Kliniczne efekty zastosowania biozgodnego
płynu do dializy otrzewnowej- doświadczenia
własne*
Uważa się, iż za niewydolność błony otrzewnowej uniemożliwiającą skuteczną
dializoterapię odpowiedzialna jest między innymi niska biozgodność płynu dializacyjnego. W związku z powyższym proponuje się w chwili obecnej stosowanie
płynów dializacyjnych o neutralnym pH i niskiej zawartości produktów degradacji
glukozy. Jednym z takich preparatów jest Physioneal®.
Celem pracy była kliniczna ocena zastosowania płynu dializacyjnego Physioneal 40® w grupie 13 pacjentów dotychczas dializowanych otrzewnowo za
pomocą płynu dializacyjnego Dianeal PD4®.
Analizowano zmiany średniego stężenia hemoglobiny (Hb), sodu (Na), wodorowęglanu (HCO3) oraz ultrafiltracji dobowej po zmianie płynu dializacyjnego,
a także diurezy dobowej oraz oceniano stopień odczuwania bólu/ dyskomfortu
związanego z wymianą dializatu.
Stwierdzono istotne klinicznie zmniejszenie bólu/dyskomfortu odczuwanego
przy wymianie dializatu oraz zmniejszenie kwasicy nieoddechowej w trakcie
terapii płynem Physioneal 40®.
(NEFROL. DIAL. POL. 2014, 18, 201-203)
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It is widely believed that peritoneal membrane insufficiency, leading to
peritoneal dialysis inadequacy, is caused partly by low peritoneal dialysis fluid
biocompatibility. Therefore the use of dialysis fluids with neutral pH and low
glucose degradation products content is currently promoted. Physioneal® is
one of the biocompatible fluids available on the market.
The aim of this study was to clinically compare the effects of Physioneal 40®
in a group of 13 patients formerly dialysed with the use of Dianeal PD4®.
We analysed the mean changes in hemoglobin (Hb), sodium (Na), bicarbonate
(HCO3) and daily ultrafiltration after switching the dialysis fluid. The other parameters analysed were 24-h diuresis and self-reported discomfort/pain during
dialysis exchange.
We showed that biocompatible dialysis fluid lowers self-reported discomfort/
pain during dialysis fluid exchange and also significantly raises bicarbonate
level.				
(NEPROL. DIAL. POL. 2014, 18, 201-203)
Wstęp
Ze względu na skład, w tym zawartość
glukozy i jej produktów degradacji, wysoką
osmolalność oraz niefizjologiczne pH, płyn
dializacyjny stosowany w dializoterapii
otrzewnowej powoduje wiele niekorzystnych
zmian w funkcji i budowie błony otrzewnowej [1]. Badania, zarówno na zwierzętach
doświadczalnych, modelach komórkowych
jak i ludziach wykazały wiele niekorzystnych
efektów stosowania standardowych płynów
dializacyjnych. Wśród nich wymienia się
włóknienie otrzewnej, neowaskularyzację,
upośledzenie funkcji makrofagów i generację produktów glikacji [2-4]. Ogólnie,
obserwowane zjawiska przypisuje się
niskiej biozgodności dializatu, czego ostatecznym skutkiem jest niewydolność błony
otrzewnowej uniemożliwiająca skuteczną
dializoterapię.
Nowsze płyny dializacyjne, przez swoje
neutralne pH i niską zawartość produktów
degradacji glukozy, mają, przynajmniej w części, rozwiązać problemy biozgodności [5].
Celem pracy była kliniczna ocena
zastosowania płynu dializacyjnego Physio-

