Stanowisko Grupy Roboczej Zespo³u
Krajowego Konsultanta Medycznego
w Dziedzinie Nefrologii dotycz¹ce
rozpoznawania i leczenia powik³añ
mineralnych i kostnych przewlek³ej choroby
nerek (PChN-PMK)*
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i zwi¹zane z nimi zaburzenia struktury i czynnoci uk³adu kostnego oraz zwapnienia pozaszkieletowe
towarzysz¹ przewlek³ej chorobie nerek (PChN), od jej wczesnych okresów a¿
do fazy schy³kowej, stanowi¹c jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn zwiêkszonej chorobowoci i miertelnoci. Postêp, jaki dokona³ siê w ostatnich latach w dziedzinie patofizjologii, rozpoznawania, zapobiegania, monitorowania tych zaburzeñ a tak¿e wprowadzenie wielu nowych metod leczenia, sk³ania do integracji
zasad postêpowania lekarzy zajmuj¹cych siê opiek¹ nad pacjentami z PChN w
naszym kraju. Niniejsze stanowisko ma za zadanie dostosowaæ dotychczas
obowi¹zuj¹ce w naszym kraju zasady postêpowania w metabolicznych i kostnych powik³aniach PChN do wydanych w roku 2009 zaleceñ komitetu Kidney
Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Stanowisko to dostosowuje równoczenie zalecenia KDIGO do realiów naszego systemu zdrowotnego i dostêpnoci ró¿nych metod diagnostycznych i leczniczych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 1-5)

Position Statement of the Polish Nephrology
Consultants' Working Group on the diagnosis
and treatment of chronic kidney disease-mineral
and bone disorders (CKD-MBD)*
The disorders of calcium-phosphate metabolism with associated structural
and functional bone disorders and extraskeletal calcification accompany chronic
kidney disease (CKD) from its early stages to terminal phase. The mineral and
bone disturbances are currently recognized among the major causes of increased
morbidity and mortality in this population. Recent advances in the pathophysiology, diagnosis, and prevention of bone-mineral disorders as well as introduction of new therapies prompt the integration of the management practices
in CKD patients in our country. The current position statement aims to incorporate the newly released 2009 Kidney Disease Improving Global Outcomes
(KDIGO) into our everyday clinical practice. The present position statement tries
also to harmonize KDIGO guidelines with the realities of our health system and
availability of various diagnostic and therapeutic methods.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 1-5)
Wprowadzenie
Zalecenia Zespo³u Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii
w zakresie postêpowania w zaburzeniach
gospodarki wapniowo-fosforanowej w przewlek³ej chorobie nerek doczeka³y siê ju¿
czterech kolejnych edycji w latach 2002 [8],
2004 [4], 2005 [5] i 2007 [6]. Poza zaleceniami wydano te¿ uzupe³niaj¹ce opracowania w zwi¹zku ze zmianami jakie zachodzi³y
w naszym systemie zdrowotnym [7]. Poprzednie zalecenia oparte by³y na opublikowanych w roku 2003 wytycznych amerykañ-

skich opracowanych przez NKF K/DOQI
(National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) [3]. Zalecenia NKF K/DOQI wyznaczy³y nowe standardy postêpowania w dziedzinie zaburzeñ
gospodarki wapniowo-fosforanowej zwi¹zanych z PChN na podstawie kompleksowej
analizy wyników badañ klinicznych opublikowanych do stycznia 2001 roku. Od tego
czasu jednak ukaza³y siê liczne nowe publikacje badañ istotnych dla praktyki klinicznej a tak¿e pojawi³y siê nowe mo¿liwoci diagnostyczne i lecznicze zwi¹zane z wprowadzaniem nowych leków. Z tego powodu za-
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ty. Jego stê¿enie w surowicy zwiêksza siê
wraz z postêpuj¹cym upoledzeniem czynnoci wydalniczej nerek. Nadmierne wydzielanie FGF-23 sprzyja zwiêkszeniu wydalania fosforanów z moczem, ale równoczenie
hamuje powstawanie aktywnej witaminy D i
najpewniej tak¿e bezporednio zwiêksza
wytwarzania PTH. Z kolei niedobór aktywnej witaminy D powoduje upoledzenie
wch³aniania wapnia z przewodu pokarmowego, co dodatkowo, poprzez obni¿enie stê¿enia wapnia zjonizowanego we krwi, sprzyja
zwiêkszonemu wydzielaniu PTH. Ze zmianami tymi wspó³istnieje te¿ opornoæ na poziomie receptorów dla witaminy D i wapnia.

