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Modelowanie stê¿enia potasu w czasie
hemodializy u chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek - badanie pilota¿owe
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Choroby uk³adu kr¹¿enia i ryzyko nag³ego zgonu sercowego s¹ znacznie
wy¿sze u pacjentów hemodializowanych ni¿ w populacji ogólnej. Akumulacja
du¿ego ³adunku potasu (K) w okresie miedzydializacyjnym, z gwa³townym jego
usuwaniem podczas zabiegu hemodializy, czyni ich szczególnie podatnymi na
zaburzenia rytmu serca. Celem tego prospektywnego badania pilota¿owego typu
cross-over by³a ocena wp³ywu stopniowego zmniejszania stê¿enia w p³ynie dializacyjnym (modelowanie K) na: usuwany ³adunek K w czasie dializy, zmiany
stê¿enia K, mocznika i fosforu podczas dializy i bezporednio po jej zakoñczeniu, elektrokardiograficzne markery ryzyka zaburzeñ rytmu, takie jak: d³ugoæ i
dyspersja odcinka QT, oraz ryzyko zaburzeñ rytmu po dializie. Badaniem objêto
11 chorych, dializowanych 3 x/tydz. po 4-5 godz, których podzielono na 2 grupy:
1) grupê S/M, dializowan¹ przez 2 tygodnie za pomoc¹ p³ynu o stê¿eniu K 2,5
mmol/l (protoko³ S), a nastêpnie po tygodniu, przez 2 tygodnie wg protoko³u
modelowania K (protoko³ M), oraz 2) grupê M/S, w której odwrócono kolejnoæ
stosowania obu protoko³ów. W obu fazach badania, w trakcie wybranych dializ
oznaczano ca³kowity usuwany ³adunek K oraz wykonywano w ró¿nych odstêpach czasu: badanie stê¿enia elektrolitów, dwuwêglanów i mocznika, a tak¿e
badanie EKG, z ocen¹ d³ugoci i dyspersji odstêpów QT. Dodatkowo, pod dializie w rodku tygodnia (dwa razy w ka¿dej fazie badania) przeprowadzano 24godzinne monitorowanie EKG metod¹ Holtera. Usuwanie K w czasie zabiegu
okaza³o siê równie skuteczne w obu badanych protoko³ach (44,8 ± 41,0 vs 47,6
± 32,3 mmol; odpowiednio dla M i S). Stê¿enie K w surowicy zmniejsza³o siê
bardziej stopniowo w protokole M ni¿ w S; ró¿nice te by³y istotne po jednej (p =
0,028) i po 2 godz. (p = 0,023) dializy, nastêpnie stê¿enia K dla obu protoko³ów
wyrównywa³y siê. Wzrost stê¿enia K w godz. po zabiegu ("rebound") by³ nieco
wiêkszy w protokole M (0,80 ± 0,20 vs 0,67 ± 0,15 mmol/l dla S), jednak ró¿nica
nie osi¹gnê³a znamiennoci statystycznej (p = 0,0762). Modelowanie K nie mia³o przewagi nad standardow¹ dializ¹ pod wzglêdem usuwania mocznika i fosforanów. Nie by³o tak¿e ¿adnych ró¿nic w czêstoci wystêpowania zaburzeñ rytmu w ci¹gu doby po dializie. W obu protoko³ach, najwiêksze wyd³u¿enie QTc
obserwowano w okresie najwy¿szego gradientu stê¿eñ K pomiêdzy surowic¹ i
p³ynem dializacyjnym: w protokole S - po godz. (z 445 ± 24,3 do 460 ± 22,5 ms; NS),
a w protokole M - pod koniec dializy (od 448 ± 25,3 do 461 ± 18,9 ms; NS). Nie
stwierdzono istotnej ró¿nicy w maksymalnej redniej dyspersji QTc pomiêdzy
badanymi protoko³ami. Podsumowuj¹c, badanie nie wykaza³o istotnych klinicznych korzyci z modelowania stê¿enia K u pacjentów hemodializowanych, chocia¿ sama procedura wydaje siê byæ bezpieczna i skuteczna pod wzglêdem usuwania K. Jednak¿e, mog¹ istnieæ wyselekcjonowane grupy pacjentów, u których
takie postêpowanie by³oby korzystne. Nale¿y tak¿e podkreliæ, ¿e w badaniu nie
oceniano czêstoci zaburzeñ rytmu serca podczas dializy.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 80-84)

Pawe³ ¯EBROWSKI1
Stanis³aw NIEMCZYK2
Kinga GIERS2
Joanna MATUSZKIEWICZ-ROWIÑSKA1
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii
i Chorób Wewnêtrznych WUM w Warszawie,
Kierownik: Prof. dr hab. med.
Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska

