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Ocena jakoci ¿ycia u chorych przewlekle
dializowanych za pomoc¹ dializy high-flux
z b³on¹ dializacyjn¹ typu helixon
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Wprowadzanie nowych technik dializacyjnych ma na celu zmniejszenie ryzyka przewlek³ych powik³añ dializoterapii i poprawê jakoci ¿ycia chorych. Zastosowanie dializatorów high-flux z biozgodn¹ b³on¹ Helixon poprzez lepsze w
porównaniu do dializy low-flux wyrównanie niedokrwistoci i zmniejszenie stanu zapalnego mo¿e wp³ywaæ na ograniczenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i tym samym zmniejszenie miertelnoci. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e wprowadzenie wysokowydajnych technik dializacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych b³on dializacyjnych prze³o¿y siê równie¿ na poprawê jakoci ¿ycia pacjentów. Cel badania: celem badania by³a ocena jakoci ¿ycia u chorych przewlekle dializowanych przy pomocy dializy high-flux z zastosowaniem b³ony typu
Helixon w porównaniu do dializy low-flux. Materia³ i Metody: W badaniu typu
cross-over trwaj¹cym 12 miesiêcy wziê³o udzia³ 90 chorych z 6 orodków hemodializacyjnych w Polsce. Chorzy byli randomizowani do dwóch grup. Grupa
I przez pierwsze 6 miesiêcy dializowana by³a za pomoc¹ dializatorów typu Helixon, a nastêpnie przez 6 miesiêcy za pomoc¹ dializatorów polisulfonowych
low-flux. Grupa II przez pierwsze 6 miesiêcy leczona by³a za pomoc¹ dializatorów polisulfonowych low -flux, a nastêpnie przez 6 miesiêcy za pomoc¹ dializatorów typu Helixon. Podstawowe wskaniki kliniczne i dane dotycz¹ce zabiegu
hemodializy by³y notowane zgodnie z rutynowymi procedurami obowi¹zuj¹cymi w orodku dializ. Co 3 miesi¹ce oceniano nastêpuj¹ce parametry biochemiczne: morfologiê krwi, profil lipidowy, gospodarkê ¿elazow¹, gospodarkê wapniowo-fosforanow¹, stê¿enie albuminy, CRP, troponiny, lipoproteiny (a) i ß2 mikroglobuliny w surowicy. Przed w³¹czeniem do badania, a nastêpnie co 6 miesiêcy wykonano badanie jakoci ¿ycia przy pomocy testu SF-36 oraz badanie
echokardiograficzne. Wyniki: Liczba przetoczeñ preparatów krwiopochodnych,
incydentów hipotensji, incydentów wieñcowych, mózgowych przemijaj¹cych
ataków niedokrwiennych (TIA), jak równie¿ liczba hospitalizacji by³y zbli¿one w
okresie stosowania dializy standardowej (low-flux] jak i high-flux (Helixon]. Stê¿enia ß2 mikroglobuliny, lipoproteiny (a) oraz trójglicerydów zmniejszy³y siê statystycznie istotnie w czasie dializy high-flux z heliksonowymi b³onami dializacyjnymi. W badaniu ECHO serca w okresie stosowania dializy high-flux stwierdzono zmniejszenie siê czasu relaksacji izowolumetrycznej (IVRT), wzrost pojemnoci wyrzutowej oraz indeksu pojemnoci wyrzutowej serca (CO oraz CI).
W badanych grupach pacjentów wyjciowo stwierdzono niskie wartoci w
obszarze ogólnej jakoci ¿ycia oraz jakoci ¿ycia zwi¹zanej z wykonywaniem
pracy. Badani pacjenci bez wzglêdu na rodzaj zastosowanej dializy low-flux czy
high-flux osi¹gali lepsze wyniki w kolejnych badaniach (w czasie 12 miesiêcy
obserwacji] w takich obszarach jakoci ¿ycia jak: funkcjonowanie fizyczne (PF),
ból fizyczny (BP], witalnoæ (VT), funkcjonowanie spo³eczne (SF) oraz zdrowie
psychiczne (MH). Wnioski: 1. W trakcie obserwacji niezale¿nie od zastosowanej metody leczenia (dializa low-flux lub high-flux] stwierdzono poprawê dotycz¹c¹ fizycznego funkcjonowania, poczucia witalnoci, zmniejszenie niepokoju oraz napiêcia emocjonalnego. 2. Adaptacja do leczenia za pomoc¹ przewlek³ej hemodializy i jej adekwatnoæ powoduje poprawê parametrów jakoci ¿ycia niezale¿nie od stosowanej metody.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 109-115)
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Evaluation of quality of life in patients treated by
high-flux hemodialysis with Helixone membrane
The introduction of new dialysis techniques is to reduce the risk of chronic
complications of dialysis and quality of life of patients. Application of high-flux
dialyzers with a biocompatible Helixon membrane through better, in comparison to low-flux dialysis, correction of anemia and reduction of inflammation
may limit cardiovascular risk factors and thereby may reduce the mortality
rate. It can be assumed that the introduction of high-flux dialysis with modern
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dialysis membranes will also improve patients quality of life. Purpose of the
study: The aim of this study was to assess the quality of life in patients on
chronic dialysis with high-flux dialysis using a membrane-type Helixon compared to low-flux dialysis. Material and Methods: The cross-over study was performed in 90 HD patients. The period of observation was 12 months. Patients