Rycina 1
Powi¹zania pomiêdzy PChN a powik³aniami mineralnymi i kostnymi.
Relationship between CKD and mineral and bone disorders.

lecenia Zespo³u Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii by³y systematycznie aktualizowane, po raz ostatni
w roku 2007 [6].
Przygotowuj¹c niniejsze stanowisko
uwzglêdniono ró¿nice w zakresie epidemiologii i patogenezy chorób nerek w naszym
kraju, ograniczon¹ dostêpnoæ rodków jakimi dysponuje system opieki zdrowotnej a
tak¿e zakres wykonywanych rutynowo badañ diagnostycznych. Przygotowuj¹c ten
dokument przeanalizowano wyniki badañ,
które zosta³y opublikowane ju¿ po opracowaniu wspomnianych zaleceñ K/DOQI (w
latach 2002-2009). Jako podstawê do tworzenia tego dokumentu przyjêto wydane w
roku 2009 zalecenia o zasiêgu globalnym
grupy Kidney Disease: Improving Global
Outcomes (KDIGO) [1]. Równoczenie Grupa Robocza uwa¿a, ¿e ostateczne decyzje
o postêpowaniu diagnostycznym i leczniczym w przypadku danego pacjenta musi
zawsze podejmowaæ lekarz bezporednio
siê nim opiekuj¹cy, a terapia powinna zawsze byæ zindywidualizowana. Z tego powodu niniejszy dokument nie stanowi zbioru zaleceñ ale jest stanowiskiem redaguj¹cych go ekspertów [1].
Intencj¹ autorów by³o, aby niniejsze stanowisko stanowi³o zbiór praktycznych wskazówek dla lekarzy zajmuj¹cymi siê opiek¹
nad osobami z przewlek³¹ chorob¹ nerek w
naszym kraju. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e proponowane zasady postêpowania mog¹
przyczyniæ siê do ograniczenia szkodliwych
dla chorych skutków przewlek³ego upoledzenia czynnoci wydalniczej nerek jak i
powik³añ terapii nerkozastêpczej, stosowanej dla ratowania ich ¿ycia.
Stanowisko Grupy Roboczej Zespo³u
Krajowego Konsultanta Medycznego w
Dziedzinie Nefrologii zosta³o przedstawione w postaci punktów obejmuj¹cych najczêciej spotykane w praktyce nefrologicznej
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problemy w leczeniu zaburzeñ gospodarki
wapniowo-fosforanowej w kolejnych stadiach rozwoju PChN.


Definicja PChN-PMK

Wprowadzenie pojêcia powik³añ mineralnych i kostnych towarzysz¹cych przewlek³ej chorobie nerek (PChN-PMK) ma na celu
ujêcie ca³okszta³tu zmian hormonalnych i
biochemicznych, zachodz¹cych w zakresie
gospodarki wapniowo-fosforanowej, oraz
cile z nimi powi¹zanych zaburzeñ w zakresie struktury i czynnoci uk³adu kostnego oraz zwapnieñ pozaszkieletowych,
szczególnie w sercu i naczyniach têtniczych.
Zaburzenia biochemiczne wystêpuj¹ce w
przebiegu PChN obejmuj¹ zmiany stê¿enia
w surowicy wapnia, fosforu, parathormonu
(PTH), 25-hydroksywitaminy D (25OHD),
1,25-dihydroksywitaminy D (1,25(OH)2D),
innych metabolitów witaminy D, czynnika
wzrostu fibroblastów-23 (FGF-23). Zaburzenia te rozpoczynaj¹ siê najczêciej w 3. stadium PChN, kiedy dochodzi do nadmiernej
retencji fosforu w organizmie wskutek zaburzeñ jego wydalania drog¹ nerek. W okresie tym dochodzi te¿ z powodu zmniejszania czynnej masy nerek do spadku zdolnoci do 1a-hydroksylacji witaminy D, co w
konsekwencji upoledza powstawanie jej aktywnej postaci 1,25(OH)2D i w dalszej kolejnoci doprowadza do nadmiernego wydzielania PTH. W powstawaniu tych zaburzeñ
uczestniczy te¿ FGF-23, nowopoznany
czynnik wydzielany g³ównie przez osteocy-

