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Leczenie hiperfosfatemii w przewlek³ej
chorobie nerek
Hiperfosfatemia jest zaburzeniem gospodarki mineralnej, które pojawia siê
najczêciej ju¿ w 3.-4. okresie przewlek³ej choroby nerek i nasila siê wraz z jej
postêpem. W efekcie zaburzenie to wystêpuje u niemal wszystkich chorych w
schy³kowej niewydolnoci nerek. Hiperfosfatemia jest jednym z kluczowych
ogniw w patogenezie ca³ego spektrum towarzysz¹cych przewlek³ej chorobie
nerek zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej, zaburzeñ metabolizmu
kostnego i zwapnieñ w uk³adzie naczyniowym okrelanych obecnie wspóln¹
nazw¹ powik³añ mineralnych i kostnych w przewlek³ej chorobie nerek (PChN PMK). Na znaczenie kliniczne hiperfosfatemii wskazuj¹ wyniki wielu badañ, które pokaza³y, ¿e stanowi ona istotny i niezale¿ny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek. Hiperfosfatemia towarzysz¹ca przewlek³ej chorobie nerek jest te¿ równoczenie powszechnie akceptowanym celem terapeutycznym. Dysponujemy obecnie kilkoma lekami skutecznie obni¿aj¹cymi stê¿enie fosforu w surowicy o podobnym mechanizmie
dzia³ania opartym o wi¹zanie fosforu w przewodzie pokarmowym ale ró¿nym
profilu bezpieczeñstwa i dzia³añ niepo¿¹danych. Zasady doboru tych leków, ich
dawkowanie, kojarzenie z innymi preparatami oraz d³ugoterminowe korzyci ze
stosowania s¹ obecnie przedmiotem licznych badañ nie pozbawionych zreszt¹
kontrowersji.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 140-144)
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Management of hyperphosphatemia in chronic kidney
disease

Hyperphosphatemia is a mineral disorder that appears in stage 3 or 4 chronic
kidney disease and worsens with its progression. In result that disorder affects
almost all patients with kidney failure. Hyperphosphatemia is key link in the
pathogenesis of the whole spectrum of mineral and bone abnormalities and
vascular calcification that accompany chronic kidney disease (chronic kidney
disease - mineral and bone disorder - CKD-MBD). Clinical significance of
hyperphosphatemia is supported by the results of many studies that have shown
that it is tightly related to cardiovascular mortality in chronic kidney disease.
High serum phosphate level is also a widely accepted therapeutic target in
chronic kidney disease. Currently we have several drugs on the market that can
effectively lower serum phosphate. Although they all have similar mechanism
of action (phosphate binding in the gastrointestinal tract) they may significantly
differ with respect to safety and side-effect profile. The rules of phosphate-binders dosing, combining them with other agents and long-term benefits of therapy
are still under investigation and not devoid of controversy.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 140-144)

