posi³ku
(okrelanie iloci jednostek fosforanowych
- analogicznie do wymienników wêglowodanowych u pacjentów z cukrzyc¹) i dostosowywanie dawki leków wi¹¿¹cych fosforany
w przewodzie pokarmowym do aktualnego
spo¿ycia [1].
Przeprowadzone badanie ma kilka ograniczeñ. Istotnym jest brak analizy wartoci
diurezy resztkowej oraz przestrzegania diety u pacjentów HD. Z pewnoci¹ uwzglêdnienie powy¿szych czynników przyczyni³oby
siê do jeszcze pe³niejszego zobrazowania
z³o¿onoci czynników wp³ywaj¹cych na z³e
wyrównanie parametrów gospodarki fosforanowej u chorych z PNN oraz ich wzajemnych powi¹zañ.
Wnioski
1. Wyrównanie parametrów gospodarki
wapniowo-fosforanowej jest niezadawalaj¹ce u ponad po³owy pacjentów hemodializowanych.
2. Wy¿sze BMI oraz wysokie stê¿enie
mocznika przed dializ¹ przy ni¿szej redniej
ultrafiltracji, wiadcz¹ce o gorszej resztkowej
czynnoci nerek oraz nasileniu katabolizmu
bia³ka, to czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko z³ego
wyrównania parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych dializowanych.
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