were randomized to two groups. Group I during first 6 months was treated by
high-flux dialysis (with Helixone membrane] and next 6 months by low-flux dialysis. Group II started from low-flux dialysis and after 6 months was changed
to high-flux dialysis (with Helixone membrane]. The clinical data, information
about dialysis, adequacy of dialysis and routine biochemical measurements (Creactive protein (CRP), albumin, iron status, calcium, phosphorus and
hematology] and concentration of homocysteine, troponin t, lipoprotein (a), ß2
microglobulin were evaluated before study and every 3 months. Before study
and every 6 months quality of life using the SF-36 and ECHO examinations
were performed. Results: The number of blood transfusions, incidents of hypotension, coronary incidents, cerebral transient ischemic attack (TIA), as well as
the number of hospitalizations were similar during low-flux dialysis and highflux (Helixon) dialysis. In all study population (n=90) after 6 months period of
high-flux dialysis statistically significant decrease of ß2microglobulin, lipoprotein (a) and CRP was observed. In echocardiographic examination, in both
studied groups after 6 months of high-flux dialysis the increase of CI and CO
and decrease of IVRT was noticed. In the examined groups low values ??in the
overall quality of life and quality of life associated with the work were noticed.
Patients regardless of the type used dialysis (low-flux or high-flux) attained
better results in subsequent points of the study (within 12 months of observation) in such areas of quality of life as: physical functioning (PF), physical pain
(BP), vitality (VT) , social functioning (SF) and mental health (MH). Conclusions:
1. During observation independently of the method of treatment (low-flux or
high-flux dialysis) improvement in such parameters of life quality as PF and VT
and also reduction of both anxiety and emotional tension were observed. 2.
Adaptation to treatment with chronic hemodialysis and its adequacy improves
the quality of life, regardless of applied method.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 109-115)
Wstêp
W grupie chorych przewlekle dializowanych, mimo postêpu technik dializacyjnych i coraz lepszej opieki medycznej nadal problemem jest wysoka miertelnoæ rocznie na poziomie 15% w Europie i 20%
w USA [5]. G³ówn¹ przyczyn¹ mierci tych
chorych s¹ choroby sercowo-naczyniowe
(ChSN). Istotnymi czynnikami ryzyka ChSN,
które w szczególny sposób przyspieszaj¹
proces mia¿d¿ycowy s¹ zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, oraz przewlek³y stan zapalny [6]. Przewlek³y proces zapalny jest tzw. nietradycyjnym czynnikiem
ryzyka wystêpuj¹cym powszechnie u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek.
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. Aktywny proces zapalny czêsto wspó³istnieje z przeci¹¿eniow¹
niewydolnoci¹ kr¹¿enia. Powy¿sze procesy s¹ miêdzy innymi nastêpstwem bioniezgodnoci b³on dializacyjnych, zanieczyszczeñ p³ynu dializacyjnego oraz stanu zapalnego zwi¹zanego miêdzy innymi z dostêpem
naczyniowym (np. u chorych z cewnikami
dializacyjnymi w naczyniach ¿ylnych oraz po
nak³uciach przetok têtniczo-¿ylnych).
Dializatory typu Helixon s¹ now¹ klas¹
dializatorów o zmodyfikowanej i udoskonalonej konstrukcji, wyró¿niaj¹c¹ siê wyj¹tkowo wysok¹ biozgodnoci¹ b³ony wykonanej
przy zastosowaniu nanotechnologii. Cechuje
je brak reakcji alergicznych lub pirogennych,
co mo¿e wi¹zaæ siê ze zmniejszeniem od-
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powiedzi ze strony organizmu w postaci
mniejszej aktywacji substancji prozapalnych
oraz nasilaj¹cych stres oksydacyjny [1,8,9].
Zastosowanie tych dializatorów, ze wzglêdu na wiêksz¹ biozgodnoæ i zdolnoæ usuwania zwi¹zków o wiêkszej, w porównaniu
do tradycyjnych b³on, masie cz¹steczkowej
mo¿e wp³ywaæ na lepsze wyrównanie niedokrwistoci, zmniejszenie stanu zapalnego, a nawet zmniejszenie miertelnoci chorych.
Wprowadzenie nowych technik dializacyjnych nie powinno wi¹zaæ siê z pogorszeniem jakoci ¿ycia pacjentów, a przeciwnie nowe metody powinny wi¹zaæ siê z popraw¹ jakoci ich ¿ycia. Redukcja czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz w
konsekwencji zmniejszenie liczby powik³añ
powinny pozytywnie wp³ywaæ na jakoæ ¿ycia pacjentów przewlekle dializowanych.
Cel pracy: celem badania by³a ocena
jakoci ¿ycia u chorych przewlekle dializowanych przy pomocy dializy high-flux z zastosowaniem b³ony typu Helixon w porównaniu do dializy low-flux.
Materia³ i metody