neal 40® w grupie pacjentów dializowanych
otrzewnowo w I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku.
Materiał i metodyka
Do badania (obserwacyjne, kohortowe)
zakwalifikowano 13 chorych dializowanych
otrzewnowo (7 kobiet, 6 mężczyzn, wiek
44±14 lat) z wykorzystaniem systemu firmy
Baxter. Pacjenci byli leczeni w Pododdziale
Dializy Otrzewnowej I Kliniki Nefrologii i
Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
U wszystkich chorych dokonano zmiany
stosowanych płynów dializacyjnych z Dianeal PD4® na Physioneal 40® (B/L 25/15).
Kliniczną charakterystykę zbadanej grupy
przedstawia tabela I. Siedmiu pacjentów
(56%) stosowało płyn z ikodekstryną
(Extraneal®).
W oparciu o dokumentację medyczną
dokonano analizy zmian średniego stężenia
hemoglobiny (Hb), sodu (Na), wodorowęglanu (HCO 3) oraz ultrafiltracji dobowej
w 3 miesiącach poprzedzających oraz 3
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miesiącach po zmianie płynu dializacyjnego
na Physioneal 40®.
Ocenę zmian diurezy dobowej dokonano
na podstawie wywiadu z chorymi przy pierwszej wizycie kontrolnej w Ośrodku Dializ po
zmianie płynu dializacyjnego. Czas ten wynosił od 3 do 6 tygodni. Ocena miała charakter
jakościowy (mniej, więcej, bez zmian).
Aby ocenić stopień odczuwania bólu/
dyskomfortu związanego z wymianą dializatu, posłużono się skalą numeryczną. Skala
numeryczna (NRS) ma charakter liczbowy.
Pacjenci oceniali stopień nasilenia bólu/
dyskomfortu, wskazując określoną liczbę
na skali od 0 do 10, gdzie „0” oznacza „brak
bólu/dyskomfortu”, a „10”- „największy ból/
dyskomfort, jaki można sobie wyobrazić”
związany z wymianą dializatu. Ocenę tą
przeprowadzano w ciągu tygodnia po zmianie stosowanego płynu dializacyjnego.
Analiza statystyczna
Wyniki przedstawiono w postaci wartości średnich ± SD i mediany (min-max)
w przypadku wyraźnych odstępstw od
rozkładu normalnego (test Shapiro Wilka
W). Zmienne jakościowe przedstawiono w
postaci liczb i procentów całości (%). Do
porównania zmian analizowanych parametrów zastosowano nieparametryczny test
kolejności par Wilcoxona. Wyniki uznano
za istotne statystycznie przy wartościach
p<0.05. Obliczeń dokonano przy użyciu
pakietu Statistica 10, StatSoft Inc., USA
(licencja: JGNP405E000112AR-T).
Wyniki
Parametry biochemiczne:
Średnie (z 3 miesięcy) stężenie Hb
przed zmianą płynu dializacyjnego wynosiło
10.1±1.0 g/dl i pozostało niezmienione w
trakcie obserwacji po zmianie (Hb 10.3±1.0
g/dl; p=0.54). Stężenie Na w surowicy krwi
również nie uległo zmianie (136±3 mmol/l
przed zmianą płynu dializacyjnego vs
137±3 mmol/l po zmianie; p=0.60). Zaobserwowano natomiast wzrost średniego
stężenia HCO3 w osoczu po zmianie na
preparat Physioneal 40® (24.5±2.5 mmol/l
vs 26.2±2.4 mmol/l; p=0.02; rycina 1).

Ultrafiltracja:
Średnia dobowa ultrafiltracja podczas
dializoterapii standardowym płynem dializacyjnym wynosiła 1.3±0.4 l a po zmianie
1.5±0.3 l, różnica ta nie była istotna statystycznie (p=0.07). Osobna analiza chorych
stosujących płyn z ikodekstryną i jedynie
płyny z glukozą również nie wykazała różnic. W trakcie obserwacji nie zmieniła się
średnia waga ciała chorych (77±17 kg vs
77±18 kg, p=0.23)
Diureza dobowa:
W 7 przypadkach (54%) chorzy nie zadeklarowali zauważalnej zmiany wielkości
diurezy dobowej, 4 osoby (31%) deklarowały
zwiększenie a 2 osoby (15%) zmniejszenie
jej objętości.
Numeryczna skala bólu:
Uczucie bólu/dyskomfortu związanego
z wymianą płynu dializacyjnego w dziesięciostopniowej skali NRS średnio wynosiło
3.2±1.4 pkt (3 pkt; 1-6 pkt) gdy chorzy
używali płynu Dianeal PD4®. Po zmianie
na płyn Physioneal 40® punktacja w skali
NRS obniżyła się średnio do 0.9±0.9 (1
pkt; 0-3 pkt). Różnica pomiędzy dwoma