Klinika Chorób Wewnêtrznych, Nefrologii
i Dializoterapii Centralnego Szpitala Klinicznego
Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego
Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: Dr hab. med. Stanis³aw Niemczyk
2

S³owa kluczowe:
 modelowanie potasu
 hiperpotasemia
 zaburzenia rytmu serca
 hemodializa
 schy³kowa niewydolnoæ nerek
 odstêp QT
 dyspersja QT
Key words:
 potassium modeling
 hyperkalemia
 cardiac arrhythmias
 haemodialysis
 end-stage renal disease
 QT interval
 QT dispersion

Potassium modeling during hemodialysis in patients
with end-stage renal disease - a pilot study
The incidence of cardiovascular disease and a risk of sudden cardiac death
are much higher in patients on hemodialysis than in the general population. The
cyclic potassium (K) overload in the interdialysis period, with its subsequent
rapid removal during dialysis, makes them particularly prone to arrhythmias.
The aim of this pilot cross-over study was to evaluate the effect of a gradual
decrease in dialysate K concentration (K modeling) on total K removal during
dialysis, serum K, urea and phosphate kinetics, and ECG arrhythmia risk indicators, such as the QT interval and its dispersion. Additionally, a risk of postdialysis arrhythmia was assessed.Eleven stable patients on hemodialysis, maintained 3 times a week for 4-5 hrs, were enrolled into the study. The patients were
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assigned to be dialyzed: 1) against standard 2.5 mmol/l K bath for 2 weeks (protocol S), followed - after one week of wash-out period with standard bath - by 2
weeks of K modeling (protocol M), or 2) vice versa. Total dialysis K removal,
serum electrolytes, bicarbonates, urea measurements, and ECG recordings
were performed at different time intervals during selected dialysis sessions in
both study phases. Additionally, a midweek dialysis (twice in each study phase)
was followed by a Holter monitoring. The total K removal was equally effective
with both studied protocols (44.8 ± 41.0 vs 47.6 ± 32.3 mmol for M and S, respectively). Serum K decreased more gradually in the protocol M than in S, the difference being statistically significant after one (p=0.028) and 2 (p=0.023) hrs of
dialysis; then after the procedure both levels equalized. The serum K rebound
measured one hr after dialysis was slightly higher for M: 0.80 ± 0.20 mmol/l (vs
0.67 ± 0.15 mmol/l for S), however the difference did not reach statistical significance (p=0.0762). K modeling offered no advantage in terms of urea and phosphate kinetics. Either, there were no differences in the arrhythmic episodes during the day after dialysis. In both protocols, the biggest QTc elongation was
observed in the period of the highest serum-dialysate K gradient: during the
first hr in S protocol (from 445 ± 24.3 to 460 ± 22.5 ms) and in the second part of
dialysis - in M protocol (from 448 ± 25.3 do 461 ± 18.9 ms). No differences in
maximal QTc dispersion were found between the protocols. In summary, in the
study setting there were no significant clinical advantages of dialysate K concentration modeling in patients on hemodialysis, although the procedure seems
to be safe and efficient in K removal. However, there may be the selected groups
of patients who would benefit from that treatment. It must be also stressed, that
we did not evaluate the frequency of arrhythmias during dialysis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 80-84)
Wstêp
Choroba sercowo-naczyniowa jest g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów i hospitalizacji osób
hemodializowanych z powodu schy³kowej
niewydolnoci nerek. Istotn¹ rolê odgrywaj¹ tu zaburzenia rytmu serca, którym sprzyjaj¹, charakterystyczne dla tej populacji:
przerost i przebudowa miênia serca, zaawansowane zmiany mia¿d¿ycowe w naczyniach wieñcowych, pobudzenie uk³adu
sympatykomimetycznego i zaburzenia elektrolitowe zwi¹zane z przerywanym sposobem leczenia. U chorych tych dochodzi do
akumulacji du¿ego ³adunku potasu w okresie miedzydializacyjnym, który musi zostaæ
potem usuniêty w doæ krótkim czasie podczas zabiegu hemodializy, co wi¹¿e siê z
koniecznoci¹ stosowania p³ynu dializacyjnego o niskim jego stê¿eniu. Wywo³ywane
w ten sposób gwa³towne przesuniêcia elektrolitów pomiêdzy poszczególnymi przestrzeniami ustroju mog¹ prowadziæ do niejednolitej repolaryzacji miênia serca i gronych zaburzeñ rytmu, zarówno w czasie
hemodializy, jak i w ci¹gu kilkunastu godzin
po jej zakoñczeniu [1,13,17]. Stwierdzono
równie¿, ¿e niskie stê¿enie potasu w przestrzeni zewn¹trzkomórkowej mo¿e powodowaæ skurcz naczyñ, podczas gdy obci¹¿enie tym pierwiastkiem jest przyczyn¹ wazodylatacji [11]. Wzrost oporu systemowego
pod wp³ywem szybkiego obni¿ania siê stê¿enia potasu w surowicy mo¿e przyczyniaæ
siê do obserwowanego czêsto pod koniec
zabiegu i po jego zakoñczeniu, wzrostu cinienia têtniczego krwi.
Celem tego prospektywnego badania
pilota¿owego by³a ocena wp³ywu modelowania stê¿enia potasu za pomoc¹ stopniowego obni¿ania jego stê¿enia w p³ynie dializacyjnym na: 1) ca³kowity ³adunek potasu
usuwany w czasie zabiegu, 2) zmiany stê¿enia potasu, mocznika i fosforu podczas
dializy i w okresie bezporednio po jej zakoñczeniu, oraz na 3) elektrokardiograficz-