Wprowadzenie
Fosfor jest g³ównie pierwiastkiem wewn¹trzkomórkowym. Z tego te¿ powodu stê¿enie fosforu rutynowo oznaczane w surowicy nie jest dobrym wskanikiem jego zasobów ogólnoustrojowych i z tego ograniczenia nale¿y sobie zdawaæ sprawê prowadz¹c diagnostykê zaburzeñ gospodarki mineralnej. U osoby zdrowej stê¿enie fosforu
w surowicy utrzymywane jest w doæ w¹skim zakresie fizjologicznym dziêki istnieniu szeregu mechanizmów regulacyjnych.
Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹ regulacja
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wch³aniania w przewodzie pokarmowym,
metabolizm kostny, wydalanie z moczem
(regulowane m.in. przez niedawno poznany, wytwarzany przez osteocyty, czynnik
wzrostu fibroblastów  FGF-23) i wielkoæ
zasobów ustrojowych (rolê buforu pe³ni¹ tu
koci) [27]. Mo¿na z grubsza przyj¹æ, ¿e
homeostaza fosforanowa jest zale¿na od
dwóch czynników tj. dowozu z pokarmem i
wydalania drog¹ nerek. Ten ostatni narz¹d
posiada na tyle sprawny mechanizm wydalania fosforu, ¿e pomimo du¿ych wahañ iloci fosforu dostarczanego do organizmu z
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pokarmem jego ewentualny nadmiar jest
szybko usuwany drog¹ nerek. W medycynie czêciej obserwuje siê hiper- ni¿ hipofosfatemiê. Wynika to z tego, ¿e nasza przeciêtna dieta pokrywa z nadmiarem zapotrzebowanie na fosfor. Dobowe zapotrzebowanie na fosfor wynosi u osoby doros³ej 700900 mg podczas gdy tak zwana zachodnia dieta dostarcza przeciêtnie 1000-1200
mg fosforu na dobê z czego 800 mg jest
wch³aniane. Niestety dodatki do przetworzonej ¿ywnoci i konserwanty mog¹ dodatkowo dostarczaæ do 500 mg fosforu/dobê i to
ta iloæ najczêciej decyduje o dodatnim bilansie fosforowym [27].
Ze wzglêdu na upoledzone wydalanie
fosforu drog¹ nerek w przebiegu przewlek³ej choroby (PChN) nerek doæ szybko
mo¿e dochodziæ do zaburzeñ gospodarki
fosforowej. Wyj¹tkiem s¹ sytuacje takie jak
niektóre tubulopatie, niedo¿ywienie czy cukrzyca z ketoz¹ kiedy to bilans fosforowy
mo¿e pozostawaæ ujemny nawet przy bardzo upoledzonej czynnoci wydalniczej
nerek. Hiperfosfatemia jest typowym zaburzeniem w PChN stopnia 4.-5 chocia¿ mo¿e
ona byæ obserwowana u czêci chorych ju¿
wczeniej tj. w 3. stadium tej choroby [21].
Hiperfosfatemia w PChN nie stanowi jednak
prawie nigdy w tej chorobie izolowanego
zaburzenia i nale¿y j¹ rozpatrywaæ w szerokim kontekcie zaburzeñ kalcemii, metabolizmu witaminy D i wydzielania parathormonu (PTH) (rycina 1) [10]. Chocia¿ ograniczenie poda¿y fosforu w diecie stanowi podstawê naszego postêpowania terapeutycznego w PChN to jednak u wiêkszoci chorych
jest ono niewystarczaj¹ce do zapobiegania
hiperfosfatemii g³ównie z uwagi na trudnoci chorych z wymaganym ograniczeniem
poda¿y fosforu w warunkach wspó³czesnej
diety zawieraj¹cej du¿e iloci bogatych w
fosfor rodków konserwuj¹cych [21].
Podstawowe pytania jakie zadaje sobie
klinicysta to dlaczego w przewlek³ej chorobie nerek nale¿y korygowaæ zaburzenia gospodarki fosforowej (hiperfosfatemiê) i kiedy rozpocz¹æ takie leczenie? Z historycznego punktu widzenia kontrola hiperfosfatemii postrzegana by³a raczej jako jedna z
metod zapobiegania rozwojowi wtórnej nadczynnoci przytarczyc ale obecnie jest ona
traktowana jako odrêbny cel terapeutyczny
(rycina 2) [24]. Przes³ankami do takiej zmiany pogl¹dów na znaczenie korekcji hiperfosfatemii by³y wyniki szeregu badañ obserwacyjnych wi¹¿¹cych zaburzenia Ca-P z
powik³aniami klinicznymi i miertelnoci¹,
dowiedziony udzia³ hiperfosfatemii w patogenezie zwapnieñ w naczyniach i wreszcie
a mo¿e nawet przede wszystkim wprowadzanie nowych leków specjalnie zaprojektowanych do leczenia hiperfosfatemii.
Nale¿y tu zw³aszcza zwróciæ uwagê na
obserwowany w wielu du¿ych przekrojowych
badaniach silny zwi¹zek pomiêdzy stê¿eniem fosforu w surowicy a miertelnoci¹
chorych w tym zw³aszcza z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wykazano to m.in. w
badaniach Blocka i wsp. [2] oraz w badaniu
DOPPS [25]. Ostatnio pojawi³y siê jednak
kolejne wa¿ne analizy pokazuj¹ce, ¿e jeszcze silniejszym ni¿ stê¿enie fosforu czynnikiem koreluj¹cym ze zwiêkszon¹ miertelnoci¹ u chorych rozpoczynaj¹cych dializy
jest stê¿enie FGF-23 czyli czynnika zwiêk-
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Rycina 1
Kierunki leczenia zaburzeñ mineralnych w przewlek³ej chorobie nerek (w opracowaniu w³asnym wg Goodman WG. Kidney Int. 2001;59:1187-1201.).
Directions of management of mineral disorders in chronic kidney disease (modified from Goodman WG.
Kidney Int. 2001;59:1187-1201).

Rycina 2
Dobór metod leczenia do stopnia zaawansowania wtórnej nadczynnoci przytarczyc (podejcie tradycyjne,
"paraidocentryczne").
The choice of treatment methods to the degree of secondary hyperparathyroidism (conventional "paraidocentric" approach).

