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Wstêp: Pomimo dowiedzionej skutecznoci leczenia zaburzeñ gospodarki
wapniowo-fosforanowej wêglanu magnezu, stosowanie preparatów magnezu
nie jest jednak szeroko akceptowan¹ metod¹ terapii z obawy przed powik³aniami - hipermagnezemi¹, hiperkalemi¹, bradykardi¹, zaburzeniami gastrycznymi.
Celem niniejszej pracy by³a ocena bezpieczeñstwa krótkotrwa³ego leczenia zaburzeñ gospodarki wapniowo - fosforanowej wêglanem magnezu u chorych przewlekle hemodializowanych. Materia³ i metody: Badaniem objêto 64 chorych (32
mê¿czyzn i 32 kobiet) w wieku 29-84 lata przewlekle hemodializowanych z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej. Pacjentów bior¹cych udzia³ w badaniu podzielono na trzy grupy (grupa I - 30 chorych leczonych wêglanem magnezu (MgCO3) w dawce 3 x 1 g; grupa II - 10 chorych leczonych chlorowodorkiem sewelameru 0,8 g w dawce 3 x 2 tabl; grupa III - 24 chorych leczonych
wêglanem wapnia (CaCO3) w dawce 3 x 2 g. Dawki stosowanych leków pozosta³y niezmienione przez ca³y czas trwania badania (12 tygodni), w trakcie którego analizowano skutecznoæ leczenia hiperfosfatemii oraz dzia³ania niepo¿¹dane. Wyniki: We wszystkich grupach uzyskano spadek stê¿enia fosforu i iloczynu wapniowo-fosforanowego (p<0,05). Tylko u chorych leczonych MgCO3 wyst¹pi³a tendencja do kumulacji magnezu (p<0,01) i potasu (p<0,05). Bradykardiê
obserwowano w pierwszych dwóch tygodniach u 4 chorych leczonych wêglanem magnezu a po dwunastu tygodniach tylko u 1 pacjenta (podobnie jak w
grupie II i III). Liczba chorych z epizodami biegunki w trakcie leczenia, po 4
tygodniach zmniejszy³a siê z 15 do 2 w grupie I, 11 do 2 w grupie II oraz 1 chorego w grupie III w czasie ca³ego badania. Wnioski: Zastosowanie wêglanu magnezu wydaje siê byæ bezpieczne a dzia³ania niepo¿¹dane nieliczne i obecne
tylko w pierwszym okresie stosowania.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 185-189)
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Safety assessment of calcium-phosphorus disorders
in treatment with magnesium carbonate in dialysis
patients
Background: In spite of proven efficacy of the treatment of calcium - phosphorus (Ca-P) disorders with magnesium carbonate - its usage is highly limited
due to fear of post-magnesium complications i.e. hypermagensemia,
hyperkalemia, bradycardia and gastrointestinal disorders. The aim of our study
was to asses the safety of short-term treatment of Ca-P disorders with magnesium carbonate in hemodialysis patients Material and methods: The study involved 64 patients (32 men and 32 female) aged 29-84 years, who suffered from
Ca-P disorders. All the participants were divided into three groups (I - 30 patients treated with calcium carbonate (MgCO3) 3 x 1 g a day; group II - 10 patients treated with sevelamer hydrochloride 0.8 g 3 x 2 pills a day; group III - 24
patients treated with calcium carbonate (CaCO3) 3 x 2 g a day. The doses remained constant during 12 weeks of the study. During the efficacy assessment
of hiperphosphatemia treatment side-effects were analyzed. Results: In all groups
significant decreases of serum phosphate and Ca-P score were observed
(p<0.05). Only in group I - the increase of serum magnesium and potassium
concentration after 12 weeks of the treatment were noted (p<0.01 and p<0.05
respectively). In 4 patients treated with magnesium carbonate during the first
two weeks and in 1 patient after twelve weeks - bradycardia was observed
(similarly only 2 cases in both I and II group after study completion). The number
of patients with diarrhea decreased in MgCO3 group from 15 to 2, in sevelamer
group from 11 to 2 and only one patient in CaCO3 group had persistent diarrhea.
Conclusions: The administration of magnesium carbonate seems to be safe,
side-effects rare and limited to the treatment initiation period.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 185-189)
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Wstêp
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ kalcyfikacji
naczyñ i wtórnie powik³añ sercowo-naczyniowych u chorych przewlekle hemodializowanych, zwiêkszaj¹c ryzyko powik³añ ponad
dwudziestokrotnie [1]. Przekraczaj¹cy 40%
wskanik miertelnoci z przyczyn sercowonaczyniowych niew¹tpliwie zwi¹zany jest z
wysokimi wartociami iloczynu wapniowofosforanowego i parathormonu [1,7,10,13].
Obecnie w leczeniu zaburzeñ gospodarki
wapniowo-fosforanowej stosowane s¹ ró¿ne preparaty wapniowe i niewapniowe wi¹¿¹ce fosforany w przewodzie pokarmowym,
a ich zastosowanie pozostaje stosunkowo
bezpieczne [7,18]. Jednym z tych leków jest
wêglan magnezu, który wydaje siê byæ dostatecznie skuteczny w redukcji stê¿enia
fosforanów w surowicy [4,17,18]. Dodatkowo wywiera on agonistyczny wp³yw na zewn¹trzkomórkowy receptor przytarczyc dla
wapnia dziêki czemu dochodzi do zmniejszenia wydzielania PTH oraz hamuje proces kalcyfikacji naczyñ [19], Zastosowanie
go wzbudza jednak w¹tpliwoci z powodu
pojawiaj¹cych siê w trakcie jego stosowania dzia³añ niepo¿¹danych takich jak hipermagnezemia, hiperkalemia, a tak¿e zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe [4,6,12,14,18,19].
Byæ mo¿e z tego powodu stosowanie wêglanu magnezu nie jest powszechne pomimo potencjalnych w³aciwoci plejotropowych u chorych leczonych nerkozastêpczo.
Celem pracy by³a ocena bezpieczeñstwa krótkotrwa³ego leczenia zaburzeñ gospodarki wapniowo - fosforanowej wêglanem magnezu, u chorych przewlekle hemodializowanych.