ne markery ryzyka zaburzeñ rytmu, takie jak:
d³ugoæ i dyspersja odcinka QT. Dodatkowo badano obecnoæ zaburzeñ rytmu w ci¹gu doby po dializie.
Materia³ i metody

Pacjenci
Badaniem objêto 12 chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek, przewlekle dializowanych
w orodku dializ kliniki (4 mê¿czyzn i 8 kobiet), w
wieku 44 - 74 lat (59 ± 11 lat). redni okres dializoterapii wynosi³ 7,2 ± 8,7 lat (3-24 miesi¹ce). Tzw.
sucha masa cia³a chorych wynosi³a rednio 76,3
± 19,8 kg.
Kryteriami w³¹czenia do badania by³y: okres
leczenia dializami >3 miesiêcy, stabilny stan kliniczny, stê¿enie potasu przed zabiegiem >5,0
mmol/l w ostatnich 3 badaniach, obecnoæ zatokowego rytmu serca, wskanik redukcji mocznika
(URR) >65% oraz podpisanie formularza wiadomej zgody na badanie. Protokó³ badania zosta³
zaakceptowany przez Senack¹ Komisjê Etyczn¹
WUM. Z badania wy³¹czono chorych wyniszczonych, z hipotensj¹ róddializacyjn¹, ze stê¿eniem
dwuwêglanów w surowicy <18 mmol/l, a tak¿e osoby przyjmuj¹ce leki antyarytmiczne. Wyj¹tkiem by³y
osoby leczone beta-blokerami, u których warunkiem udzia³u w badaniu by³a niezmieniona dawka
leku w czasie jego trwania.
Protokó³ badania i technika dializacyjna. Badanie trwa³o ³¹cznie 5 tygodni. Sk³ada³o siê z
dwóch dwutygodniowych etapów, oznaczanych
odpowiednio jako M (modelowanie) i S (standard),
w czasie których wykonano po 6 zabiegów hemodializy. Na pocz¹tku badania chorych podzielono
na dwie grupy: grupê M/S - z modelowaniem stê¿enia potasu w p³ynie, zgodnie z podanym poni¿ej schematem, oraz grupê S/M - ze sta³ym stê¿eniem potasu w p³ynie dializacyjnym, wynosz¹cym
2,5 mmol/l. Po 2 tygodniach trwania badania, przez
tydzieñ u wszystkich chorych stosowano standar-
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dow¹ dializê (faza wash-out), a nastêpnie dokonywano skrzy¿owania grup (cross-over).
Modelowanie stê¿enia potasu polega³o na
stopniowym obni¿aniu jego stê¿enia w p³ynie dializacyjnym wg schematu: 4,5 mmol/ w 0-20 min.
zabiegu; 4,0 mmol/l w 20-40 min; 3,5 mmol/l w 4080 min.; 3,0 mmol/l w 80-120 min.; 2,5 mmol/l w
120-180 min. (lub 210 lub 240 min.) dla dializowanych 4,0 godz. (lub 4,5 lub 5,0 godz); i 2,0 mmol/l
przez ostatnie 60 min. zabiegu.
Dializy trwa³y 4-5 godz., przep³yw krwi wynosi³ 240-300 ml/min, a p³ynu dializacyjnego - 500
ml/min. Stosowano dializatory niskoprzep³ywowe,
o powierzchni 1,4-2,1m2. Stê¿enie dwuweglanów
w p³ynie dializacyjnym wynosi³o 30 mmol/l, sodu
136-142 mmol/l, a wapnia 1,25-1,5mmol/l. Zarówno te parametry, jak i rodzaj dializatora oraz dawki
heparyny, czynników stymuluj¹cych erytropoezê i
innych stosowanych leków by³y sta³e dla danego
pacjenta przez ca³y czas badania.
Badania kliniczne i dodatkowe
W ka¿dym cyklu, podczas 4 z 6 zabiegów kontrolowano nastêpuj¹ce parametry kliniczne i biochemiczne:
a) cinienie têtnicze krwi i czêstoæ pracy serca - co 20 min;
b) stê¿enie w surowicy potasu, mocznika, fosforanów i magnezu - wyjciowo, po 1 i 2 godz.,
pod koniec zabiegu i po 1 godz. od jego zakoñczenia;
c) gazometriê oraz stê¿enie hemoglobiny we
krwi - przed i po zabiegu.
W ka¿dym z 2 tygodni cyklu M i S, podczas 2
pierwszych dializ mierzono usuwany ³adunek potasu (³¹cznie 8-krotnie u ka¿dego pacjenta). Pomiar usuwanego potasu wykonywany by³ na podstawie zbiórki p³ynu dializacyjnego i pomiarów stê¿enia potasu w kolejnych 10-litrowych pojemnikach, co pozwala³o na dok³adn¹ ocenê usuniêtego ³adunku potasu.
W ka¿dym z 2 tygodni cyklu M i S, podczas
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Rycina 1
Ca³kowity ³adunek potasu (mmol) usuwany w czasie standardowej hemodializy i hemodializy z modelowaniem potasu.
The total load of potassium (mmol) removal by standard hemodialysis and hemodialysis with modeling
of potassium.
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Rycina 2
Zmiany redniego stê¿enia potasu, mocznika i fosforanów podczas standardowej hemodializy i hemodializy z modelowaniem potasu, oraz w ciagu pierwszej godziny po ich zakoñczeniu.
Changes in mean serum potassium, urea and phosphate during a standard hemodialysis and the first hour after the completion.