W badaniu typu cross-over wziê³o udzia³ 90
chorych z 6 orodków hemodializacyjnych w Polsce. Chorzy byli randomizowani do dwóch grup.
Grupa I przez pierwsze 6 miesiêcy dializowana by³a za pomoc¹ dializatorów high-flux z b³on¹
Helixon, a po 4 tygodniach wash-out przez 6 miesiêcy za pomoc¹ dializatorów polisulfonowych low
-flux (HX vs PS).
Grupa II przez pierwsze 6 miesiêcy leczona
by³a za pomoc¹ standardowych dializatorów poli-

sulfonowych low -flux, a nastêpnie przez 6 miesiêcy za pomoc¹ dializatorów high-flux z b³on¹
Helixon (PS vs HX).
Schemat badania przedstawiono na rycinie 1.
Podstawowe wskaniki kliniczne i dane dotycz¹ce zabiegu hemodializy by³y notowane zgodnie z rutynowymi procedurami obowi¹zuj¹cymi w
orodku dializ. Oceniano czêstoæ wystêpowania:
incydentów wieñcowych - w tym liczbê wykonanych zabiegów PTCA i CABG, mózgowych (TIA),
incydentów zaburzeñ rytmu, hospitalizacji, zgonów
i przetoczeñ krwi.
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 10 miesi¹cach badania
T=4 po 12 miesi¹cach badania.
W badaniu oceniano morfologiê krwi, profil lipidowy, gospodarkê ¿elazow¹, gospodarkê wapniowo-fosforanow¹, stê¿enie albuminy, CRP, troponiny, lipoproteiny (a) i ß 2 mikroglobuliny w surowicy.
Trzykrotnie w czasie rocznej obserwacji [t=0,
t=2 oraz t=4] wykonano u chorych badanie echokardiograficzne (ECHO) serca.
Ponadto przed rozpoczêciem badañ a nastêpnie co 3 miesi¹ce w czasie rocznej wykonano badanie jakoci ¿ycia za pomoc¹ testu SF-36.
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Grupa I
Dializatory polisulfonowe
low-flux

Helixon
high-flux

Grupa II

Dializatory polisulfonowe
low-flux

Helixon
high-flux

1 miesi¹c przed
\
randomizacj¹
dializatory
polisulfonowe low-flux

Rycina 1
Schemat badania.
The scheme of the study.

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 >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)
 Stabilne stê¿enie hemoglobiny
w granicach 11-13 g/dl i odpowiednie
wyrównanie gospodarki ¿elazem
wg European Best Practice Guidelines
(EBPG) [3]
 Dializa z u¿yciem ultra czystej wody.
Przy kwalifikacji brano pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria wy³¹czenia:
 Niekontrolowane nadcinienie têtnicze [>
160/100 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 krótszy ni¿ 12 miesiêcy
 Udzia³ w innym badaniu klinicznym.
Podstawowa charakterystyka pacjentów zakwalifikowanych do badania przedstawiona jest w
tabeli I.
Badanie jakoci ¿ycia
Badanie ogólnej jakoci ¿ycia, uwarunkowanej stanem zdrowia, przeprowadzono za pomoc¹
kwestionariusza SF-36 (Medical Outcomes Study
36-item Short-From Health Survey). Jest to kwestionariusz powszechnie stosowany do oceny ró¿nych obszarów jakoci ¿ycia zarówno chorych somatycznie jak i psychicznie [22,12,13]. Obszary,
które narzêdzia te obejmuj¹, s¹ przedmiotem ana-

4 tygodniowy wash-out
na dializatorach
low-flux

Tabela I
Charakterystyka badanych pacjentów (n=90).
The characteristics of studied patients (n=90).
Grupa I
H X v s PS
n=56