Rycina 3
Kluczowe badania kliniczne z zastosowaniem chlorowodorku sewelameru.
Pivotal clinical trias for sewelamer.
TTG - "Treat-to-Goal", RIND - Renagel in New Dialysis, DCOR - Dialysis Clinical Outcomes Revisited

szaj¹cego wydalanie fosforu z moczem (jeden z tzw. fosfatonin) [11]. To ostatnie badanie nie tylko jednak nie podwa¿a ale nawet wzmacnia znaczenie zaburzeñ fosforanowych w patologii sercowo-naczyniowej w
PChN, co wiêcej istotn¹ dodatni¹ zale¿noæ
pomiêdzy stê¿eniem fosforu w surowicy a
chorobowoci¹ i miertelnoci¹ sercowo-
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naczyniow¹ obserwujê siê nawet u osób z
prawid³ow¹ czynnoci¹ wydalnicz¹ nerek i
w normalnym fizjologicznym zakresie stê¿enia fosforu [26]. Poniewa¿ poda¿ fosforu
zale¿na jest przede wszystkim od spo¿ycia
bia³ek (s¹ one najbogatszym ród³em fosforu w po¿ywieniu gdy¿ spo¿ycie 1 g bia³ka
dostarcza do organizmu 12-16 mg fosforu)

141

Tabela I
Docelowe wartoci parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej (porównanie zaleceñ KDIGO i KDOQI).
Target values of calcium-phosphate metabolism parameters (comparison of KDIGO and KDOQI guidelines).
K D IG O 2 0 0 9

K D O Q I 2003

" nie m a w y starczaj¹cy ch dany ch
aby w skazy w aæ konkretne zakresy stê¿eñ "

Wy znaczone zakresy stê¿eñ Ca, P, PTH i Ca x P

Fosfor - gdy stê¿enia s¹ podw y ¿szone
trzeba d¹¿y æ do ich norm alizacji

Fosfor  jak u zdrow y ch w PChN 3.-4. stopnia
a 3,5 - 5,5 m g/dl w PChN 5. stopnia

Wapñ - nale¿y unikaæ hiperkalcem ii,
nieznane jest ry zy ko zw i¹zane z hipokalcem i¹

Wapñ  w pobli¿u dolnego zakresu norm y

PTH  nale¿y unikaæ zakresów
<2 i >9-krotnoci górnego zakresu norm y

PTH  35 - 70 pg/m l w PChN 3.,
70 - 110 w PChN 4.
i 150 - 300 w PChN 5. stopnia

Tabela II
Podsumowanie zasad leczenia hiperfosfatemii (wg KDOQI 2003, KDIGO 2009 i stanowiska Grupy Roboczej
Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii 2010).
Summary of the principles of hyperphosphatemia management (according to KDOQI 2003, KDIGO 2010 and
the Working Group of the Country Consultant in Nephrology 2010).
L e c ze n ie h ip e rfo s fa te m ii
C h o rzy n ie d ia lizo w a n i (P C h N s to p n ia 3 . -5 . )
Dieta

Leki w i¹¿¹ce fosforany

 K / D O Q I: "ograniczenie poda¿y fosforu
w diecie do 800-1000 m g/dobê"
 K D IG O : ."dieta chorego z PChN pow inna
zapew niaæ ograniczon¹ poda¿ fosforu"

 K / D O Q I: "Je¿eli stê¿enie fosforu lub PTH przekracza
zalecane granice pom im o ograniczeñ dietety czny ch nale¿y
chorem u przepisaæ leki w i¹¿¹ce fosforany (OPINIA). Leki
w i¹¿¹ce fosforany zaw ieraj¹ce w apñ w y kazuj¹ skutecznoæ
w obni¿aniu stê¿enia fosforu (DOWODY) i m og¹ by æ
stosow ane w pierw szej kolejnoci (OPINIA)'
 K D IG O : "w okresie 3-5 i 5D PChN pow inno siê
kory gow aæ hiperfosfatem iê poprzez podaw anie doustny ch
rodków w i¹¿¹cy ch fosforany w przew odzie pokarm ow y m .
Wy bór rodka w i¹¿¹cego fosforany zale¿ny jest
od stopnia zaaw ansow ania PChN, w y stêpow ania zw apnieñ
w uk³adzie sercow o-naczy niow y m ,
postaci choroby koci i tolerancji danego leku.
Zalecane jest ograniczenie stosow ania rodków w i¹¿¹cy ch
fosforany zaw ieraj¹cy ch w apñ na rzecz preparatów
niezaw ieraj¹cy ch tego m etalu"

C h o rzy d ia lizo w a n i (P C h N s to p n ia 5 . )
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Dieta

Leki w i¹¿¹ce fosforany

 K / D O Q I: "ograniczenie poda¿y fosforu
w diecie do 800-1000 m g/dobê"
 K D IG O : ."dieta chorego z PChN pow inna
zapew niaæ ograniczon¹ poda¿ fosforu"