rodkowej dializy tygodnia wykonywano:
a) 3-krotnie 12-odprowadzeniowe badanie
EKG (przed zabiegiem, po godzinie od rozpoczêcia oraz tu¿ po zakoñczeniu zabiegu), z ocen¹ d³ugoci i stopnia dyspersji odstêpów QT;
b) ci¹g³e ambulatoryjne monitorowanie EKG
metod¹ Holtera - rednio przez 22 ± 1,0 godz.
Wykonywano te¿ nastêpuj¹ce obliczenia:
a) wskanik wydializowania mocznika (URR)
ze wzoru: URR= (Uprzed HD - Upo HD) U przed
HD x 100%, gdzie U=stê¿enie mocznika w surowicy;
b) ka¿dy odstêp QT by³ korygowany o czynnoæ serca na podstawie wzoru Bazett'a: QTc=QT/
RR [7];
c) dyspersjê QTc obliczano, jako ró¿nicê pomiêdzy maksymalnym i minimalnym QTc.
Metodyka badañ
Krew do badañ przed i po dializie by³a pobierana z dostêpu naczyniowego do dializy, w czasie
zabiegu z linii krwi. Oznaczenia potasu, mocznika, fosforanów, magnezu oraz gazometria by³y
wykonywane metodami automatycznymi. 12-odprowadzeniowe badanie EKG wykonywano na
aparacie EKG E60 firmy FARUM S.A. (z wbudowanym programem analizy EKG). 24 godzinny pomiar cinienia têtniczego krwi przeprowadzono
metod¹ poredni¹ za pomoc¹ aparatu firmy SpaceLabs Medical, Inc., przy u¿yciu programu ABP
Report Management System Version 1.03.16 firmy SpaceLabs Medical, Inc.
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Metody statystyczne
Uzyskane dane gromadzono w arkuszach
kalkulacyjnych programu Microsoft Excel 2003.
Zosta³y poddane analizie statystycznej w programie SAS 9.2. Pozwoli³o to na uzyskanie analiz
opisowych: wartoci rednich i odchyleñ standardowych. Analiza statystyczna by³a wykonana z
wykorzystaniem testów nieparametrycznych: testu
Wilcoxona dla par obserwacji oraz testu KruskalaWallisa. Poziom istotnoci statystycznej ustalono
dla p<0,05.
Wyniki
Do badania przyst¹pi³o 12 osób; po I
etapie jedna osoba z grupy S/M wycofa³a
zgodê na badanie. W dalszej czêci bêd¹
przedstawiane wyniki dla 11 osób, które
ukoñczy³y badanie, i u których wykonano w
sumie analizê 88 zabiegów dializ, po 44 w
obu protoko³ach.
redni ³adunek potasu (rycina 1) usuwany w czasie zabiegu typu M wynosi³ 44,8
± 41,0 mmol, a w czasie zabiegu typu S 47,6 ± 32,3 mmol (NS). rednie zmiany stê¿enia potasu w surowicy podczas zabiegów
M i S przedstawiono w Tabeli I i na Rycinie
2. Podczas zabiegów typu M stwierdzono
istotnie wy¿sze stê¿enia potasu: na pocz¹tku hemodializy, oraz po 1 i 2 godz. jej trwania, w stosunku do zabiegów typu S; jednak¿e ró¿nica ta do koñca zabiegu wyrówna³a siê. Wzrost stê¿enia potasu po 1 godz.
od zaprzestania zabiegu ("rebound") by³ nie-