Dyskusja
Obecnie na rynku istnieje co najmniej
kilka rodzajów biozgodnych płynów stosowanych w dializie otrzewnowej z fizjologicznym pH i niską zawartością toksycznych
produktów degradacji glukozy. Standardowy
płyn dializacyjny jest konfekcjonowany jako
jednokomorowy worek z buforem mleczanowym, którego pH waha się od 5.0 do 5.4.
Płyn dializacyjny Physioneal 40® jest produkowany w systemie dwuprzedziałowym,
w jednym znajduje się bufor wodorowęglanowy w stężeniu 25 mmol/l i mleczanowy
w stężeniu 15 mmol/l, w drugim natomiast
glukoza w niskim pH. Dzięki oddzieleniu
przedziału z glukozą i utrzymaniu niskiego
pH możliwa jest termiczna sterylizacja płynu
i przechowywanie bez ryzyka powstawania
produktów degradacji glukozy [6].
W badaniu wykazano, że stosowanie płynu dializacyjnego Physioneal
40® niemal całkowicie znosi uczucie bólu
i dyskomfortu towarzyszące procedurze
dializy otrzewnowej. Podczas wpustu i
początkowych kilkudziesięciu minutach za-

Tabela I
Kliniczna charakterystyka chorych.
Clinical characteristic of patients.
wiek (lata±SD)

44 ± 14

płeć k/m (n;%)

7;54 / 6;46

czas dializ [lata±SD; mediana (min-max)]

2,3 ± 2,8; 1,6 (0,4-11,1)

ciężar ciała (kg±SD)

77±17

ADO/CADO (n;%)

10;77/3;23

przyczyna SNN (n;%)

KZN		
nefr. cukrzycowa
nefr. toczniowa
ADPKD		
amyloidoza		
inne i nieznane

6; 46
1; 8
2; 15
1; 8
1; 8
2; 15

(SD: odchylenie standardowe średniej, k/m: kobiety/mężczyźni, n: liczba przypadków, ADO: automatyczna
dializa otrzewnowa, CADO: ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa, KZN: kłębuszkowe zapalenie nerek,
ADPKD: wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych, nefr.: nefropatia)

Rycina 1.
Zmiana stężenia HCO3 w osoczu krwi chorych dializowanych otrzewnowo po
zastosowaniu dializatu Physioneal 40® (p=0.02).
Change of HCO3 concentration in plasma after application of Physioneal 40® in peritoneal
dialysis patients (p=0.02).
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pomiarami była istotna statystycznie
(p=0.01; ryc. 2).

Rycina 2.
Zmiana odczuwania bólu/ dyskomfortu związanego z wymianą dializatu u chorych
dializowanych otrzewnowo po zastosowaniu płynu Physioneal 40® (p=0.01).
Change in pain/ discomfort feeling related to dialysis fluid exchange after application of
Physioneal 40® in peritoneal dialysis patients (p=0.01).

Sz. Brzósko i wsp.