Opisane zaburzenia gospodarki mineralnej wp³ywaj¹ na metabolizm tkanki kostnej prowadz¹c do rozwoju zaburzeñ, okrelanych dawniej mianem osteodystrofii nerkowej. Rodzaj zaburzeñ kostnych zale¿y od
ich przyczyn, stadium PChN a tak¿e szybkoci metabolizmu kostnego i mog¹ siê one
przejawiaæ siê jako ca³y zakres patologii,
poczynaj¹c od adynamicznej choroby koci
i osteomalacji, poprzez postaæ ze zmniejszonym metabolizmem kostnym, postaæ
mieszan¹ oraz postaæ ze zwiêkszon¹ przemian¹ koci. Kolejnym nastêpstwem zaburzeñ mineralnych, w tym zw³aszcza wspó³istnienia zwiêkszonych stê¿eñ w surowicy
wapnia i fosforu, a tak¿e wysokiego stê¿enia PTH i zaburzeñ równowagi szeregu
czynników pobudzaj¹cych i hamuj¹cych, jest
powstawanie zwapnieñ w tkankach, m.in. w
b³onie rodkowej têtnic i zastawkach serca.
Wyst¹pienie i progresja zwapnieñ naczyñ i
zastawek serca ma zwi¹zek ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia powik³añ sercowo-naczyniowych.
Pojêcie PChN-PMK integruje trzy wa¿ne zaburzenia towarzysz¹ce PChN, tj. nieprawid³owoci z zakresie gospodarki mineralnej, zmiany kostne i zwapnienia naczyniowe (rycina 1) [7].
 Rozpoznawanie i monitorowanie
zaburzeñ mineralnych w przebiegu
PChN


Stadium 1-4. PChN

W 1. i 2. stadium PChN ocena i monitorowanie zaburzeñ gospodarki mineralnej nie
s¹ zalecane, za wyj¹tkiem chorych, u których wystêpuj¹ zmiany kliniczne i objawy
mog¹ce sugerowaæ wyst¹pienie takich zaburzeñ (zmiany kostne lub choroby dziedziczne).
W 3. i 4. okresie PChN zalecana jest
diagnostyka i okresowa ocena przebiegu
zaburzeñ gospodarki mineralnej z nastêpuj¹c¹ proponowan¹ czêstoci¹: (tabela I).

Tabela I
Zalecana czêstoæ kontroli parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w stadium 3 i 4 PChN.
Recommended evaluation frequency of the calcium-phosphate metabolism in 3 and 4 stage of CKD.
Stadium PChN
3
4

eGFR
(ml/min/1,73m2
Fosfor
pow.c.)
30-59
co 6-12 m-cy
15-29

co 3-6 m-cy

Stê¿enie w surowicy
Wapñ

PTH

Fosfataza zasadowa

co 6-12 m-cy

indywidualnie

brak wskazañ

co 3-6 m-cy

co 12 m-cy

co 12 m-cy
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Tabela II
Zalecana czêstoæ kontroli parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w stadium 5D PChN.
Recommended evaluation frequency of the calcium-phosphate metabolism in 5D stage of CKD.
Stadium
PChN
5D

eGFR
(ml/min/1,73m2
Fosfor
pow.c.)
co 1-3 m-ce

Stê¿enie w surowicy
Wapñ

PTH

Fosfataza zasadowa

co 1-3 m-ce

co 3-6 m-cy

co 12 m-cy

Tabela III
Zalecana czêstoæ kontroli parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z PChN po przeszczepieniu nerki.
Recommended evaluation frequency of the calcium-phosphate metabolism in patients with CKD after kidney transplantation.
Stadium
PChN

eGFR

(ml/min/1,73
m2 pow.c.)

