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Akumulacja sodu u chorych hemodializowanych skutkuje nasileniem pragnienia, zwiêkszon¹ poda¿¹ p³ynów i hiperwolemi¹. Celem pracy by³a ocena
wp³ywu zmian stê¿eñ sodu w surowicy i gradientu sodowego na miêdzydializacyjne przyrosty masy cia³a u chorych przewlekle hemodializowanych z zachowan¹ diurez¹ resztkow¹ i anurycznych. Do badania zakwalifikowano 140 chorych (85 mê¿czyzn i 55 kobiet) w wieku 59,3 ± 13,1 lat, hemodializowanych z
zastosowaniem dializatu o stê¿eniu sodu 140 mmol/l. Oznaczenia stê¿eñ sodu
w surowicy krwi wykonywano co miesi¹c, przez kolejne 3 miesi¹ce. Badanych
chorych podzielono na podgrupy: pacjentów anurycznych (A) i z zachowan¹
diurez¹ resztkow¹ (D). rednie stê¿enia sodu (mmol/l) przed i po dializie w podgrupach A versus D nie ró¿ni³y siê znamiennie (odpowiednio 138,19 vs. 138,06 i
138,1 vs. 138,14), podobnie jak i gradient sodu (odpowiednio 1,88 vs.1,93 i 1,82
vs.1,85). Przyrosty masy cia³a pomiêdzy dializami w grupie chorych anurycznych by³y znacz¹co wy¿sze - 3,88kg ni¿ w grupie chorych z diurez¹ - 2,05kg
(p<0,05) i w obu grupach korelowa³y z gradientem sodu przed (R=-0,44 i R=0,58) i po dializie (R=-0,37 i R=-0,39). Pomimo, i¿ gradienty sodu koreluj¹ z miêdzydializacyjnymi przyrostami masy cia³a u chorych z zachowan¹ diurez¹ resztkow¹ i anurycznych, nie wykazano ró¿nic pomiêdzy grupami w ich bezwzglêdnych wartociach.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 116-119)
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The accumulation of sodium increases thirst what results in excessive fluid
intake and interdialytic weight gain. The aim of the study was to asses the influence of variations in sodium concentration and sodium gradient on inter-dialytic
weight gains in maintenance hemodialysis patients with residual urination and
anuric. The study comprised of 140 patients (85 male and 55 female) aged 59.3
± 13.1 years, on chronic hemodialysis with the use of 140 mmol/l sodium concentration dialysate. The evaluation of sodium serum concentration was conducted monthly within 3 months. Participants were divided into two subgroups:
anuric (A) and with residual urine output (D). The mean sodium concentration
(mmol/l) before and after dialysis in A versus D subgroups did not differ statistically (138.19 vs. 138.06 and 138.1 vs. 138.14), as well as sodium gradient (1.88
vs.1.93 and 1,82 vs. 1,85; p> 0.05). The inter-dialytic weight gain in anuric patients was higher - 3,88kg than in group D - 2,05kg (p<0.05), and correlated with
pre- (R=-0,44 vs. R=-0,58) and post-dialysis (R=-0,37 vs. R=-0,39) Na gradient.
Despite of significant correlations between Na gradient and interdialytic weight
gain in both anuric or patients with residual urination, no differences in their
sodium gradients were noticed.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 116-119)

Wstêp
Zachowanie nale¿nej równowagi sodowej jest u chorych przewlekle dializowanych
kluczem do utrzymania prawid³owego bilansu p³ynowego u chorych przewlekle dializowanych. Schemat leczenia hemodializami,
obejmuj¹cy najczêciej trzy zabiegi na ty-
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dzieñ, nie sprzyja zachowaniu sta³ych stê¿eñ sodu w surowicy pacjentów. Pomimo
oczywistych niedogodnoci wynikaj¹cych z
przerywanego charakteru leczenia nerkozastêpczego zadaniem prawid³owo zaplanowanych zabiegów hemodializ jest optymalizacja zaburzeñ elektrolitowych [14]. G³ów-
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nym czynnikiem warunkuj¹cym stê¿enia
sodu w surowicy (Na) w tej grupie pacjentów jest spo¿ycie soli kuchennej. Czêsto jednak, pomimo jednoznacznych zaleceñ dietetycznych, chorzy ci spo¿ywaj¹ w diecie
podobne iloci sodu co zdrowi tj. 150-250
mEq/dzieñ [7,8]. Usuwanie sodu w trakcie
hemodializy odbywa siê na drodze konwekcji (ok. 78%) i dyfuzji (ok. 22%), zale¿y wiêc
od ultrafiltracji w czasie sesji dializy, stê¿enia sodu w surowicy pacjenta i w dializacie
[5]. Równoczenie gradient sodu (Na gradient) - czyli ró¿nica pomiêdzy stê¿eniem
Na w osoczu i w p³ynie dializacyjnym uznawany jest za element modeluj¹cy bilans sodowy u chorych poddawanych przewlek³ej
hemodializie [14]. Zaburzenia gospodarki
sodowej, nawet o umiarkowanym nasileniu,
s¹ czynnikiem zwiêkszaj¹cym miertelnoæ
nie tylko wród chorych przewlekle hemodializowanych ale tak¿e w populacji ogólnej
[17,18].