 K / D O Q I: "Zarów no leki w i¹¿¹ce fosforany zaw ieraj¹ce
w apñ jak i inne preparaty nie zaw ieraj¹ce w apnia, glinu
czy m agnezu (jak sew elam er) w y kazuj¹ skutecznoæ
w obni¿aniu stê¿eñ fosforu (DOWODY) i m og¹ by æ
stosow ane w pierw szej kolejnoci (OPINIA). Jeli leczenie
jedny m z ty ch leków jest nieskuteczne pow inno siê
stosow aæ oba rodzaje preparatów w skojarzeniu (OPINIA).
U chory ch z du¿y m i zw apnieniam i z du¿y m i zw apnieniam i
naczy ñ i/lub tkanek m iêkkich nale¿y stosow aæ leki
nie zaw ieraj¹ce w apnia (OPINIA)
 K D IG O : "w okresie 3-5 i 5D PChN pow inno siê
kory gow aæ hiperfosfatem iê poprzez podaw anie
doustny ch rodków w i¹¿¹cy ch fosforany w przew odzie
pokarm ow y m . Wy bór rodka w i¹¿¹cego fosforany
zale¿ny jest od stopnia zaaw ansow ania PChN,
w y stêpow ania zw apnieñ w uk³adzie sercow o-naczy niow y m ,
postaci choroby koci i tolerancji danego leku.
Zalecane jest ograniczenie stosow ania rodków
w i¹¿¹cy ch fosforany zaw ieraj¹cy ch w apñ na rzecz
preparatów niezaw ieraj¹cy ch tego m etalu"
 "w przy padku w y st¹pienia zw apnieñ w uk³adzie
sercow o-naczy niow y ch i w ady nam icznej postaci choroby
koci i/lub przy utrzy m uj¹cy ch siê niskich stê¿eniach PTH,
nie pow inno siê stosow aæ preparatów w i¹¿¹cy ch fosforany
w przew odzie pokarm ow y m zaw ieraj¹cy ch w apñ"
 "leki w i¹¿¹ce fosforany zaw ieraj¹ce glin nie pow inny
by æ stosow ane u chory ch z PChN, za w y j¹tkiem
doranego, krótkotrw a³ego leczenia znacznej hiperfosfatem ii,
opornej na inne m etody leczenia" .