Stê¿enie w surowicy
Fosfor

Wapñ

PTH

Fosfataza zasadowa

=30

co 6-12 m-cy

co 6-12 m-cy

indywidualnie

brak wskazañ

4T

15-29

co 3-6 m-cy

co 3-6 m-cy

co 6-12 m-cy

co 12 m-cy

5T

<15

co 1-3 m-ce

co 1-3 m-ce

co 3-6 m-cy

co 12 m-cy

1-3T

Inne zalecane oznaczenia obejmuj¹ stê¿enie 25(OH)D w surowicy jednorazowo
przy stwierdzeniu choroby nerek, powtarzane nastêpnie w razie potrzeby, zale¿nie od
jej przebiegu i monitorowania skutecznoci
wyrównywania ewentualnych niedoborów. O
niedoborze witaminy D wiadczy stê¿enie
25(OH)D ni¿sze ni¿ 30 ng/ml a o znacznym
niedoborze ni¿sze ni¿ 15 ng/ml.
 Stadium 5D PChN
(chorzy przewlekle dializowani)
 monitorowanie biochemicznych
wskaników gospodarki mineralnej powinno byæ prowadzone z nastêpuj¹c¹ czêstoci¹: (tabela II).
Ze wzglêdu na znaczne koszty i ma³¹
dostêpnoæ nie zaleca siê rutynowego oznaczania stê¿enia w surowicy 1,25(OH)2D natomiast przydatnoæ oznaczeñ 25(OH)D u
chorych w okresie schy³kowego stadium
PChN nie zosta³a okrelona, pomimo czêstego wystêpowania jej niedoboru.
 Po przeszczepieniu nerki
(stadia 1-5T PChN)
 monitorowanie biochemicznych wskaników gospodarki mineralnej powinno byæ
prowadzone z czêstoci¹ zawart¹ w tabeli III.
Inne zalecane oznaczenia obejmuj¹ stê¿enie 25(OH)D w surowicy jednorazowo
przy stwierdzeniu choroby, powtarzane zale¿nie od jej przebiegu i dla monitorowania
skutecznoci wyrównywania ewentualnych
niedoborów.
Uwagi dodatkowe:
 decyzje lecznicze nale¿y podejmowaæ przede wszystkim w oparciu o obserwacje zmian ocenianych wskaników biochemicznych (trendów zmian), a nie o konkretne wielkoci wskanika, otrzymane na
podstawie jego jednorazowego oznaczenia.
 nie zaleca siê wyliczania iloczynu
stê¿eñ wapnia i fosforu w surowicy (Ca x P)
z uwagi na problemy z interpretacj¹ jego wyników, zwi¹zane z ró¿n¹ mas¹ atomow¹
ka¿dej z jego sk³adowych,
 uzyskane wyniki nale¿y zawsze odnosiæ do normy laboratorium, które badanie
przeprowadza³o, dotyczy to zw³aszcza stê-