Grupa II
PS v s H X
n=34

Grupa I + II

Wiek lata

48,2 ± 10,2

50,7 ± 11,9

49,9 ± 10,8

P³eæ M /K

26/30

15/19

41/49

24,5 ± 3,4

26,6 ± 4,7

25,4 ± 5,7

BM I kg/m

2

N=90

Kt / V

1,4 ± 0,5

1,4 ± 0,4

1,4 ± 0,5

Pe³en cy kl badañ

50

32

82

Zgony

1

1

2

Przeszczepienie nerki

1

-

1

Rezy gnacja z udzia³u w badaniu

4

1

5

lizy wiêkszoci programów badawczych, skoncentrowanych na wynikach oddzia³ywañ terapeutycznych w ró¿nych grupach chorych. Oryginale angielskie i polskie nazwy tych obszarów a tak¿e interpretacjê wyników niskich i wysokich przedstawiono w tabeli II.
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. Dla porównania dwóch zmiennych o
charakterze ci¹g³ym stosowano test U MannaWhitneya.
Korelacje oceniano metod¹ Spearmana.
Zwi¹zki pomiêdzy zmiennymi skategoryzowanymi
oceniano przy pomocy testu c2.
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 [19].
Do analizy uzyskanych danych dotycz¹cych
jakoci ¿ycia zastosowano procedurê ANOVA w
wariancie dla powtarzanych pomiarów. Natomiast
ró¿nice pomiêdzy parami pomiarów [wartoci rednich] testowano za pomoc¹ testu post hoc Tukeya.
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W pierwszej czêci analizowano dynamikê oceny
jakoci ¿ycia w kolejnych pomiarach (T:0, T:1, T;2,
T:3, T:4) ca³ej grupy bez wzglêdu na rodzaj stosowanych procedur dializacyjnych i ich kolejnoci.
Nastêpnie analizowano pomiary jakoci ¿ycia w
kolejnych badaniach z uwzglêdnieniem czynnika
jakociowego, mianowicie przynale¿noci do grupy (grupa I i grupa II). Grupy te ró¿ni³y siê kolejnoci¹ stosowanych metod dializacyjnych w czasie
leczenia.
Wyniki "surowe" uzyskane z badañ kwestionariuszem SF-36 poddano transformacji wg wzoru:
WS - MinWsk
WT = -------------------------- * 100
MaxWsk - MinWsk
Gdzie:
WT = wynik transformowany [zakres: 0 - 100]
WS = uzyskany wynik surowy dla ka¿dej badanej osoby [suma punktów w skali]
MinWsk = minimalny wynik w skali [mo¿liwy
do uzyskania]
MaxWsk = maksymalny wynik w skali [mo¿liwy do uzyskania]
Wyniki przedstawiono w dwóch postaciach. W
postaci graficznej - linia pozioma oparta na wartociach rednich oraz zaznaczonych s³upkami pionowymi przedzia³ami ufnoci 0,95.
W tabeli przedstawiono istotnoæ ró¿nic pomiêdzy rednimi badanych zmiennych zale¿nych
ujêtych w postaci matrycy a w nag³ówkach kolumn
podano dok³adne rednie arytmetyczne [18].
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Tabela II
Nazwy skal SF-36 i ich interpretacja zastosowania - na podstawie opracowañ Ware'a i Sherbourne'a.
The names of the SF-36 scales and their interpretation - on the basis of studies Ware & Sherbourne.
Skrót stosow any
w pracy
PF

Ory ginalne
nazw y skal

Niskie w y niki

Wy sokie w y niki

Du¿e ograniczenie w w y kony w aniu w szelkiej
Phy sical Functioning Funkcjonow aniefizy czne akty w noci, w ³¹czaj¹c czy nnoci takie jak m y cie siê,
k¹piel, ubieranie.

Wy konuje w szelkie czy nnoci fizy czne bez
ograniczeñ w y nikaj¹cy ch ze stanu zdrow ia,
w ty m czy nnoci w y m agaj¹ce du¿o energii

RF

Role-phy sical

Fizy czne ograniczenia
w pracy

Problem y z prac¹ i inn¹ codzienn¹ akty w noci¹
uw arunkow ane stanem zdrow ia fizy cznego

Brak problem ów z prac¹ i inn¹ akty w noci¹
spow odow ana stanem zdrow ia fizy cznego

BP

Bodily Pain

Ból fizy czny

Bardzo nasilony, ekstrem alny ból

Brak bólu

GH

General health
perception

Percepcja ogólnego
zdrow ia

Przekonanie o z³y m
Witalnoæ ci¹gle pogarszaj¹cy m siê zdrow iu

Przekonanie o znakom ity m stanie zdrow ia

VT

Vitality

Witalnoæ

Poczucie sta³ego zm êczenia i znu¿enia

W ci¹gu ostatnich 4 ty godni badany m a ci¹gle
poczucie anim uszu i energii

SF

Social functioning

Funkcjonow anie
spo³eczne

Bardzo czêsty i nasilony w p³y w stanu fizy cznego
na norm alne ¿y cie spo³eczne

Norm alna akty w noæ spo³eczna, nie zak³ócona
problem am i fizy czny m i lub em ocjonalny m i
w ci¹gu ostatnich 4 ty godni

RE

Role -em otional

Em ocjonalne
ograniczenia w pracy

Problem y w pracy i innej codziennej akty w noci
bêd¹ce rezultatem problem ów em ocjonalny ch