Tabela I
Dane demograficzne chorych zakwalifikowanych do badania.
Demographic data of involved patients.

kobiety

m ê¿czy ni

razem

n

32

32

64

redni w iek [lata] ± SD

59,0 ± 15,8

57,1 ± 12,3

57,8 ± 13,9

czas dializoterapii [m iesi¹ce] ± SD

37,0 ± 31,2

36,0 ± 38,9

36,5 ± 35,8

Tabela II
Struktura grup badanych.
The structure of study groups.

n

kobiety

m ê¿czy ni

redni w iek
± SD

czas dializoterapii [m iesi¹ce]
± SD

w êglan m agnezu

30

17

13

58,1 ± 12,8

31,1± 20,0*

chlorow odorek sew elam eru

10

5

5

57,0 ± 16,6

34,2 ± 29,1**

w êglan w apnia

24

10

14

57,8 ± 15,0

43,8 ± 29,9* **

*,** p<0,05
Tabela III
Pocz¹tkowe i koñcowe stê¿enia magnezu w grupach badanych.
Initial and final serum magnesium concentration in study groups.
stê¿enia m agnezu w surow icy [m m ol/l]
pocz¹tkow e

koñcow e

M gCO3

0,7 ± 0,11

1,3 ± 0,4*,**

sew elam er

0,6 ± 0,10

0,65 ± 1,2*

CaCO3

0,7 ± 0,12

0,68 ± 1,1**

*,** p<0,01
Tabela IV
Pocz¹tkowe i koñcowe stê¿enia potasu w grupach badanych.
Initial and final serum potassium concentration in study groups.
stê¿enia potasu w surow icy [m m ol/l]

Materia³ i metoda

Badania prowadzono w formie randomizowanej, otwartej próby któr¹ objêto 112 chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, przewlekle hemodializowanych w Oddziale Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w £odzi. Do badania zakwalifikowano pacjentów z zaburzeniami
gospodarki wapniowo-fosforanowej, dializowanych
od co najmniej 6 miesiêcy, wspó³pracuj¹cych, bez
ciê¿kich chorób wspó³istniej¹cych a wykluczono
ze stê¿eniami iPTH poni¿ej 150 pg/ml i powy¿ej
800 pg/ml oraz po parathyroidektomii. Z badania
wy³¹czono chorych z prawid³owymi stê¿eniami
wapnia i fosforanów bez leczenia preparatami wi¹¿¹cymi fosforany. U wszystkich chorych stopieñ
dodializowania oceniany by³ za pomoc¹ KT/V i
wynosi³ 1,2 do 1,4, a wtórn¹ niedokrwistoæ leczono czynnikami stymuluj¹cymi erytropoezê (ESA) i
¿elazem doustnie w celu utrzymania wartoci hemoglobiny pomiêdzy 10,5 a 12,5 mg/dl. Po wyra¿eniu zgody na udzia³ w badaniu chorzy rozpoczynali 2 tygodniowy okres karencji od leków wp³ywaj¹cych na gospodarkê wapniowo-fosforanow¹.
W pierwszym etapie wytypowano osoby z hiperfosfatemi¹ powy¿ej 1,78 mmol/l. Tylko chorzy spe³niaj¹cy to kryterium zostali w³¹czeni do dalszej
czêci badania. Grupa badana obejmowa³a 64
chorych (32 mê¿czyzn i 32 kobiet) w wieku 29-84
lata, dializowani 3 razy w tygodniu rednio po 4
godziny 15 minut, (dane demograficzne grupy
badanej przedstawiono w tabeli I). Wszyscy chorzy dializowani byli na aparatach Fresenius 4008,
standardowym p³ynem wodorowêglanowym o za186