nie jest zaskoczeniem, ¿e istnieje te¿ nieliniowa dodatnia zale¿noæ pomiêdzy spo¿yciem fosforu w po¿ywieniu a miertelnoci¹
chorych dializowanych [17]. Równoczenie
warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e we wszystkich
analizach wskazuj¹cych na istnienie zwi¹zków pomiêdzy prze¿ywalnoci¹ chorych dializowanych a stê¿eniem fosforu w surowicy
zale¿noæ ta nie by³a liniowa ale przypomina³a kszta³tem literê U gdy¿ zarówno niskie jak i wysokie stê¿enie fosforu jest zwi¹zane ze zwiêkszon¹ miertelnoci¹. Najni¿sz¹ miertelnoæ wed³ug analizy badania
DOPPS przeprowadzonej przez Tentori i
wsp. [25] stwierdza siê przy stê¿eniu fosforu w surowicy w granicach 4,5-6 mg/dl. Ponadto, krzywa ta ma podobny kszta³t przy
analizie zarówno miertelnoci ze wszystkich przyczyn jak i sercowo-naczyniowej,
chocia¿ przy tej ostatniej krzywa jest nawet
bardziej stroma zarówno przy wy¿szym jak
i ni¿szym stê¿eniu fosforu. Pomimo istnienia wyranej zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem fosforu a ryzykiem zgonu u chorych
dializowanych szczegó³owy patomechanizm
³¹cz¹cy te zaburzenia z patologi¹ uk³adu
sercowo-naczyniowego nie zosta³ poznany,
chocia¿ wydaje siê, ¿e dominuj¹c¹ rolê odgrywa tu zwiêkszone ryzyko powstawania
zwapnieñ w uk³adzie naczyniowym i sercu
[16]. Zaburzenia metabolizmu fosforu nie s¹
tu jednak zapewne jedynym winowajc¹. Jak
ju¿ powy¿ej wspomniano, nieprawid³owoci
w zakresie gospodarki fosforowej nie mo¿na analizowaæ bez równoczesnego uwzglêdnienia ewentualnych zaburzeñ gospodarki
wapniowej gdy¿ obie s¹ bardzo cile powi¹zane. W przebiegu przewlek³ej choroby
nerek dochodzi najczêciej do równoleg³ego naruszenia homeostazy wapniowej. Wykazano niedawno, ¿e wraz z postêpem
PChN dochodzi do istotnego upoledzenia
wydalania wapnia z moczem co ma miejsce ju¿ w 3. okresie choroby a wiêc wczeniej ni¿ dawniej s¹dzono [7]. Zaburzenie
to ma miejsce wczeniej ni¿ dochodzi do
spadku stê¿enia wapnia w surowicy co sugeruje, ¿e jest ono odzwierciedleniem zwiêkszonego odk³adania wapnia w tkankach i
narz¹dach. Potwierdza to zreszt¹ obserwacjê, ¿e u 40% chorych w 4. stadium PChN i
prawie 60% chorych rozpoczynaj¹cych dializoterapiê wystêpuj¹ ju¿ istotne zwapnienia
w uk³adzie naczyniowym, odsetek ten zwiêksza siê nastêpnie doæ szybko ju¿ po rozpoczêciu dializoterapii [1,19,20]. Za to ostatnie, tj. progresjê zwapnieñ metastatycznych
w uk³adzie naczyniowym winiæ mo¿na nie
tylko nadmierne spo¿ycie bogatowapniowej
diety ale te¿ za¿ywanie preparatów wapnia
wi¹¿¹cych fosforany i równoczesne stosowanie przez czêæ chorych aktywnej witaminy D [4]. Taki rodzaj patologii naczyniowej pod postaci¹ zwapnieñ w cianie rodkowej têtnic i wapnienie zastawek serca jest
zjawiskiem szczególnie niekorzystnym rokowniczo, gdy¿ silnie dodatnio koreluje ze
zwiêkszon¹ miertelnoci¹ chorych rozpoczynaj¹cych leczenie dializacyjne [3].
Na podstawie przedstawionych danych
widaæ wiêc, ¿e zaburzenia gospodarki fosforowej i powi¹zane z nimi zaburzenia gospodarki wapniowej s¹ istotnie powi¹zane
z prze¿ywalnoci¹ chorych z PChN. Zale¿noci te nie ograniczaj¹ siê jednak do jedynie wapnia i fosforu ale obejmuj¹ te¿ para-
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thormon, którego znacznie zwiêkszone stê¿enia s¹ istotnym wskanikiem zwiêkszonej miertelnoci oraz witaminê D, której
niedobór jest te¿ równie niekorzystnym
czynnikiem rokowniczym. Te cele terapii i
wzajemne powi¹zania pomiêdzy nimi przedstawia rycina 1 [10].
Pomimo identyfikacji celów terapeutycznych istotnym ograniczeniem w racjonalnym
planowaniu terapii jest to, ¿e wiêkszoæ dostêpnych obecnie badañ nad zale¿nociami pomiêdzy prze¿yciem chorych a poszczególnymi wskanikami zaburzeñ gospodarki
mineralnej dotyczy jednak tylko chorych w
schy³kowym okresie choroby zw³aszcza d³ugotrwale dializowanych. Pomimo jednak
dobrego poznania tych zale¿noci podstawowym i zarazem najpowa¿niejszym problemem dla klinicysty jest pogodzenie wielu celów terapeutycznych w sytuacji gdy s¹
one czêsto przeciwstawne a wiêkszoæ leków jakimi dysponujemy nie pozwala na równoczesne wyrównanie zaburzeñ zarówno
gospodarki fosforanowej jak i wapniowej
oraz obni¿enie stê¿enia PTH i wyrównanie
niedoboru witaminy D.
Nie bez znaczenia przy podejmowaniu
decyzji leczniczych jest te¿ koszt terapii gdy¿
leki nowej generacji takie jak chlorowodorek cynakalcetu, nowe analogii aktywnej
witaminy D i niewapniowe leki wi¹¿¹ce fosforany w przewodzie pokarmowym s¹ znacz¹co dro¿sze ni¿ tradycyjne preparaty.
Szacuje siê, ¿e roczne koszty stosowania
wszystkich leków wi¹¿¹cych fosfor u chorych dializowanych siêgaj¹ 750 mln dolarów
amerykañskich [27].
Leki wi¹¿¹ce fosforany w przewodzie
pokarmowym
Pierwszymi lekami wprowadzonymi
jeszcze w latach 70. do leczenia hiperfosfatemii towarzysz¹cej schy³kowej niewydolnoci nerek by³y podawane doustnie zwi¹zki
glinu  wêglan i wodorotlenek. Szersze zastosowanie kliniczne znalaz³ jednak tylko ten
drugi preparat [9]. Krótko po ich wprowadzeniu tj. w latach 1978-1979 pojawi³y siê
ju¿ pierwsze publikacje wskazuj¹ce na mo¿liwoæ rozwoju encefalopatii glinowej i osteomalacji wskutek zwiêkszonego odk³adania
siê glinu w odpowiednich narz¹dach. Nie
mo¿na by³o jednak wówczas jednoznacznie rozstrzygn¹æ czy to stosowane w leczeniu hiperfosfatemii preparaty glinu s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ tych powik³añ czy te¿ jest to
raczej efekt niedoskona³ych jeszcze wtedy
metod oczyszczania wody wodoci¹gowej
stosowanej do przygotowywania p³ynów dializacyjnych, która by³a ród³em istotnych iloci zwi¹zków glinu. Kolejne publikacje i analizy nie pozostawia³y ju¿ w¹tpliwoci i opracowane na ich podstawie zasady postêpowania da³y pocz¹tek erze stosowania do
wi¹zania zawartych w pokarmach fosforanów preparatów wapnia g³ównie wêglanu i
octanu. Preparaty glinu pozosta³y za do
dzisiaj w schematach leczenia jedynie jako
leczenie ratunkowe a wiêc z za³o¿enia bardzo ograniczone w czasie. Chocia¿ w porównaniu do zwi¹zków glinu preparaty wapnia by³y mniej skuteczne w wi¹zaniu fosforu to jednak nie dawa³y one tak wielu gronych powik³añ [27]. Co ciekawe jednak, pomimo ponad trzech dekad ich stosowania
nie dysponujemy ¿adnym du¿ym kontrolo-