legania dializatu niektórzy chorzy odczuwają
ból, który z czasem ustępuje. Przypisuje
się to, w przypadku standardowych płynów
dializacyjnych, głównie niskiemu, niefizjologicznemu pH płynu [7] oraz zawartości
produktów degradacji glukozy. Obserwowane zjawisko zmniejszenia dyskomfortu
jest całkowicie zgodne z opisywanym w
literaturze [8] i niejednokrotnie wymieniane
jest jako jedyny korzystny efekt kliniczny
płynów biozgodnych. Co ciekawe, istnieją
badania dowodzące, że to właśnie płyny
oparte na buforze wodorowęglanowym i
mleczanowym są nawet skuteczniejsze od
czysto wodorowęglanowych w znoszeniu
dyskomfortu związanego z wymianą dializatu [8]. Standardowy płyn dializacyjny
stosowany w badaniu – Dianeal PD4® ma
pH 5.0, a zawartość produktów degradacji
glukozy (3,4-DGE) jest blisko dwa razy
większa niż w płynie Physioneal® , którego
końcowe pH (po zmieszaniu obu składników płynu) wynosi 7.3 [6]. W badaniach u
dzieci dializowanych otrzewnowo opisano
zmniejszenie ciśnienia śródbrzusznego w
trakcie wymiany z płynem Physioneal 40®,
w porównaniu do analogicznych objętości
standardowego płynu [9]. Może to stwarzać
możliwości zwiększenia objętości zalegającej w uzasadnionych przypadkach i poprawę
adekwatności dializy. Dodatkowo większa
zawartość produktów degradacji glukozy
w płynie Dianeal PD4® ma swoje efekty
wazoaktywne i prozapalne co wyraża się
większą całkowitą powierzchnią porów w
modelu trzyporowym [10]. Płyny biozgodne,
w mniejszym stopniu wywołujące opisane
efekty naczyniowe, mogą lepiej zachowywać integralność naczyń błony otrzewnowej i zmniejszać ryzyko włóknienia. Warto
jednak dodać, że dane dostępne z różnych
badań klinicznych nie do końca potwierdzają
takie oczekiwania i nie są spójne. W badaniu
balANZ (płyn biozgodny, wodorowęglanowy)
wykazano nawet początkowo wzrost D/P
kreatyniny, w porównaniu do standardowego płynu [11]. Jednakże przepuszczalność
otrzewnej pozostawała stała w trakcie
badania, podczas gdy w grupie kontrolnej
(standardowy płyn dializacyjny) wzrosła do
wartości statystycznie wyższych.
Zmniejszenie kwasicy nieoddechowej
towarzyszącej schyłkowej niewydolności
nerek jest jednym z celów skutecznej terapii nerkozastępczej. Jej skuteczna korekta
prowadzi do poprawy metabolizmu białkowego, stanu odżywienia, zmniejszenia stanu
zapalnego i poprawy gospodarki mineralnej
i kostnej [12,13]. W założeniach zastosowanie fizjologicznego stężenia wodorowęglanów (25 mmol/l) i mniejszego mleczanów
(15 mmol/l), łącznie dając ładunek alkaliów
40 mmol/l, w płynie Physioneal 40® miało
przynieść korzyści w postaci poprawy kwasicy nieoddechowej, w stopniu podobnym do
płynów opartych na buforze mleczanowym
(40 mmol/l) oraz poprawić biozgodność.

W badaniu wykazano zwiększenie stężenia wodorowęglanów po zastosowaniu płynu
biozgodnego opartego o bufor wodorowęglanowy i mleczanowy (B/L 25/15). Obserwacja
ta jest spójna z danymi z literatury [14,15].
Generalnie zjawisko to jest oceniane jako
klinicznie bez znaczenia, a podkreślana jest
równoważność płynu Physioneal® z Dianeal®
w korekcie kwasicy. Powody niewielkiego
wzrostu stężenia wodorowęglanów nie do
końca są jasne, a hipotezy mówią o niewielkiej produkcji kwasu mlekowego w płynach
z buforem mleczanowym [16]. Niektórzy
autorzy sugerują, że jest to efekt anabolizmu
białkowego i zmniejszenia stanu zapalnego,
co w efekcie zmniejsza generację kwasów.
Warto jednak zwrócić uwagę, że alkaloza
metaboliczna nie jest zjawiskiem pożądanym (zwapnienia pozaszkieletowe, zespół
bezdechu, depresja ośrodkowego układu
nerwowego, hipokaliemia) i przy stosowaniu
płynu Physioneal 40® ocena metabolicznego
komponentu równowagi kwasowo zasadowej powinna mieć miejsce.
Elementy które budzą duże zainteresowanie w dializie otrzewnowej to
utrzymanie resztkowej funkcji nerek i diurezy [17]. W obecnym badaniu, ze względu
na krótki czas obserwacji oraz małą grupę
chorych, nie można wnioskować na ten temat. Pacjenci deklarowali jedynie w dwóch
przypadkach zmniejszenie diurezy dobowej
(15%). Jednocześnie nie zaobserwowano
istotnych zmian w ciężarze ciała, co sugeruje
brak istotnych zmian w utrzymaniu bilansu
płynowego. Niedawna analiza Cochrane na
ten temat podkreśla nieoptymalną jakość
dostępnych badań, jednak wskazuje na
możliwy efekt lepszego zachowania resztkowej funkcji nerek i diurezy resztkowej
szczególnie w sytuacji odpowiednio ponad
rocznej i trzyletniej terapii [18].
Podsumowując, w przeprowadzonym badaniu stwierdzono istotne klinicznie
zmniejszenie bólu /dyskomfortu odczuwanego przy wymianie dializatu oraz zmniejszenie kwasicy nieoddechowej w trakcie terapii
płynem Physioneal 40®.
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