co wiêkszy po zabiegach typu M (0,80 ± 0,20
vs 0,67 ± 0,15 dla S), ró¿nica ta znajdowa³a
siê jednak na granicy istotnoci statystycznej (p=0,0762).
Pomiêdzy badanymi typami zabiegów
nie stwierdzono istotnej ró¿nicy w zakresie
rednich stê¿eñ fosforanów i mocznika w
surowicy w czasie dializy i w ciagu pierwszej godz. po zabiegu (rycina 2). Podobny
by³ równie¿ redni usuwany podczas hemodializy ³adunek fosforu (46,8 ± 8,0 mmol dla
M vs 45,7 ± 6,8 mmol dla S) i mocznika (36,4
± 10,0 g dla M vs 34,4 ± 8,4 g dla S). Wskanik redukcji mocznika wynosi³ odpowiednio:
73 ± 3,4% i 72 ± 4,5% (NS).
W czasie obu typów zabiegów obserwowano podobne zmiany w zakresie gospodarki kwasowo-zasadowej, ze wzrostem
stê¿enia dwuwêglanów w surowicy (19,4 ±
2,05 do 21,8 ± 3,17 mmol/l dla M vs 19,4 ±
1,05 do 21,4 ± 2,95 mmol/l dla S; NS) i pH
krwi (z 7,35 ± 0,03 do 7,45 ± 0,04 dla M vs
7,33 ± 0,02 do 7,44 ± 0,02 dla S; NS). Równie¿ zmiany w stê¿eniu magnezu w surowicy by³y podobne.
Pomiêdzy pacjentami leczonymi wg obu
protoko³ów nie stwierdzono istotnych ró¿nic,
co do redniej czêstoci serca (69 ± 8,4/
min dla protoko³u M vs 71 ± 6,0 /min dla
protoko³u S) oraz wartoci cinienia skurczowego (121 ± 14 mmHg dla M vs 126 ±
14 mmHg dla S) i rozkurczowego (70 ± 9,5
mmHg dla M vs 72 ± 9,6 mmHg dla S; NS).
Analiza badañ ekg, nie wykaza³a istotnych
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Tabela I
Zmiany stê¿enia potasu (mmol/l) podczas standardowej hemodializy i hemodializy z modelowaniem potasu,
oraz w ci¹gu pierwszej godziny po ich zakoñczeniu (rednia ± SD).
Changes in potassium (mmol/l) hemodialysis and hemodialysis with modeling of potassium and during first
hour after the completion (mean ± SD).
Hem odializa
z m odelow aniem potasu

Hem odializa standardow a

P

Przed zabiegiem

5,58 ± 0,49

5,21 ± 0,33

p=0,0328

Po 1 godz.

5,34 ± 0,45

4,61 ± 0,46

p=0,0028

Po 2 godz.

5,02 ± 0,38

4,38 ± 0,35

p=0,0023

Po zabiegu

3,86 ± 0,37

3,80 ± 0,32

NS

1 godz. po zabiegu

4,66 ± 0,46

4,47 ± 0,37

NS

% ¡ stê¿enia podczas zabiegu

30,9%

27,1%

Rebound po godz. po zabiegu

0,80 ± 0,20

0,67 ± 0,15

Rebound (%)

20.7%

17.6%

p=0,0762

Tabela II
Zestawienie redniej czêstoci serca i wystêpowania poszczególnych zaburzeñ rytmu podczas leczenia wg
obu protoko³ów - analiza wyników badañ holterowskich.
Summary of average heart rate and occurrence of arrythmias during treatment according to both protocole
analysis of the results of Holter.
Hem odializa z
m odelow aniem potasu