wanym badaniem potwierdzaj¹cym lub nie
korzyci z ich stosowania w zakresie miertelnoci i chorobowoci sercowo-naczyniowej. Trudno jest te¿ na postawie dostêpnych
badañ jednoznacznie wyrokowaæ, który z
dwóch najpopularniej stosowanych preparatów  octan czy wêglan wapnia  jest bardziej skuteczny i lepiej tolerowany. Badania,
które przeprowadzono aby to rozstrzygn¹æ
by³y przewa¿nie zbyt ma³e a dawki obu leków by³y nieekwiwalentne. Niedawna metaanaliza nie potwierdzi³a tak¿e ró¿nic w tym
zakresie pomiêdzy wymienionymi preparatami [15]. G³ównym ograniczeniem w stosowaniu preparatów wapnia wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym jest hiperkalcemia i zwi¹zane z tym prawdopodobnie zwiêkszone ryzyko zwapnieñ pozakostnych, doæ czêsto leki te powoduj¹ te¿ jednak dolegliwoci ¿o³¹dkowo-jelitowe. Te
ostatnie wystêpuj¹ jednak z podobn¹ czêstoci¹ przy stosowaniu zarówno wêglanu
jak i octanu [15].
Chlorowodorek sewelameru jest ¿ywic¹ jonowymienn¹, która posiada nie tylko
zdolnoæ wi¹zania jonów fosforanowych ale
te¿ kwasów ¿ó³ciowych i tym samym istotnie zmniejsza stê¿enie lipidów w surowicy.
Przy wi¹zaniu jonu fosforanowego przez
chlorowodorek sewelameru jest on jednak
wymieniany na jon wodorowy, co mo¿e przyczyniaæ siê do zmniejszenia pH i nasilenia
kwasicy metabolicznej [27]. Sta³o siê to powodem wprowadzenia nowego zwi¹zku sewelameru a mianowicie wodorowêglanu,
który zosta³ ju¿ wprowadzony w wielu krajach wiata. Z uwagi na jego neutralny wp³yw
na stê¿enie jonów wodorowych we krwi wykazuje on szczególn¹ przydatnoæ u chorych z hiperfosfatemi¹ w okresie przeddializacyjnym. Zastosowanie sewelameru u
chorych z PChN zwiêksza siê stopniowo.
Wed³ug danych amerykañskich do 2008
roku stosowa³o go 17,1% chorych hemodializowanych ale zapewne obecnie odsetek
ten jest ju¿ znacz¹co wy¿szy [27]. W Polsce stosowanie tego leku jest znacznie
mniejsze (chocia¿ wykazuje wyran¹ tendencjê rosn¹c¹) g³ównie z uwagi na brak
wydzielonej procedury refundacji kosztów
zakupu leku przez NFZ.
Chlorowodorek sewelameru jest niew¹tpliwie najlepiej przebadanym lekiem sporód preparatów wi¹¿¹cych fosfor w przewodzie pokarmowym. Kluczowe dla tego
leku badania kliniczne przedstawiono schematyczne na rycinie 3. Najwiêksze badanie,
w którym zastosowano ten lek  Dialysis Clinical Outcomes Revisited (DCOR)  by³o zarazem jednym z najwiêkszych badañ kiedykolwiek przeprowadzonych w nefrologii [22].
Objê³o ono 2103 chorych hemodializowanych, których losowo przydzielano do grupy leczonej chlowodorkiem sewelameru i
preparatami wapnia (ok. 2/3 octanem i ok.
1/3 wêglanem). Czas leczenia wynosi³ 3
lata. Badanie to ukierunkowano na tzw. twarde punkty koñcowe czyli analizowano miertelnoæ ze wszystkich przyczyn i oddzielnie
sercowo-naczyniow¹ a dodatkowo szereg
innych parametrów w tym przede wszystkim czêstoæ incydentów sercowo-naczyniowych. Chocia¿ pierwotna analiza wyników badania DCOR przeprowadzona w ca³ej kohorcie nie ujawni³a istotnych ró¿nic w
miertelnoci to jednak póniejsza analiza
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dokonana w podgrupach pokaza³a, ¿e chorzy leczeni sewelamerem w porównaniu do
leczonych preparatami wapnia rzadziej wymagali hospitalizacji ze wszystkich przyczyn
(wspó³czynnik ryzyka wzglêdnego 0,90,
95% przedzia³ ufnoci 0,82-0,99) [23]. Dodatkowo chorzy leczeni sewelamerem w
wieku powy¿ej 65. lat czyli osoby obarczone wiêkszym ryzykiem sercowo-naczyniowym charakteryzowali siê o 23% mniejszym
ryzykiem zgonu ni¿ leczeni preparatami
wapnia. Podobn¹ ró¿nicê na korzyæ sewelameru (o 34%) zaobserwowano te¿ w podgrupie chorych leczonych powy¿ej 2 lat.