Brak problem ów w pracy lub innej codziennej
akty w noci bêd¹cy ch rezultatem problem ów
em ocjonalny ch w ci¹gu ostatnich 4 ty godni

MH

M ental health

Zdrow ie um y s³ow e

Sta³e poczucie nerw ow oci i depresji

Poczucie spokoju, szczêcia, braku napiêcia
podczas ostatnich 4 ty godni

Wyniki
Dane kliniczne i parametry
biochemiczne
Dok³adne dane dotycz¹ce analizowanych wskaników biochemicznych opisano
w oddzielnej pracy [15]. Podsumowuj¹c je
nale¿y wspomnieæ, ¿e w grupie I i II nie
stwierdzono ró¿nic dotycz¹cych klinicznych
obserwacji. Iloæ przetoczeñ preparatów
krwiopochodnych, incydentów hipotensji,
incydentów wieñcowych, TIA, jak równie¿
iloæ hospitalizacji by³y zbli¿one w okresie
stosowania dializy standardowej (PS-low
flux) jak i dializy high-flux (HX-high flux).
Dwóch chorych zmar³o w trakcie trwania
badania - w ka¿dej z grup po jednym chorym. W okresie stosowania dializatorów
heliksonowych (grupa I+II) nie zmieni³y siê
istotnie statystycznie poziomy hemoglobiny,
wapnia, fosforanów, cholesterolu, trójglicerydów oraz gospodarki ¿elazowej. Po 6miesiêcznym okresie stosowania dializatorów typu Helixon stwierdzono spadek stê¿enia w surowicy ß2mikroglubuliny, lipoproteiny (a) oraz CRP.
W badaniu ECHO serca w okresie stosowania dializy high-flux obserwowano
zmniejszenie siê czasu relaksacji izowolumetrycznej (IVRT), wzrost pojemnoci wyrzutowej oraz indeksu pojemnoci wyrzutowej serca (CO oraz CI) [2,15].
Ocena jakoci ¿ycia
W ca³ej badanej grupie (n=90) w czasie 12 miesiêcy obserwacji stwierdzono statystycznie istotne znaczenie czynnika czasu leczenia. Wszyscy pacjenci bez wzglêdu na przynale¿noæ do grupy badanej uzyskiwali w trakcie leczenia coraz wy¿sze
wartoci na skali funkcjonowania fizycznego (rycina 2). Oznacza to, ¿e dializowani pacjenci objêci programem badawczym w swoim subiektywnym odczuciu byli zdania, ¿e
ich funkcjonowanie fizyczne ulega poprawie.
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Tabela III
Wyniki analizy wariancji.
Results of analysis of variance.

Skale sf-36

Efekty g³ów ne

F

p

PF

Grupa
Badanie
Interakcja [grupa x badanie]

1,193
6,805
0,157

ns
<0,001
ns

RF

Grupa
Badanie
Interakcja [grupa x badanie]

0,007
2,304
1,030

ns
ns
ns

BP

Grupa
Badanie
Interakcja [grupa x badanie]

0,155
4,466
0,599

ns
<0,01
ns

GH

Grupa
Badanie
Interakcja [grupa x badanie]

0,316
0,951
0,703

ns
ns
ns

VT

Grupa
Badanie
Interakcja [grupa x badanie]

0,230
9,333
2,198

Ns
<0,001
ns

SF

Grupa
Badanie
Interakcja [grupa x badanie]

0,180
2,777
0,614

ns
<0,05
ns

RE

Grupa
Badanie
Interakcja [grupa x badanie]

0,568
0,343
1,330

ns
ns
ns

MH

Grupa
Badanie
Interakcja [grupa x badanie]

1,630
9,998
1,009

ns
<0,001
ns

Dynamika ocen jakoci ¿ycia
w kolejnych badaniach
z uwzglêdnieniem przynale¿noci
do grup (I i II).
Przeprowadzono weryfikacjê hipotez o
istnieniu interakcji pomiêdzy rednimi wynikami kolejnych badañ a przynale¿noci¹ do
wyodrêbnionych dwóch grup (HX-PS czyli
grupa I oraz PS-HX czyli grupa II). Przyjêto
zasadê, ¿e je¿eli zostanie potwierdzona hipoteza o interakcji dwóch badanych zmiennych (kolejne badanie x przynale¿noæ do
grupy) to wówczas zostanie zastosowany
test post - hoc wskazuj¹cy na pary pomiarów ró¿ni¹cych siê istotnie statystycznie