Hem odializa standardow a

P

Czêstoæ serca / m in

72 ± 7,70

72 ± 9,00

NS

SVE / zapis

1257 ± 3435

868 ±1862

NS

% SVE

1,36 ± 3,80

4,46 ± 2,10

NS

Czêstoskurcze nadkom orow e / zapis

42,1 ± 128

16,4 ± 40,4

NS

Czas czêstoskurczu nadkom orow ego (s)

5,27 ± 5,21

4,28 ± 4,80

NS

VE/ zapis

733±1719

76,5 ± 171

% VE*

0,82 ± 2,38

0,09 ± 0,09

Czêstoskurcze kom orow e/ zapis

1 przy padek

0

NS

SVE - skurcze dodatkowe nadkomorowe; VE - skurcze dodatkowe komorowe
Tabela III
rednia d³ugoæ odstêpu QT skorygowanego o czêstoæ serca (QTc, ms) w obu badanych protoko³ach.
The average length of the QT interval corrected for heart rate (QTc, ms) in both treatment protocols.
Hem odializa z m odelow aniem
potasu

Hem odializa standardow a

p

Przed zabiegiem

447 ± 27,6

445 ± 34,3

NS

Po 1 godz

448 ± 25,3

460 ± 22,5

NS

Po zabiegu

461 ± 18,9

454 ± 22,1

NS

ró¿nic w d³ugoci odstêpu QTc (tabela III)
oraz w maksymalnej dyspersji QTc (55,9 ±
33,7 vs 50,0 ± 23,7 ms) pomiêdzy hemodializami typu M i S. Jednak¿e w obu tych
typach zabiegu widoczna by³a tendencja do
wyd³u¿enia QTc w okresie, gdy gradient
przezb³onowy potasu by³ najwiêkszy: w przypadku protoko³u S w ci¹gu pierwszej godz.
zabiegu (wzrost z 445 ± 24,3 do 460 ± 22,5
ms), a w przypadku protoko³u M pod koniec
zabiegu (wzrost z 448 ± 25,3 do 461 ± 18,9
ms). Analiza zapisów czynnoci serca metod¹ Holtera dokonana w ci¹gu doby po dializie nie wykaza³a statystycznie istotnych
ró¿nic w czêstoci zaburzeñ rytmu pomiêdzy badanymi protoko³ami (tabela II).
Dyskusja
redni ³adunek potasu usuwany w czasie dializy nie ró¿ni³ siê istotnie pomiêdzy
obydwoma badanymi protoko³ami (44,8 ±
41,0 mmol vs 47,6 ± 32,3 mmol, odpowiednio dla M i S). Jednak¿e pomiêdzy poszcze-