Tabela I
Charakterystyka kliniczna grupy badanej (rednia ± SD).
Clinical characteristic of the study group (mean ± SD).

Cel pracy
Wp³yw zmian stê¿eñ sodu w surowicy i
gradientu sodowego na miêdzydializacyjne
przyrosty masy cia³a u chorych przewlekle
hemodializowanych z zachowan¹ diurez¹
resztkow¹ i anurycznych.

Tabela II
Stê¿enia sodu (Na) i jego gradient (Na gradient) przed i po zabiegu hemodializy (rednia ± SD).
Sodium concentration (Na) and its gradient (Na gradient) before and after hemodialysis (mean ± SD).

N

Bez zachow anej
diurezy resztkow ej

Razem

33

107

140

M ê¿czy ni (n)

20

65

85

Sta¿ dializacy jny (m iesi¹ce)

10,7 ± 5,5

13,3 ± 4,3

12,1 ± 4,6

Wiek (lata)

60,9 ± 15,5

58,7 ± 10,9

59,3 ± 13,1

Cukrzy ca (n)

18

41

59

NT leczone ACEi (n)

18

53

71

Przy rost m asy cia³a
m iêdzy dializam i (kg)

2,05 ± 1,1*

3,88 ± 1,85*

2,94 ± 1,34

Kt / V

1,21 ± 0,11

1,12 ± 0,19

1,13 ± 0,17

Hgb (g/dl)

10,9 ± 1,1

10,5 ± 0,9

10,7 ± 0,95

NT - nadcinienie têtnicze, ACEi - inhibitor konwertazy angiotensyny, Kt/V - wskanik dodializowania,
Hgb - hemoglobina; *p<0,05

Podgrupy

Przed dializ¹

Po dializie

z diurez¹ resztkow ¹

138,06 ± 2,7

138,14 ± 2,06

bez diurezy

138,19 ± 2,72

138,1 ± 2,12

Razem

138,07 ± 2,73

138,17 ± 2,07

z diurez¹ resztkow ¹

1,93 ± 2,74

1,85 ± 2,0

Na (m m ol/l)

Materia³ i metoda

Do badania zakwalifikowano 140 chorych (85
mê¿czyzn i 55 kobiet) hemodializowanych w Stacji Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr
1 w £odzi, leczonych nerkozastêpczo przez okres
co najmniej 3 miesiêcy. Szczegó³ow¹ charakterystykê grupy badanej przedstawiono w tabeli I. Procentowy rozk³ad przyczyn schy³kowej niewydolnoci nerek w grupie badanej przedstawia Rycina 1.
Badania przeprowadzono w formie otwartej
próby do której w³¹czono chorych przewlekle hemodializowanych 3 razy w tygodniu, rednio po 4
godziny 44 minut z zastosowaniem dializatu o stê¿eniu sodu 140 mmol/l. Oznaczenia stê¿eñ sodu
w surowicy krwi wykonywano co miesi¹c, przez
kolejne 3 miesi¹ce, przed i po zakoñczeniu rodkowej (rodowej lub czwartkowej) dializy. Odnotowywano tak¿e przybytki od suchej masy cia³a.
Chorych podzielono na podgrupy: pacjentów anurycznych (A) -dobowa zbiórka moczu poni¿ej 500ml
i z zachowan¹ diurez¹ resztkow¹ (D). W grupie
badanej u 59 chorych stwierdzono cukrzycê. Pacjenci ci byli leczeni insulin¹, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego [19].
U wszystkich chorych, przez ca³y czas trwania badania, stosowano zindywidualizowane leczenie cukrzanem ¿elaza i czynnikami stymuluj¹cymi
erytropoezê [3] w celu zapewnienia optymalizacji
parametrów morfologii krwi - tabela I.
Leczenie wtórnej nadczynnoci przytarczyc i
nastêpczych zaburzeñ gospodarki wapniowofosforanowej prowadzone by³o za pomoc¹: wêglanu wapnia, wêglanu magnezu, chlorowodorku
sewelameru, wêglanu sewelameru, alfakalcydolu, cynakalcetu w celu osi¹gniêcia wartoci docelowych [10].
Optymalizacja suchej masy cia³a oraz w³aciwy dobór leków hipotensyjnych, w zale¿noci od
indywidualnych wskazañ, pozwoli³y na utrzymanie
wartoci cinienia têtniczego krwi w zakresach referencyjnych dla chorych hemodializowanych wed³ug K/DOQI tj. maksymalnie 140/90 mmHg przed