pomiêdzy sob¹. Je¿eli natomiast hipoteza
o obecnoci interakcji zostanie odrzucona
to wówczas nie bêd¹ wykonywane analizy
post-hoc.
Wyniki analizy wariancji przedstawiono
w tabeli III. Zmienn¹ zale¿n¹ by³y wyniki na
skalach SF-36 a zmiennymi niezale¿nymi
przynale¿noæ do grupy (dwa poziomy: grupa I i grupa II) oraz kolejne badania (5 pomiarów). Wartoci statystki F ujête tabeli 4
wskazuj¹ na ró¿nice [gdy p<0,05] pomiêdzy
grup¹ I i II (Grupa), pomiêdzy poszczególnymi punktami czasowymi (Badanie) oraz
pomiêdzy punktami czasowymi w poszczególnej grupie (Interakcja grupa x badanie).
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BADANIE; Oczekiwane rednie brzegowe
Bie¿¹cy efekt: F(4, 100)=7,0419, p=,00005
Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe s³upki oznaczaj¹ 0,95 przedzia³y ufnoci
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Rycina 2
Dynamika ocen funkcjonowania fizycznego pacjentów dializowanych w kolejnych pomiarach.
The dynamics of physical functioning assessments of patients on dialysis in subsequent measurements.
BADANIE*GRUPA; Oczekiwane rednie brzegowe
Bie¿¹cy efekt: F(4, 96)=,15754, p=,95914
Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe s³upki oznaczaj¹ 0,95 przedzia³y ufnoci
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Rycina 3
Dynamika ocen funkcjonowania fizycznego (PF) pacjentów dializowanych w kolejnych pomiarach w dwóch
grupach.
The dynamics of physical functioning ratings (PF) of patients on dialysis in subsequent measurements in
two groups.

Zawarte w tabeli III wyniki analizy wariancji wskazuj¹, ¿e przynale¿noæ do jednej lub drugiej grupy badawczej nie ma istotnego znaczenia dla wartoci rednich
zmiennej zale¿nej. Pacjenci bez wzglêdu na
przynale¿noæ do pierwszej, czy drugiej grupy, osi¹gali lepsze wyniki w kolejnych badaniach w takich obszarach jakoci ¿ycia jak:
funkcjonowanie fizyczne (PF), ból fizyczny
(BP), witalnoæ (VT), funkcjonowanie spo³eczne (SF) oraz zdrowie psychiczne (MH).
Zobrazowane jest to na poni¿szych wykresach. W pozosta³ych badanych parametrach zmian nie odnotowano (RF, RE i GH).
W grupie I oraz II zaobserwowano stop-

niow¹, poprawê funkcjonowania fizycznego
(PF) (T0 vs T4; p=0,00). Na rycinie 3 przedstawiono zmiany dotycz¹ce fizycznego
funkcjonowania pacjentów w obu badanych
grupach.
Dynamikê zmian w zakresie ocen bólu
fizycznego (BP) pacjentów obu badanych
grupach przedstawiono na rycinie 4.
W przypadku oceny bólu fizycznego
(BP) w grupie I stwierdzono istotn¹ statystycznie poprawê po 6 miesi¹cach obserwacji (T3) czyli po 6-miesiecznym zastosowaniu dializy typu high-flux. Poprawa ta utrzymywa³a siê równie¿ po zmianie metody na
standardow¹ dializê (T0 vsT4; p=0,00). W
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grupie II istotn¹ statystycznie poprawê
dotycz¹ca oceny bólu fizycznego uzyskano po 9 miesi¹cach obserwacji, po okresie
3 miesiêcznego leczenia za pomoc¹ dializy high-flux (T0 vs T4; p=0,04)
Rycina 5 obrazuje dynamikê ocen w³asnej witalnoci (VT) pacjentów obu badanych grupach. Ocena witalnoci (VT) w grupie I uleg³a poprawie istotnej statystycznie
dopiero w ostatnich punkcie czasowym
(T4) (T0 vs T4; p=0,00). W grupie II istotn¹ poprawê stwierdzono po 6 miesi¹cach
trwania badania i poprawa ta utrzymywa³a
siê do koñca obserwacji (T0 vs T4; p=0,00).
Spo³eczne funkcjonowanie (SF) pacjentów uleg³o poprawie - w grupie I po 12 miesi¹cach a miesi¹cach grupie II po 9 miesi¹cach obserwacji - wyniki dotycz¹ce tej
dziedziny jakoci ¿ycia s¹ zaprezentowane na rycinie 6.
Dynamikê zmian dotycz¹c¹ oceny zdrowia psychicznego (MH) pacjentów obu badanych grupach przedstawiono na rycinie
7. Ocena zdrowia psychicznego (MH) uleg³a poprawie - w grupie I zanotowano istotn¹ statystycznie ró¿nice po 12 miesi¹cach
obserwacji, natomiast grupie II po 6 miesi¹cach.
W obu badanych grupach nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian dotycz¹cych oceny fizycznego ograniczenia w
pracy (RF), oceny percepcji ogólnego zdrowia (GH) oraz emocjonalnych ograniczeñ
w pracy (RE).
Dyskusja
Stosowanie przewlek³ej dializoterapii
okaza³o siê metod¹ istotnie przed³u¿aj¹c¹
¿ycie chorym z przewlek³¹ chorob¹ nerek,
dla czêci pacjentów jest równie¿ okresem
oczekiwania na przeszczepienie nerki.
Udoskonalone techniki dializacyjne oraz
coraz d³u¿sze prze¿ycie chorych powinny
wi¹zaæ siê z popraw¹ jakoci ich ¿ycia. Jakoæ ¿ycia obejmuje pojêcie subiektywnej
oceny w³asnej sytuacji pacjenta zwi¹zanej
z procesem chorobowym oraz z metodami
leczenia. W przypadku hemodializy jest to
szczególnie istotne poniewa¿ leczenie za
pomoc¹ dializy oprócz ogromnych korzyci wi¹¿e siê jednak z pewn¹ uci¹¿liwoci¹
[11]. W ostatnich latach opublikowano wyniki badañ ³¹cz¹cych ocenê jakoci ¿ycia
z ocen¹ skutecznoci prowadzonego leczenia nerkozastêpczego [4].
Uzyskane w omawianej pracy wyniki
wskazuj¹ i¿ pacjenci prezentowali obni¿one poczucie funkcjonowania fizycznego, obni¿on¹ witalnoæ, odczuwali obecnoæ dolegliwoci bólowych i ogólnie swój
stan zdrowia oceniali jako s³aby. Równie¿
w zakresie zdrowia psychicznego (umys³owego) pacjenci zg³aszali niepokój, napiêcie oraz dra¿liwoæ. Obserwowane problemy s¹ znane z wczeniejszych publikacji dotycz¹cych problematyki jakoci ¿ycia
chorych dializowanych [10].
W prezentowanej pracy w trakcie obserwacji niezale¿nie od zastosowanej metody leczenia (dializa low-flux lub high-flux)
stwierdzono poprawê dotycz¹c¹ fizycznego funkcjonowania, poczucia witalnoci,
zmniejszenie niepokoju oraz napiêcia emocjonalnego. Po 3 miesi¹cach w ca³ej badanej grupie pacjentów obserwowano zmniejszenie siê odczucia bólu. Uzyskana popra-
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Rycina 4
Dynamika ocen bólu fizycznego (BP) pacjentów dializowanych w kolejnych pomiarach w dwóch grupach.
The dynamics of assessments of physical pain (BP) dialysis patients in subsequent measurements in two
groups.
BADANIE*GRUPA; Oczekiwane rednie brzegowe
Bie¿¹cy efekt: F(4, 96)=2,1976, p=,07497
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Rycina 5
Dynamika oceny w³asnej witalnoci (VT) pacjentów dializowanych w kolejnych pomiarach w dwóch grupach.
The dynamics of self-assessment of vitality (VT) patients on dialysis in subsequent measurements in two
groups.