gólnymi pacjentami odnotowano znacz¹ce
ró¿nice: u 6 z nich wiêkszy ³adunek usuwano podczas dializy typu S, a u 5 - podczas
dializy typu M. Ró¿nice te mog¹ byæ zale¿ne m.in. od uwarunkowanych indywidualnie
mo¿liwoci ustroju dystrybucji w tkankach
du¿ego ³adunku potasu, jakim s¹ oni obci¹¿ani w okresie miedzydializacyjnym, a tak¿e od stopnia ukrwienia tych tkanek w czasie dializy.
redni ³adunek potasu usuwany w czasie dializy by³ w naszym badaniu ni¿szy ni¿
obserwowany przez niektórych autorów,
gdzie waha³ siê w granicach 107-80 mmol
[2,18]. Ta ró¿nica wynikaæ mo¿e z paru przyczyn, z których najwa¿niejszymi wydaj¹ siê:
stosowanie niskoprzep³ywowych dializatorów, czêsto o mniejszej powierzchni, oraz
wy¿sze stê¿enia potasu w p³ynie dializacyjnym u badanych przez nas chorych. W w/w
pracach stê¿enia te wynosi³y bowiem 1,0
mmol/l. P³yny o tak niskim stê¿eniu potasu
zosta³y w naszym orodku wycofane przed
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wielu laty, ze wzglêdu na doniesienia o zwi¹zanym z nimi ryzyku wystêpowania gronych zaburzeñ rytmu i nag³ego zgonu sercowego [1,8,9]. Ostatnio Pun i wsp. wykazali, ¿e ryzyko nag³ego zgonu staje siê istotne ju¿ przy obni¿eniu stê¿enia potasu w p³ynie <2 mmol/l [14]. Wysoki gradient potasu
dotyczy nie tylko surowicy i p³ynu dializacyjnego, ale istnieje równie¿ na poziomie komórkowym [6, 15]. Prowadzi to do gwa³townych przesuniêæ jonów potasu pomiêdzy
przestrzeniami ustroju, z hiperpolaryzacj¹
b³on komórkowych [6].
Dziêki wiêkszemu stê¿eniu potasu w
p³ynie dializacyjnym (2,5 mmol/l) spadek
stê¿enia potasu w surowicy przy protokole
S nie by³ tak gwa³towny, jak obserwowany
przez Blumberga i wsp. [2]. W stosunku do
stê¿enia wyjciowego wynosi³ on odpowiednio: 0,60, 0,83 i 1,41 mmol/l po 1 godz., 2
godz. i po zakoñczeniu zabiegu (vs 1,25,
1,76 i 2,0 mmol/l w badaniu w/w autorów).
Znacznie mniejsze te¿ by³y, uzyskiwane
przez nas gradienty przezb³onowe, z maksymalnym 2,7 mmol/l w protokole typu S,
na pocz¹tku badania (vs 4,7 mmol/l w badaniu Blumberga i wsp.) [2]. Niestety, autorzy ci nie analizowali potencjalnych klinicznych skutków tak du¿ego gradientu. U naszych chorych leczonych wg protoko³u M,
gradient przezb³onowy waha³ siê w w¹skich
granicach (1,85-2,0 mmol/l), z wyj¹tkiem
pocz¹tku leczenia, gdy wynosi³ jedynie 1,1
mmol/l. Prowadzi³o to do jeszcze ³agodniejszego obni¿ania siê stê¿enia potasu w surowicy: redukcja o 0,24, 0,56, 1,72 mmol/l,
odpowiednio po 1 godz., 2 godz. i po zakoñczeniu dializy. Jednak¿e, mimo tych ró¿nic, obserwowane stê¿enia potasu po dializie by³y dla obu protoko³ów zbli¿one do uzyskiwanych przez wy¿ej cytowanych autorów.
Obserwowany przez nas w godzinê po
zabiegu wzrost stê¿enia potasu w surowicy
by³ nieco wiêkszy przy protokole M; ró¿nica
ta pozostawa³a jednak na granicy istotnoci statystycznej. Istotnie wy¿sze by³y natomiast stê¿enia potasu przed dializ¹ u chorych leczonych wg protoko³u M (5,58 ± 0,49
vs 5,21 ± 0,33, p=0,0328). Dwa ostatnie fakty, przy braku ró¿nic w usuwanym ³adunku
potasu pomiêdzy obydwoma typami dializy,
s¹ trudne do wyt³umaczenia. W przytaczanym badaniu Blumberga i wsp. ca³kowity
³adunek usuniêtego potasu korelowa³ najsilniej z jego zawartoci¹ w przestrzeni ródkomórkowej [2]. Byæ mo¿e, utrzymywanie
³agodniejszego gradientu przezb³onowego
stê¿eñ potasu powoduje póniejsze uruchomienie potasu z puli wewn¹trzkomórkowej,
i st¹d wy¿sze jego stê¿enia przed kolejn¹
dializ¹. Ponadto, choæ chorzy byli proszeni
o utrzymywanie podobnej diety przez ca³y
okres obserwacji, jednak¿e fakt, ¿e badanie nie by³o zalepione, nie pozwala wykluczyæ wiêkszej liberalizacji diety w fazie M.
Pozostaje kwesti¹ otwart¹, jak przedstawia³yby siê przeddializacyjne stê¿enia potasu
w surowicy, gdyby dializy typu M by³y prowadzone nie przez 2 tygodnie, jak w naszym
badaniu, ale przez wiele miesiêcy.
Sugerowano, ¿e szybka redukcja stê¿enia potasu mo¿e zmniejszaæ skutecznoæ
dializy, wskutek obkurczenia siê naczyñ miêni szkieletowych z przejciowym spadkiem
przep³ywu krwi, co prowadzi do sekwestracji w nich mocznika, fosforu i innych toksyn