Zachow ana
diureza resztkow a

Na gradient

bez diurezy

1,88 ± 2,7

1,82 ± 2,1

Razem

1,92 ± 2,73

1,83 ± 2,07

Tabela III
Korelacje (wartoci R) z istotnoci¹ p<0,05 pomiêdzy miêdzydializacyjnymi przyrostami masy cia³a a zmiennymi w podgrupach A i D.
Correlations (R -values) with significance p<0.05 between interdialytic weight gain and variables in subgroups A and D.
z diurez¹ resztkow ¹ (A)

bez diurezy (D)

Wartoci glikem ii u chory ch z DM

0,19

0,21

Wiek

-0,17

-0,18

Uredniona daw ka ACE-i

-0,23

-0,21

Na gradient przed dializ¹

-0,44

-0,58

Na gradient po dializie

-0,37

-0,39

NT - nadcinienie têtnicze, ACEi - inhibitor konwertazy angiotensyny

i 130/80 mmHg po hemodializie [5]. W przypadku,
je¿eli chorzy otrzymywali lek z grupy inhibitorów
konwertazy angiotensyny dawki tych leków nie by
zmieniane w trakcie trwania badania (tabela I).
U wszystkich chorych stopieñ wydializowania
oceniany by³ za pomoc¹ wskanika Kt/V (tabela
I). Wszyscy pacjenci dializowani byli na aparatach
Fresenius 4008, standardowym p³ynem wodorowêglanowym o zawartoci Ca - 1,25 mmol/l, Mg 0,75 mmol/l. Oznaczenie parametrów biochemicznych i morfologii krwi wykonywano przed zabiegiem hemodializy za pomoc¹ rutynowo stosowanych technik laboratoryjnych.
Analiza statystyczna
Uzyskane wyniki badañ analizowano statystycznie z wyliczeniem redniej arytmetycznej (Xr)
oraz odchylenia standardowego od redniej (SD).
Nastêpnie porównywano wyniki badañ wewn¹trz-
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grupowo, tzn. uzyskane w poszczególnych grupach i miêdzygrupowo, w przyjêtych odstêpach
czasowych z wartoci¹ wyjciow¹, pos³uguj¹c siê
testem t-Studenta dla zmiennych po³¹czonych.
Korelacje pomiêdzy parametrami oceniano za pomoc¹ wspó³czynnika korelacji Pearsona (r) i Spearmana (R). Znamiennoæ statystyczn¹ przyjmowano na poziomie istotnoci p<0,05.
Wyniki
Pomiêdzy badanymi podgrupami nie
zanotowano ró¿nic pod wzglêdem ocenianych danych demograficznych i parametrów
klinicznych (p>0,05 dla wszystkich porównañ) poza rednimi przybytkami od masy
suchej, wy¿szymi u chorych anurycznych
(p<0,05) - tabela I.
Stê¿enia sodu
Porównania rednich stê¿eñ sodu w
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Rycina 1
Przyczyny schy³kowej niewydolnoci nerek w grupie badanej.
End stage renal failure causes in the study group.