pocz¹tkow e

koñcow e

M gCO3

5,3 ± 1,5

6 ± 1,49*,**

sew elam er

5,5 ± 1,44

5,4 ± 1,11*

CaCO3

5,2 ± 1,23

5,3 ± 1,21**

*,** p<0,05

wartoci Ca - 1,25 mmol/l, Mg - 0,75 mmol/l
Badani po wstêpnej kwalifikacji zostali przeszkoleni w sposobie za¿ywania leku, aktywnoci
fizycznej oraz diecie. Dwóch chorych zosta³o wykluczonych z badania ze wzglêdu na brak wspó³pracy.
Badanych podzielono na trzy grupy (grupa I 30 chorych; grupa II - 10 chorych; grupa III - 24
chorych). Do grup I i II losowo przydzielano chorych za do grupy III zakwalifikowano chorych z
obni¿onym stê¿eniami wapnia w surowicy krwi
(<2,1 mmol/l). Czas trwania dializoterapii i d³ugoæ
sesji dializacyjnej by³y podobne. Poza tym grupy
nie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ p³ci¹ i wiekiem. Test
dok³adny Fishera - p>0,05 dla obydwu wyników
(tabela II).
Grupy otrzyma³y:
Grupa I - wêglan magnezu (MgCO3)
w dawce 3 x 1 g
Grupa II - chlorowodorek sewelameru 0,8 g
w dawce 3 x 2 tabl
Grupa III - wêglan wapnia w dawce (CaCO 3)
3x2g
Dawki stosowanych leków pozosta³y niezmienione przez ca³y czas trwania badania. Z grupy I

w trakcie trwania badania zosta³o wy³¹czonych 2
pacjentów z powodu uporczywych objawów nietolerancji wêglanu magnezu.
Trakcie leczenia oceniano:
- wskaniki biochemiczne: stê¿enie wapnia,
fosforanów, magnezu i potasu w surowicy oraz iloczyn wapniowo-fosforanowy. Badania biochemiczne wykonywano przed zabiegiem hemodializy za
pomoc¹ rutynowo stosowanych technik laboratoryjnych.
- dzia³ania niepo¿¹dane oceniano w czasie
ka¿dej dializy: subiektywne na podstawie kwestionariusza, obiektywne - ocen¹ kliniczn¹. Oceniano
wystêpowanie: epizodów biegunki, os³abienia si³y
miêniowej, bradykardii. Badanie prowadzono w
ci¹gu 12 tygodni.
Analiza statystyczna
Uzyskane wyniki badañ analizowano statystycznie z wyliczeniem redniej arytmetycznej (X)
oraz odchylenia standardowego od redniej (SD).
Nastêpnie porównywano wyniki badañ wewn¹trzgrupowo, tzn. uzyskane w poszczególnych grupach i miêdzygrupowo, w przyjêtych odstêpach
czasowych z wartoci¹ wyjciow¹ pos³uguj¹c siê
testem t-Studenta dla zmiennych po³¹czonych.