¿eñ PTH, które oznaczane jest wieloma metodami znacznie ró¿ni¹cymi siê od siebie.
Rozpoznawanie zaburzeñ kostnych
 metod¹ referencyjn¹ oceny zaburzeñ kostnych u chorych z PChN stadium
3-5 pozostaje biopsja koci z pomiarem
szybkoci przemian kostnych za pomoc¹ podwójnego znakowania tetracyklin¹,
 z uwagi na inwazyjnoæ biopsji koci i koszty oceny bioptatu, nie jest to metoda stosowana rutynowo a jej wykorzystanie
nale¿y ograniczyæ do nastêpuj¹cych przypadków: z³amania koci bez pod³o¿a urazowego, uporczywe bóle kostne, hiperkalcemia lub hipofosfatemia o nieznanej przyczynie, podejrzenie zatrucia glinem, kwalifikacja do leczenia bisfosfonianami,
 oznaczanie gêstoci mineralnej koci porednimi metodami obrazowymi (ultrasonografia, densytometria rentgenowska)
ma znacznie ograniczon¹ wartoæ u chorych
z PChN i dlatego nie jest zalecane rutynowo. Metody te nie umo¿liwiaj¹ w tej grupie
chorych wiarygodnej oceny ryzyka z³amañ
koci, ani nie s¹ pomocne przy okrelaniu
rodzaju choroby koci,
 pomimo ma³ej specyficznoci oznaczane w surowicy stê¿enia PTH i fosfatazy
zasadowej s¹ pomocne przy ocenie rodzaju choroby koci, zw³aszcza jeli ich stê¿enia znacznie wykraczaj¹ poza wartoci referencyjne,
 inne osoczowe wskaniki metabolizmu kostnego, poza wymienionymi powy¿ej, nie znalaz³y zastosowania w rutynowej
diagnostyce chorób koci u pacjentów z
PChN.
Rozpoznawanie zwapnieñ
metastatycznych
 ocena wystêpowania i zaawansowania zwapnieñ pozaszkieletowych zw³aszcza
w uk³adzie sercowo-naczyniowym wnosi
istotne informacje dotycz¹ce ryzyka wyst¹pienia incydentów sercowo-naczyniowych.
Chorzy ze znacznym zaawansowaniem
zwapnieñ stanowi¹ grupê o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym,
 referencyjn¹ ocen¹ zwapnieñ w naczyniach i sercu stanowi tomografia komputerowa przy u¿yciu pojedynczej wi¹zki
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elektronów (EBCT) oraz wielowarstwowa tomografia komputerowa (MSCT). Metody te
s¹ kosztowne i ma³o dostêpne i dlatego nie
s¹ polecane do rutynowej diagnostyki,
 mniej dok³adn¹, ale powszechnie
dostêpn¹, i dlatego zalecan¹ do powszechnego u¿ycia, metod¹ oceny obecnoci
zwapnieñ w naczyniach jest boczne zdjêcie
rentgenowskie jamy brzusznej a w obrêbie
zastawek serca  echokardiografia.
 Pacjentów z rozpoznanymi zwapnieniami zastawek serca lub naczyñ nale¿y
uznaæ za chorych du¿ego ryzyka sercowonaczyniowego.
Korekcja hiperfosfatemii
i zaburzeñ kalcemii


PChN w stadium 3.-5. i 5D

 stê¿enie fosforu w surowicy powinno byæ utrzymywane w zakresie normy we
wszystkich okresach PChN,
 w okresie 5D PChN, w przypadku
zwiêkszonych stê¿eñ fosforu w surowicy,
wartoci te nale¿y korygowaæ do odpowiadaj¹cych zakresowi normy,
 stê¿enie wapnia ca³kowitego w surowicy powinno byæ utrzymywane w zakresie normy we wszystkich okresach PChN,
 zalecane stê¿enie wapnia w p³ynie
dializacyjnych powinno wynosiæ 1,25 mmol/l
(mo¿e byæ zwiêkszane jedynie w przypadku hipokalcemii),
 w okresie 3-5 i 5D PChN powinno
siê korygowaæ hiperfosfatemiê poprzez podawanie doustnych rodków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym. Wybór
rodka wi¹¿¹cego fosforany zale¿ny jest od
stopnia zaawansowania PChN, wystêpowania zwapnieñ w uk³adzie sercowo-naczyniowym, postaci choroby koci i tolerancji danego leku. Zalecane jest ograniczenie stosowania rodków wi¹¿¹cych fosforany zawieraj¹cych wapñ na rzecz preparatów niezawieraj¹cych tego metalu oraz ograniczenie stosowania preparatów witaminy D w
przypadku hiperkalcemii,
 w przypadku wyst¹pienia zwapnieñ
w uk³adzie sercowo-naczyniowych i w adynamicznej postaci choroby koci i/lub przy
utrzymuj¹cych siê niskich stê¿eniach PTH,
nie powinno siê stosowaæ wapniowych preparatów wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie
pokarmowym,
 leki wi¹¿¹ce fosforany zawieraj¹ce
glin nie powinny byæ stosowane u chorych
na PChN, za wyj¹tkiem doranego, krótkotrwa³ego leczenia znacznej hiperfosfatemii,
opornej na inne metody leczenia,
 dieta chorego z PChN powinna zapewniaæ ograniczon¹ poda¿ fosforu,
 u chorych w okresie 5D PChN nale¿y w miarê dostêpnoci wybieraæ metody
dializoterapii umo¿liwiaj¹ce skuteczniejsze
eliminowanie fosforu z organizmu (np. wyd³u¿one hemodializy, hemodiafiltracja).