surowicy przed dializ¹, podobnie jak i po
dializie, nie wykaza³y znamiennych ró¿nic
pomiêdzy podgrupami jak i w odniesieniu
do redniego stê¿enia sodu w ca³ej grupie
badanej (p > 0,05 dla wszystkich porównañ).
rednie stê¿enia sodu w grupie badanej przed i po dializie nie ró¿ni³y siê statystycznie. Tak¿e w podgrupach nie odnotowano ró¿nic w rednich sodach przed i po
dializie (p>0,05). Szczegó³owe wyniki przedstawia tabela II.
Gradient sodu
Najni¿szy gradient sodu odnotowano u
chorych bez diurezy resztkowej zarówno w
badaniu wykonanym przed i jak po dializie
w porównaniu do chorych z zachowan¹ diurez¹. Ró¿nice te nie by³y jednak znamienne
statystycznie (p>0.05). Porównanie wewn¹trzgrupowe gradientów sodu przed i po
dializie wykaza³y, ¿e nie ró¿ni³y siê one znamiennie (p>0,05 dla wszystkich porównañ).
Wyniki przedstawia tabela II.
Korelacje
W obu podgrupach odnotowano dodatnie korelacje pomiêdzy przyrostem masy
cia³a miêdzy dializami a wartociami glikemii u chorych z cukrzyc¹, za korelacje
ujemne pomiêdzy przyrostem masy cia³a a
wiekiem i urednion¹ dawk¹ przyjmowanych
inhibitorów konwertazy angiotensyny. Nie
odnotowano istotnych zale¿noci pomiêdzy
stê¿eniami sodu przed i po dializie a przybytkami od suchej masy cia³a (p>0,05 we
wszystkich porównaniach). Zwiêkszone
przybytki od suchej masy cia³a korelowa³y
ujemnie z gradientem sodu przed dializ¹ i
po dializie - tabela III.
Widoczny by³ tak¿e zwi¹zek pomiêdzy
przyrostem masy cia³a miêdzy dializami a
p³ci¹ mêsk¹ - zwiêkszone przeciêtne wartoci przybytku od suchej masy cia³a (kg) rednio mê¿czyni 3,6 ± 1,92 i kobiety 2,1 ±
1,2; p<0,05.
Dyskusja
U chorych hemodializowanych, z wyrównan¹ glikemi¹, to w³anie miêdzydializacyjne spo¿ycie sodu jest g³ównym czynnikiem
warunkuj¹cym przybytki od suchej masy cia³a [7]. Ograniczenie spo¿ycia soli, a poprzez
to obni¿enie stê¿enia sodu w surowicy przed
dializ¹, mo¿e owocowaæ nie tylko zmniej-
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szeniem przewodnienia ale tak¿e mieæ
wp³yw na skutecznoæ leczenia nadcinienia [7,13,15]. W naszym badaniu rednie
stê¿enia sodu badane zarówno przed jak i
po dializie w obu podgrupach by³y podobne. Nie stwierdzono te¿ zale¿noci pomiêdzy stê¿eniami sodu przed i po dializie a
przybytkiem od suchej masy cia³a. Znikomy
wp³yw stê¿enia sodu przed dializ¹ na przewodnienie chorego wydaj¹ siê potwierdzaæ
badania innych autorów wskazuj¹ce na gradient sodu jako decyduj¹cy czynnik w utrzymaniu nale¿nej dla chorych hemodializowanych wolemii [2,11]. Wyliczenie gradientu
sodu wykaza³o, ¿e chorzy z zachowan¹ diurez¹ resztkow¹ cechuj¹ siê nieznacznie wy¿szymi jego wartociami, co przemawia za
skuteczniejsz¹ eliminacj¹ sodu z ustroju.
Chorzy anuryczni mieli tylko nieznacznie
ni¿szy gradient sodu, jednak¿e obserwowane ró¿nice by³y tak niewielkie, i¿ nie wykazano ich znamiennoci statystycznej - powodem mo¿e byæ niska liczebnoæ grupy
badanej chorych z anuri¹. Istotny jest tak¿e
fakt, ¿e u ¿adnego z pacjentów uczestnicz¹cych w badaniu nie przydarzy³ siê epizod hiponatremii ani hipernatremii. Doniesienia z
pimiennictwa sugeruj¹, i¿ a¿ u 13% chorych w pi¹tym stadium przewlek³ej choroby
nerek (PChN) zdarzaj¹ siê epizody hiponatremii, za u ponad 3% hipernatremii. Przyczyn¹ odmiennoci naszych wyników mo¿e
byæ fakt cis³ego wyselekcjonowania pacjentów do naszego badania (hemodializowani), jak i niska liczebnoæ grupy badanej
w porównaniu z danymi Kovesdy i wsp. [4].
Wydaje siê, ¿e chorzy z zachowan¹ diurez¹ resztkow¹ ³atwiej ograniczaj¹ przybytki od suchej masy cia³a pomiêdzy dializami
nie tylko z powodu zdolnoci do usuwania
czêci nadmiaru p³ynów ale tak¿e, byæ
mo¿e, ze wzglêdu na ³atwiejsze usuwanie
sodu. Jest to zgodne z obserwacjami Vilara
et al., z których wynika, ¿e zachowanie resztkowej funkcji nerek poprawia wyniki leczenie hemodializami [16]. Istotna wydaje siê
byæ te¿ obserwacja, i¿ niezale¿nie od wielkoci przybytków od suchej masy (znamiennie wy¿szych w grupie chorych anurycznych) badane po dializie zarówno stê¿enia
sodu jak i jego gradienty nie ulega³y istotnym zmianom i by³y podobne w porównaniu