Podobne wyniki uzyskano w innym badaniu, które jednak nie by³o oparte na randomizacji ale stanowi³o dwuletni¹ obserwacj¹ du¿ej grupy (1377 chorych) hemodializowanych pacjentów leczonych ró¿nymi
preparatami wapnia. W grupie tej zaobserwowano, ¿e prze¿ycie chorych leczonych
sewelamerem by³o znacz¹co d³u¿sze ni¿
chorych otrzymuj¹cych preparaty wapnia do
wi¹zania zawartych w pokarmach fosforanów [5]. Inne wa¿ne badania, w których
zastosowano chlorowodorek sewelameru to
Treat-to-Goal [6] i Renagel In New Dialysis - RIND [4]. Pierwsze z nich mia³o na
celu ocenê efektów d³ugotrwa³ego leczenia
sewelamerem na postêp zwapnieñ w têtnicach wieñcowych i aorcie. By³o to badania
z randomizacj¹, które objê³o 200 chorych
przewlekle dializowanych (przez rednio 3,3
lat) a czas leczenia wyniós³ 52 tygodnie.
Stosowano sewelamer lub preparaty wapnia i oceniano stê¿enia w surowicy wapnia,
fosforu, parathormonu, lipidów oraz zwapnienia w têtnicach wieñcowych i aorcie piersiowej przy pomocy tomografii pojedynczej
wi¹zki elektronów (EBCT). Ju¿ po 26 tygodniach stwierdzono, ¿e u chorych leczonych
preparatami wapnia postêp zwapnieñ w têtnicach wieñcowych wynosi³ 14% w stosunku do wartoci wyjciowej przy równoczesnym braku jakichkolwiek zmian w grupie
leczonych sewelamerem. Z kolei po 52 tygodniach w grupie leczonej sewelamerem
progresja zwapnieñ wynios³a jedynie 6% a
w grupie leczonych preparatami wapnia
25%. Podobne zale¿noci dotyczy³y zwapnieñ w aorcie. Dodatkowo u czêci chorych
w czasie leczenia sewelamerem zauwa¿ono regresjê zwapnieñ co by³o obserwacj¹
prze³omow¹ gdy¿ do tej pory uwa¿ano, ¿e
taki rodzaj patologii ma charakter nieodwracalny. W kolejnym badaniu z sewelamerem
RIND porównano wp³yw sewelameru i preparatów wapnia na postêp zwapnieñ w têtnicach wieñcowych u chorych rozpoczynaj¹cych dializoterapiê [4]. Chorych przydzielano losowo do grupy leczonych sewelamerem lub preparatem wapnia. Badanie to by³o
niewielkie gdy¿ rozpoczê³o je 129 chorych
a 107 ukoñczy³o. Czas obserwacji wynosi³
18 miesiêcy a celem leczenia by³o skuteczne wyrównanie zaburzeñ Ca-P. Podobnie jak
w badaniu Treat-to-Goal postêp zwapnieñ
oceniano przy pomocy tomografii komputerowej pojedynczej wi¹zki elektronów. Okaza³o siê, ¿e tylko 37% chorych rozpoczynaj¹cych dializoterapiê nie mia³o zwapnieñ
naczyniowych i co ciekawe by³a to grupa, w
której przez pó³tora roku leczenia nie obserwowano praktycznie ¿adnej progresji tych
zmian naczyniowych. W ca³ej z kolei grupie
a¿ 93% chorych leczonych preparatami
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wapnia wykazywa³o postêp zwapnieñ ale w
grupie otrzymuj¹cych sewelamer postêp ten
dotyczy³ 60% chorych. W póniejszej analizie badania RIND ukierunkowanej, pomimo
ma³ej liczebnoci badanej grupy, na twarde
punkty koñcowe zaobserwowano, ¿e odsetek chorych pozostaj¹cych przy ¿yciu by³
wiêkszy w przypadku leczenia sewelamerem ni¿ preparatami wapnia (p=0,02) [3].
Sewelamer stosowano te¿ w badaniach klinicznych u chorych w okresie przeddializacyjnym uzyskuj¹c podobne wyniki jak u chorych dializowanych gdy¿ postêp zwapnieñ
w têtnicach wieñcowych u chorych leczonych tym lekiem by³ wolniejszy w porównaniu do otrzymuj¹cych wêglan wapnia [19].
Niedawno podsumowano te¿ efekty stosowania nowego zwi¹zku sewelameru tj. wêglanu u chorych w okresie przeddializacyjnym. Wykazano, ¿e lek ten jest podobnie
skuteczny w obni¿aniu stê¿enia fosforu w
surowicy w porównaniu do chlorowodorku
ale stopieñ kwasicy jest mniejszy u chorych
leczonych wêglanem [8]. Podsumowuj¹c
badania w których stosowano sewelamer