wa mo¿e wi¹zaæ siê z adaptacj¹ do leczenia za pomoc¹ dializy, akceptacj¹ leczenia,
jak równie¿ z jego skutecznoci¹ [16, 17].
Analiza statystyczna nie wykaza³a ró¿nic w
poszczególnych punktach czasowych, co
oznacza, ¿e odczucia pacjentów by³y niezale¿ne od stosowanej metody.
Obserwowan¹ poprawê szczególnie w
zakresie poczucia witalnoci, zmniejszenia
niepokoju oraz napiêcia emocjonalnego w
trakcie przeprowadzonej obserwacji - w
obu grupach mo¿na t³umaczyæ miêdzy innymi dodatkowym zainteresowaniem ze
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strony personelu - wykonywaniem badañ
oceniaj¹cych stan pacjenta i jego problemy psychologiczne, dodatkowych badañ
biochemicznych, udzia³ w badaniu klinicznym. Zakwalifikowanie pacjentów do badania móg³o równie¿ wi¹zaæ siê z popraw¹ samopoczucia w zwi¹zku z wprowadzeniem
nowoczesnego sposobu leczenia, jak te¿
specjalnym traktowaniem.
Obserwacja kliniczna równie¿ nie przynios³a istotnych ró¿nic pomiêdzy badanymi
grupami. Iloæ przetoczeñ preparatów krwiopochodnych, incydentów hipotensji, incy-