Po przeszczepieniu nerki

 postêpowanie w hiperfosfatemii
opiera siê na powy¿ej opisanych zasadach
i jest zale¿ne od stadium PChN,
 w pierwszych kilku miesi¹cach po
przeszczepieniu nerki czêsto wystêpuje hipofosfatemia, która powinna byæ korygowa-
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na w stopniu pozwalaj¹cym na uzyskanie i
utrzymanie prawid³owych stê¿eñ fosforu w
surowicy.
Leczenie wtórnej nadczynnoci
przytarczyc
PChN stadium 3.-4.
 W stadiach tych optymalne stê¿enia PTH w surowicy nie s¹ znane, chocia¿
najpewniej zbli¿one s¹ do prawid³owych,
zgodnych z norm¹ laboratoryjn¹. W przypadku zwiêkszonych ponad normê stê¿eñ
PTH nale¿y w pierwszej kolejnoci korygowaæ inne zaburzenia mog¹ce byæ tego przyczyn¹, takie jak: hiperfosfatemia, hipokalcemia i niedobór witaminy D. Zalecane metody postêpowania obejmuj¹ ograniczenia poda¿y fosforu w diecie, podawanie leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym, suplementacjê wapnia i podawanie
preparatów witaminy D (w postaci nieaktywnej, a w razie opornoci na leczenie postaci
aktywnej  patrz poni¿ej),
 nie ustalono do tej pory wskazañ do
podawania kalcymimetyków w tej grupie
chorych,
 nie mo¿na okreliæ stopnia zaawansowania PChN, przy którym nale¿y rozpocz¹æ podawanie aktywnych preparatów witaminy D, wydaje siê jednak, ¿e podstawow¹ przes³ank¹ do takiego leczenia powinny
byæ zwiêkszaj¹ce siê stê¿enia PTH w surowicy, przy braku skutecznoci podawania
nieaktywnej witaminy D (np. cholekalcyferolu) i po skorygowaniu ewentualnej hiperfosfatemii lub hiperkalcemii,
 aktywne postacie witaminy D mog¹
ró¿niæ siê zdolnoci¹ do wywo³ywania hiperkalcemii, pomimo podobnej skutecznoci w
obni¿aniu stê¿enia PTH w surowicy. Aktywne analogi witaminy D nowej generacji (parikalcytol, dokserkalcyferol i inne) wydaj¹ siê
mieæ mniejsze dzia³anie hiperkalcemiczne
ni¿ kalcytriol lub alfakalcydol,
 przy ciê¿kiej nadczynnoci przytarczyc (przy stê¿eniu PTH w surowicy przekraczaj¹cym znacz¹co górny zakres docelowych stê¿eñ z tendencj¹ do dalszego
wzrostu) opornej na farmakoterapiê z wykorzystaniem preparatów aktywnej witaminy D i progresji zmian kostnych nale¿y rozwa¿yæ paratyreoidektomiê.
PChN stadium 5D
 zalecane zakresy stê¿eñ PTH w surowicy stanowi¹ 2-9-krotnoæ górnego zakresu normy laboratoryjnej. W sytuacji szybkich zmian stê¿enia PTH w surowicy, nale¿y okreliæ ich trend i podj¹æ/zmodyfikowaæ
leczenie tak, aby zapobiec póniejszemu
przekroczeniu zalecanych wartoci,
 przy zwiêkszonych ponad podany
powy¿ej zakres lub szybko zwiêkszaj¹cych
siê stê¿eniach PTH w surowicy nale¿y zastosowaæ jedn¹ z poni¿szych metod leczenia, opartych na podawaniu:
 kalcytriolu, alfakalcydolu lub aktywnych analogów witaminy D nowej generacji,
 kalcymimetyku, szczególnie u chorych po zabiegu (zabiegach) operacyjnych