nale¿y podkreliæ, ¿e leczenie sewelamerem zmniejsza postêp zwapnieñ w naczyniach w grupie zarówno chorych rozpoczynaj¹cych dializy (RIND) jak i d³ugotrwale dializowanych (TTG). Leczenie sewelamerem
powoduje spadek ryzyka zgonów chorych
dializowanych, który jest znamienny u tych
najbardziej zagro¿onych (starszych i d³u¿ej
leczonych) (DCOR). Pewnym jednak ograniczeniem w stosowaniu tych leków jest
wystêpowanie objawów ¿o³¹dkowo-jelitowych takich jak nudnoci, wymioty, bóle
brzucha, odbijania, biegunka lub zaparcia.
Wystêpuj¹ one wed³ug jednej z analiz u oko³o 38% pacjentów stosuj¹cych ten lek i aczkolwiek rzadko osi¹gaj¹ takie nasilenie aby
stanowiæ powód przerwania leczenia to jednak s¹ one czêstsze ni¿ w przypadku stosowania innych leków wi¹¿¹cych fosforany
(8-22%) [27].
Inne obecnie dostêpne leki wi¹¿¹ce fosforany stosowane s¹ rzadziej ni¿ powy¿ej
opisane preparaty wapnia i sewelamer. Nale¿¹ do nich wêglan lantanu i preparaty magnezu. W badaniach klinicznych s¹ te¿ jeszcze inne zwi¹zki przede wszystkim ¿elaza i
¿ywice jonowymienne takie jak MCI-196 (colestilan) [27]. Przydatnoæ wêglanu lantanu
oceniana by³a w kilku badaniach klinicznych
[27]. Lek ten porównywano zarówno z placebo jak i ze zwi¹zkami wapnia. Badania te
trwa³y jednak nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy a
dwa z nich tylko 4-6 tygodni. Przeprowadzono te¿ ju¿ analizy d³ugoterminowej skutecznoci i bezpieczeñstwa tego leku (do 6 lat)
ale liczba chorych objêtych nimi by³a bardzo niewielka a odsetek chorych którzy rezygnowali z leczenia wysoki (do 71% z czego 14-16% z powodu dzia³añ niepo¿¹danych). Nie przeprowadzono te¿ badania
wród wystarczaj¹cej liczby chorych, które
by mog³o oceniæ wp³yw wêglanu lantanu na
twarde punkty koñcowe. Z uwagi na to, ¿e
lantan jest metalem o masie atomowej zbli¿onej do glinu du¿e zainteresowanie wzbudzi³y badania analizuj¹ce jego zawartoæ w
tkankach i narz¹dach w czasie d³ugotrwa-
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³ego leczenia. Poniewa¿ wyniki badañ na
zwierzêtach nie pozwoli³y jednoznacznie
wykluczyæ mo¿liwoci kumulacji tego pierwiastka w organizmie konieczne bêd¹ jeszcze dalsze obserwacje bezpieczeñstwa tego
leku w zastosowaniach klinicznych [27]. Do
tej pory dowodów na jego potencjalnie istotn¹ klinicznie kumulacjê jednak nie mamy.
Inne jeszcze preparaty wi¹¿¹ce fosfor w
przewodzie pokarmowym stanowi¹ zwi¹zki
magnezu [27]. Stosowane s¹ one albo jako
jedyny sk³adnik albo ³¹czone s¹ z preparatami wapnia co zmniejsza ryzyko wyst¹pienia biegunki. Stosowany jest zarówno wodorotlenek jak i wêglan magnezu. Oprócz
uporczywych biegunek innym rzadkim ale
gronym powik³aniem zwi¹zanym z ich stosowaniem jest te¿ os³abienie miêni oddechowych. Zalet¹ preparatów magnezu jest
natomiast niska cena.
Koszty leczenia s¹ zale¿ne od rodzaju
zastosowanego preparatu wi¹¿¹cego fosforany. W przypadku octanu wapnia wynosz¹
one 1 500 - 2 000 USD rocznie a w przypadku sewelameru i lantanu od 4 400 do 14 000
USD rocznie. W analizach efektywnoci
kosztowej stosowania sewelameru przeprowadzonych w Kanadzie wykazano, ¿e koszt
1 QALY (Quality-Adjusted Life-Year) wynosi
150 000 CAD [13].
Zasady leczenia hiperfosfatemii
w przewlek³ej chorobie nerek
Cele leczenia (docelowe stê¿enia oznaczanych rutynowo wskaników stanu gospodarki mineralnej) przedstawiono w tabeli I.
Szczegó³owe zasady leczenia obejmuj¹ce
modyfikacje dietetyczne i zasady doboru leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym przedstawiono w tabeli II. W tabeli tej porównano te¿ leczenie zalecane
przez KDOQI w roku 2003 [14] i KDIGO w
roku 2009 [12,18].
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