miêdzygrupowym. Porednio wydaje siê to
wiadczyæ o braku koniecznoci obni¿ania
stê¿enia sodu w p³ynie dializacyjnym poni¿ej wartoci 140 mmol/l, gdy¿ mo¿e to nie
przynieæ korzyci w postaci mniejszych
przybytków miêdzydializacyjnych od wyznaczonej suchej masy cia³a, szczególnie w
grupie chorych z zachowan¹ diurez¹ resztkow¹. Dane z pimiennictwa wskazuj¹, ¿e
prowadzenie hemodializy p³ynem dializacyjnym o niskim stê¿eniu sodu, szczególnie
pod koniec zabiegu, mo¿e za skutkowaæ
nasileniem objawów niepo¿¹danych takich
jak hipotensja i uporczywe skurcze miêni
[14]. Sugestie dotycz¹ce ostro¿nego podejcia do zagadnienia obni¿ania stê¿eñ sodu
w dializacie, prowadz¹cego wtórnie do hiponatremii, mo¿na równie¿ wyczytaæ z wyników badania HEMO, w którym to potwierdzono zwi¹zek pomiêdzy przeddializacyjn¹
hiponatremi¹ a zwiêkszon¹ miertelnoci¹
[17]. Dotyczy to przede wszystkim chorych
bez zachowanej diurezy resztkowej, u których wydalanie czystej wody jest z wiadomych wzglêdów ograniczone.
O ile, zmniejszanie siê przybytków od
suchej masy cia³a wraz z wiekiem oraz korelacja z podwy¿szonymi wartociami glikemii, a tak¿e zwi¹zek z p³ci¹ mêsk¹ wydaj¹
siê byæ oczywiste, to odwrotna zale¿noæ z
przyjmowan¹ urednion¹ dawk¹ inhibitorów
konwertazy angiotensyny jako leku przeciwnadcinieniowego jest trudna do wyt³umaczenia. W obserwacjach Masajtis-Zagajewska i wsp. leczenie hemodializowanych t¹
grup¹ leków nie skutkowa³o zmniejszeniem
pragnienia i przybytków od suchej masy cia³a [9].
Modeling sodu w trakcie dializy (zastosowanie profili sodowych) czy te¿ indywidualizacja stê¿enia sodu w dializacie jest
problemem szeroko dyskutowanym ze
wzglêdu na korzyci p³yn¹ce z takiego rozwi¹zania [1,2,11,12,14]. Optymalizacja gospodarki sodem pozwala bowiem na z jednej strony unikniêcie przewodnienia pomiêdzy sesjami dializacyjnymi i jego ewentualnych nastêpstw z drugiej jednak mo¿e prowadziæ do epizodów hipotensji i skurczów.
Zmniejszona wartoæ gradientu sodu mo¿e
wp³ywaæ zarówno na zwiêkszone przybory
od suchej masy cia³a jak i skutkowaæ prze³adowaniem p³ynowym, zwiêkszon¹ zachorowalnoci¹ i miertelnoci¹ w tej grupie pacjentów [5,17,18]. Z drugiej za strony przypadku chorych anurycznych nale¿y pamiêtaæ, ¿e hiponatremia jest zwi¹zana ze zwiêkszon¹ miertelnoci¹ w tej grupie chorych
[17], za obni¿enie stê¿enia sodu w dializacie pod koniec zabiegu, maj¹ce na celu obni¿enia sumarycznego ³adunku sodowego,
mo¿e nasilaæ powik³ania w przypadku
znacznej objêtoci ultrafiltracji.
Znamienne, w tym kontekcie, wydaj¹
siê byæ silnie zaznaczone zale¿noci pomiêdzy gradientem sodu, a nie jego stê¿eniem
w surowicy, a przybytkami od suchej masy
cia³a. Sugeruj¹ one bowiem koniecznoæ
zindywidualizowanego podejcia do doboru stê¿eñ sodu w dializacie i koniecznoci
jego modyfikacji, nie za dokonywania
zmian w oparciu jedynie o izolowan¹ kontrolê stê¿eñ sodu w surowicy krwi.
Wnioski
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Pomimo, i¿ gradienty sodu koreluj¹ z
miêdzydializacyjnymi przyrostami masy cia³a u chorych z zachowan¹ diurez¹ resztkow¹ i anurycznych, nie wykazano ró¿nic pomiêdzy grupami w ich bezwzglêdnych wartociach.
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