usuniêcia przytarczyc z nawrotem choroby,
chorych z gruczolakiem/gruczolakami przytarczyc, u których leczenie operacyjne jest
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niemo¿liwe z powodu przeciwwskazañ, np.
niewydolnoci serca,
 skojarzonego leczenia aktywnym
analogiem witaminy D i kalcymimetykiem,
zw³aszcza w przypadku nieskutecznoci jednego z powy¿szych leków,
 nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych
dodatkowych zasad:
 przy doborze leku nale¿y kierowaæ
siê nie tylko stê¿eniem PTH, ale równie¿
wapnia i fosforu w surowicy,
 dobór leku wi¹¿¹cego fosforany,
przy równoczesnym podawaniu leków obni¿aj¹cych stê¿enie PTH, musi uwzglêdniaæ
zwiêkszone ryzyko równoczesnego wyst¹pienia hipokalcemii (np. przy skojarzonym
podawaniu kalcymimetyku i preparatu wi¹¿¹cego fosforany nie zawieraj¹cego wapnia)
czy hiperkalcemii (np. skojarzenie preparatu witaminy D i wapniowego preparatu wi¹¿¹cego fosforany),
 przy wyst¹pieniu hiperfosfatemii i/lub
hiperkalcemii nale¿y zredukowaæ dawkê lub
zaprzestaæ podawania preparatów witaminy D,
 przy wyst¹pieniu hipokalcemii,
zw³aszcza objawowej, nale¿y zredukowaæ
dawkê lub wstrzymaæ podawanie kalcymimetyku,
 je¿eli stê¿enie PTH w surowicy obni¿y siê do poni¿ej 2-krotnoci górnej granicy normy nale¿y zredukowaæ lub zaprzestaæ
podawania kalcytriolu lub innej aktywnej
postaci witaminy D i/lub kalcymimetyku. Jeli
wystêpuje równoczenie w takim przypadku hiperfosfatemia powinna ona byæ korygowana wy³¹cznie za pomoc¹ doustnych
bezwapniowych preparatów wi¹¿¹cych fosforany,
 w przypadku ciê¿kiej nadczynnoci
przytarczyc (przy stê¿eniu PTH w surowicy
przekraczaj¹cym znacz¹co górny zakres
docelowych stê¿eñ z tendencj¹ do dalszego wzrostu) opornej na farmakoterapiê (skojarzenie aktywnej witaminy D z kalcymimetykiem) i progresji zmian kostnych nale¿y
rozwa¿yæ paratyreoidektomiê.
Po przeszczepieniu nerki
 przy przetrwa³ej (trzeciorzêdowej)
nadczynnoci przytarczyc zasady postêpowania farmakologicznego s¹ takie same jak
w PChN stadium 3 i 4 (patrz powy¿ej). W
tej grupie chorych nie ustalono wskazañ do
podawania kalcymimetyków,
 w stadium 1.-5.T PChN wskazane
jest oznaczenie stê¿enia 25(OH)D i, w razie stwierdzenia jej niedoboru, wyrównanie
go przy pomocy preparatów witaminy D lub,
w razie ich nieskutecznoci, zastosowanie
jej aktywnych postaci.
Pozosta³e metody leczenia
stosowane w PChN-PMK
(bisfosfoniany, inne leki
przeciwosteoporotyczne)
 chorzy w 1-2 okresie PChN z rozpoznan¹ na podstawie badania densytometrycznego osteoporoz¹ powinni byæ kwalifikowani do leczenia i leczeni wed³ug takich
samych zasad jak w populacji ogólnej,
 chorzy w stadium 3 PChN z du¿ym
ryzykiem z³amañ koci i prawid³owym stê¿eniu PTH mog¹ byæ leczeni jak w populacji ogólnej,