dentów wieñcowych, TIA, jak równie¿ iloæ
hospitalizacji by³y zbli¿one w okresie stosowania dializy standardowej (PS-LF) jak i dializy high-flux (HX-HF). Natomiast wyniki uzyskane w badaniu ECHO serca w okresie stosowania dializy high-flux wskazuj¹ na
zmniejszenie siê czasu relaksacji izowolumetrycznej (IVRT), wzrost pojemnoci wyrzutowej oraz indeksu pojemnoci wyrzutowej serca (CO oraz CI), co oznacza poprawê pracy miênia sercowego i mo¿e byæ
odczuwane przez pacjentów jako poprawa
zakresie funkcjonowania fizycznego [2].
Korzyci wynikaj¹ce z zastosowania dializy typu high-flux z nowoczesnymi b³onami
dializacyjnymi typu Helixon wi¹za³y siê w
przedstawianym badaniu g³ównie ze zmniejszeniem stê¿eñ w surowicy redniocz¹steczkowych toksyn mocznicowych.
Zmniejszenie stê¿eñ toksyn mocznicowych,
redukcja stanu zapalnego, poprawa w zakresie profilu lipidowego oraz innych korzyci wynikaj¹cych z zastosowania dializy
high-flux mog¹ wi¹zaæ siê w ocenie d³ugoterminowej ze zmniejszeniem iloci powik³añ sercowo-naczyniowych oraz zmniejszeniem miertelnoci [7]. Nale¿y zwróciæ jednak uwagê, ¿e obok prawid³owych wyników
badañ dodatkowych, oraz ogólnie zadawalaj¹cego stanu zdrowia istnieje bardzo wiele czynników wp³ywaj¹cych na jakoæ ¿ycia
pacjenta dializowanego. Elementy te zosta³y
opisane we wczeniejszych pracach [10],
obejmuj¹ one system organizacji stacji dializ, w tym iloæ personelu, mo¿liwoæ zg³aszania dolegliwoci lekarzowi oraz pielêgniarce. Niezmiernie istotna jest rzetelna
informacja dla pacjenta i jego wspó³udzia³
w procesie terapii.
Na podstawie wyników badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e takie obszary jak: funkcjonowanie spo³eczne zwi¹zane przede wszystkich z wykonywan¹ prac¹ oraz z sytuacj¹
socjaln¹ wymagaj¹ poprawy. W innych pracach podkrelano znaczenie bólu na odczucie jakoci ¿ycia, w omawianej pracy
równie¿ wiêkszoæ pacjentów skar¿y³a siê
na dolegliwoci bólowe.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e u
badanych pacjentów najni¿sze wartoci
uzyskano w obszarze ogólnej jakoci ¿ycia
oraz w obszarze zwi¹zanym z wykonywaniem pracy. W czasie 12 miesiêcy obserwacji stwierdzono poprawê w zakresie funkcjonowania fizycznego oraz poczucia witalnoci, jak równie¿ w zakresie tzw. zdrowia
psychicznego (umys³owego) co mog³o siê
wi¹zaæ z zaadoptowaniem siê do przewlek³ej terapii za pomoc¹ dializy. Nie mo¿na
równie¿ wykluczyæ pozytywnego wp³ywu na
oceniane parametry jakoci ¿ycia, dializy
high flux z b³onami heliksonowymi (niezale¿nie od okresu jej stosowania), kiedy to w
czasie jej stosowania stwierdzono zmniejszenie stê¿eñ redniocz¹steczkowych toksyn mocznicowych, redukcjê stanu zapalnego, poprawê w zakresie profilu lipidowego, wzrost stê¿enia albumin oraz poprawê
funkcji miênia sercowego. Mimo, ¿e nie wykazano statystycznych ró¿nic dotycz¹cych
badanych parametrów klinicznych oraz poszczególnych elementów jakoci ¿ycia w
zale¿noci od zastosowanej metody dializoterapii to jednak wspomniane wczeniej
korzystne zmiany biochemiczne oraz w badaniu echokardiograficznym mog¹ przy-
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Rycina 6
Dynamika oceny spo³ecznego funkcjonowania (SF) pacjentów dializowanych w kolejnych pomiarach w dwóch
grupach.
.The dynamics of assessment of social functioning (SF) of patients on dialysis in subsequent measurements in two groups.
BADANIE*GRUPA; Oczekiwane rednie brzegowe
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Rycina 7
Dynamika oceny zdrowia psychicznego (MH) pacjentów dializowanych w kolejnych pomiarach.
The dynamics of assessment of mental health (MH) patients on dialysis in subsequent measurements.

nieæ odleg³e korzyci w postaci zmniejszenia powik³añ dializacyjnych [20,21], a w
konsekwencji utrzymania lub poprawy jakoci ¿ycia.
Wnioski
W badanej grupie pacjentów stwierdzono wyjciowo niskie wartoci w obszarze
ogólnej jakoci ¿ycia oraz jakoci ¿ycia
zwi¹zanej z wykonywaniem pracy.
Badani pacjenci bez wzglêdu na rodzaj
zastosowanej dializy low-flux czy high-flux
czasie 12 miesiêcy obserwacji osi¹gali lepsze wyniki w kolejnych badaniach w takich
obszarach jakoci ¿ycia jak: funkcjonowa-

nie fizyczne (PF), ból fizyczny (BP), witalnoæ (VT), funkcjonowanie spo³eczne (SF)
oraz zdrowie psychiczne (MH) co mo¿e
wi¹zaæ siê z adaptacj¹ do leczenia za pomoc¹ przewlek³ej hemodializy oraz adekwatnoci¹ leczenia.
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