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mocznicowych [4, 18]. Pula ta zostaje szybko uruchomiona po zakoñczeniu zabiegu, z
ponownym wzrostem stê¿enia potasu w
surowicy. Podobny dla obu protoko³ów,
wskanik redukcji mocznika i zachowanie
fosforu w czasie zabiegu, podobne zjawisko odbicia w ich stê¿eniach w surowicy w
godzinê po dializie oraz zbli¿ony ³adunek
obu tych pierwiastków usuwany w czasie
zabiegu przemawiaj¹ za tym, ¿e stosowane
przez nas modelowanie potasu, mimo uzyskania ³agodniejszej krzywej obni¿ania siê
jego stê¿enia w surowicy, nie poprawia skutecznoci dializy. Nie stwierdzilimy równie¿
istotnych ró¿nic w zachowaniu siê cinienia
têtniczego i czynnoci serca.
Proces hemodializy mo¿e istotnie wp³ywaæ na czas i homogennoæ repolaryzacji
komórek miênia serca, co w badaniu EKG
jest odzwierciedlane odpowiednio przez:
odstêp QT oraz stopieñ tzw. dyspersji QT.
Zarówno wyd³u¿enie QT, jak i wzrost dyspersji QT uwa¿a siê za istotne czynniki ryzyka wystêpowania nag³ych zgonów sercowych [3,10]. Niektórzy, aczkolwiek nie wszyscy, opisywali wyd³u¿enie QTc podczas dializy z u¿yciem p³ynu o stê¿eniu potasu 2
mmol/l, zw³aszcza w ci¹gu pierwszej godz.,
gdy gradient przezb³onowy potasu by³ najwiêkszy [5,11,12]. W naszym badaniu taka
tendencja by³a równie¿ widoczna, zmiany
nie by³y jednak znamienne statystycznie.
Podczas obu typów zabiegów rednie QTc
by³o najd³u¿sze w okresie utrzymywania
najwiêkszego gradientu przezb³onowego: w
przypadku protoko³u S - w ci¹gu pierwszej
godz. zabiegu (wzrost z 445 ± 24,3 do 460
± 22,5 ms), a w przypadku protoko³u typu M
- pod koniec zabiegu (wzrost z 448 ± 25,3
do 461 ± 18,9 ms). Nie uda³o siê wykazaæ
istotnych ró¿nic w maksymalnej redniej
dyspersji odstêpów QTc pomiêdzy zabiegami z modelowaniem i bez modelowania potasu.
Analiza zapisów czynnoci serca metod¹ Holtera, dokonana w ci¹gu doby po zakoñczeniu dializy, nie wykaza³a istotnych
ró¿nic w czêstoci zaburzeñ rytmu pomiêdzy badanymi protoko³ami. Podobne obserwacje mieli Santoro i wsp [16], którzy porównywali wp³yw dwóch rodzajów p³ynu dializacyjnego: 1) o sta³ym (2,5 mmol/l) oraz
2) zmniejszaj¹cym siê stê¿eniu potasu (sta³y
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gradient przezb³onowy 0,5 mmol/l) u 30 chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu (>30/
min). Stwierdzili oni jedynie tendencjê do
zmniejszenia siê arytmii podczas dializy z
modelowaniem. Modelowanie potasu okaza³o siê natomiast skuteczne w - wy³onionej
przez tych autorów post hoc - podgrupie 12
chorych, u których odnotowano nasilenie siê
ektopii komorowej w czasie trwania zabiegu. Najwiêksz¹ ró¿nicê obserwowali oni w
14 godz. po dializie, gdy czêstoæ komorowych skurczów dodatkowych by³a 3,9 razy
wiêksza (p<0,05) u chorych leczonych standardowo [16]. Niestety w naszej pracy, z powodów technicznych, badanie holterowskie
moglimy prowadziæ dopiero po zakoñczeniu dializy. Jednak¿e, nale¿y podkreliæ, ¿e
w przeciwieñstwie do Santoro i wsp, obecnoæ komorowych zaburzeñ rytmu nie nale¿a³a w naszym badaniu do kryteriów kwalifikacji chorych. Co wiêcej, u chorych leczonych wg protoko³u M obserwowalimy wiêksz¹, choæ niezamienn¹ statystycznie, czêstoæ wystêpowania ektopii komorowej: skurczów dodatkowych (733 ±1719 vs 76,7±171/
dobê) i par komorowych (3,58±6,75 vs
0,53±1,3/dobê; NS).
Omawiane badanie ma charakter pilota¿owy, badana grupa jest niewielka, a czas
leczenia krótki. Brak ró¿nic w obu protoko³ach, przy du¿ej czasoch³onnoci protoko³u
M by³ powodem przerwania badania. Mo¿emy jedynie stwierdziæ, ¿e stosowane przez
nas modelowanie stê¿enia potasu w p³ynie
dializacyjnym, oprócz ³agodniejszej redukcji
stê¿enia potasu w czasie dializy przy podobnej skutecznoci jego usuwania z ustroju, nie
spowodowa³o istotnych zmian klinicznych ani
elektrokardiograficznych u leczonych chorych. Jednak¿e, mog¹ istnieæ wyselekcjonowane grupy pacjentów, u których takie postêpowanie by³oby korzystne. Nale¿y tak¿e
podkreliæ, ¿e w badaniu nie oceniano czêstoci zaburzeñ rytmu serca podczas dializy.
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