 u chorych w stadium 3 PChN z zaburzeniami biochemicznymi typowymi dla
PChN-PMK, obni¿on¹ gêstoci¹ mineraln¹
koci oraz du¿ym ryzykiem z³amañ nale¿y
przed wdro¿eniem leczenia przeciwresorpcyjnego rozwa¿yæ biopsjê koci,
 w okresie 4-5D ewentualne leczenie przeciwresorpcyjne powinno byæ poprzedzone biopsj¹ koci. Przed rozpoczêciem
leczenia bisfosfonianami wskazane jest wykonanie biopsji koci dla wykluczenia adynamicznej choroby koci. Podawanie bisfofonianów w tej grupie chorych zwiêksza
ryzyko wyst¹pienia adynamicznej choroby
koci,
 przy podawaniu steroidów w czasie
pierwszych 3 miesiêcy po zabiegu przeszczepienia nerki nale¿y dokonaæ oceny
gêstoci mineralnej koci, a w razie jej obni¿enia, rozwa¿yæ podawanie witaminy D i
bisfosfonianów. Przed podawaniem bisfosfonianów wskazane jest wykonanie biopsji
koci dla wykluczenia adynamicznej choroby koci,
 skutecznoæ i bezpieczeñstwo stosowania innych farmakologicznych metod
leczenia osteoporozy takich jak leki biologiczne (anty-RANKL) czy wybiórczych modulatorów receptorów estrogenowych nie zosta³y jeszcze ustalone w tej grupie chorych.
Odrêbnoci postêpowania u dzieci
z PChN
 u dzieci, zw³aszcza najm³odszych, z
powodu wiêkszego obrotu kostnego w wieku rozwojowym, monitorowanie biochemiczne powinno rozpoczynaæ siê ju¿ w 2. stadium PChN,
 zalecana czêstoæ badañ biochemicznych (stê¿enia w surowicy wapnia, fosforu, fosfatazy zasadowej, PTH i wodorowêglanów) wynosi: w 3. stadium PChN - co
6 miesiêcy, w 4. stadium - co 3 miesi¹ce, a
w 5. stadium co miesi¹c,
 dodatkowym parametrem oceny u
dzieci z PChN jest d³ugoæ/wysokoæ cia³a i
tempo wzrostu. Nale¿y dokonywaæ tych pomiarów co najmniej raz na 3 miesi¹ce u dzieci < 1. roku ¿ycia i co najmniej raz na 6 miesiêcy u dzieci starszych, stosuj¹c standaryzowane metody pomiaru,
 uzyskane wyniki nale¿y odnosiæ do
odpowiednich dla wieku i p³ci siatek centylowych oraz rejestrowaæ kolejne uzyskane
wyniki u tego samego pacjenta na standaryzowanej siatce centylowej umo¿liwiaj¹cej
ocenê dynamiki tempa wzrostu,
 u dzieci z istotnym niedoborem
wzrostu w przebiegu PChN i/lub po przeszczepieniu nerki mo¿na (po wykonaniu
odpowiednich badañ oraz przy zachowaniu
pe³nej kontroli nad zaburzeniami gospodarki
wapniowo-fosforanowej i wyrównaniu zaburzeñ od¿ywiania) stosowaæ hormon wzrostu,
 w miarê mo¿liwoci nale¿y podejmowaæ próby stosowania po transplantacji nerki
protoko³ów immunosupresji pozbawionej
kortykosteroidów,
 nie ma jeszcze danych pozwalaj¹cych na okrelenie zasadnoci i bezpieczeñstwa stosowania kalcymimetyków oraz
bisfofonianów u dzieci.
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