R. Zwiech i wsp.

Znamiennoæ statystyczn¹ przyjmowano na poziomie istotnoci p<0,05 [15].
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Rycina 1
Pocz¹tkowe i koñcowe stê¿enia wapnia (Ca), fosforanów (P) i iloczyn wapniowo-fosforanowy (Ca x P).
Initial and final serum calcium (Ca), phosphorus (P) and calcium-phosphorus index (Ca x P).
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Rycina 2
rednie stê¿enia magnezu w surowicy krwi chorych w trakcie badania.
Mean serum magnesium concentration in patients.
7 ,0

6 ,5

m m ol /l

6 ,0

5 ,5

5 ,0
w êglan m a gnez u
s e we la m er

4 ,5

w êglan w ap nia

4 ,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tyd z ie ñ

Rycina 3
rednie stê¿enia potasu w surowicy krwi chorych w trakcie badania.
Mean serum potassium concentration in patients.
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Wyniki
Stê¿enia wapnia, fosforanów
i iloczyn wapniowo-fosforanowy
Rycina 1 przedstawia stê¿enia wapnia i
fosforanów oraz iloczyn wapniowo-fosforanowy na pocz¹tku i koñcu badania. W ka¿dej z grup zauwa¿ono zmniejszenie stê¿enia wapnia w surowicy w odniesieniu do
wartoci wyjciowej, choæ w grupach chorych leczonych wêglanem magnezu i wêglanem wapnia spadek ten nie by³ znamienny. Istotny statystycznie spadek stê¿enia
wapnia odnotowano u chorych leczonych
sevelamerem (p<0,05). Wyjciowe najni¿sze stê¿enie wapnia w surowicy zanotowano u chorych leczonych wêglanem wapnia i
by³o ono znamiennie ni¿sze ni¿ w pozosta³ych grupach (odpowiednio p<0,05 i p<0,05).
Po 3 miesi¹cach leczenia nie odnotowano
ró¿nic pomiêdzy stê¿eniami wapnia w surowicy w grupie leczonych wêglanem magnezu i wêglanem wapnia, za najni¿sze
stê¿enia wapnia mia³y miejsce u chorych
leczonych sewelamerem (p<0,05 dla obu
porównañ).
Wyjciowe rednie stê¿enia fosforanów
(sP) we wszystkich grupach badanych by³y
podobne i nie ró¿ni³y siê znamiennie
(p>0,05). Stê¿enie fosforanów w czasie badania obni¿y³o siê we wszystkich grupach
(p<0,05) jednak¿e najbardziej znacz¹cy spadek odnotowano u chorych leczonych wêglanem magnezu (p<0,05). Stê¿enie to by³o
znamiennie ni¿sze ni¿ w pozosta³ych dwóch
grupach (dla obu porównañ p<0,05). Nie
wystêpowa³y ró¿nice pomiêdzy koñcowymi
stê¿eniami fosforu w grupach leczonych
wêglanem wapnia i sewelamerem.
Iloczyn wapniowo fosforanowy u chorych leczonych wêglanem wapnia by³ znamiennie ni¿szy ni¿ u pacjentów otrzymuj¹cych sewelamer (p<0,05), nie ró¿ni³ siê za
od Ca x P leczonych wêglanem magnezu.
Wartoci wskanika Ca x P po 12 tygodniach by³y znamiennie ni¿sze ni¿ wyjciowe niezale¿nie od preparatu wi¹¿¹cego fosforany (p<0,05). W porównaniu miêdzygrupowym najwiêkszy spadek wartoci iloczynu wapniowo-fosforanowego odnotowano w
grupie leczonej wêglanem magnezu
(p<0,05).
Stê¿enia magnezu
Wyjciowe stê¿enia magnezu w surowicy krwi nie ró¿ni³y siê znamiennie pomiêdzy grupami (p>0,05) tabela III. W grupie
leczonej wêglanem magnezu po pierwszym
tygodniu stosowania odnotowano wzrost stê¿enia magnezu (rycina 2). Po ok. 7-dniowym
okresie wysycania obserwowano stabilizacjê
stê¿enia magnezu w surowicy krwi w kolejnych tygodniach badania i by³y znamiennie
wy¿sze ni¿ w pozosta³ych dwóch grupach (p<
0,01 dla obu porównañ) tabela III.
Hiperkalemia
Wyjciowe stê¿enia potasu w surowicy
we wszystkich grupach by³y podobne
(p>0,05) - tabela IV. Przez pierwsze cztery
tygodnie trwania badania u chorych leczonych wêglanem magnezu wyst¹pi³ wyrany
wzrost kaliemii w porównaniu z grupami leczonymi sewelamerem i wêglanem wapnia
(p<0,01 dla obu porównañ). W kolejnych
tygodniach nast¹pi³a stabilizacja stê¿eñ po187

Omówienie
Wysoka miertelnoæ z powodu powik³añ sercowo-naczyniowych u chorych hemodializowanych powoduje bezwzglêdn¹
koniecznoæ normalizacji gospodarki wapniowo-fosforanowej i przeciwdzia³ania wtórnej nadczynnoci przytarczyc - niezale¿nych
czynników ryzyka kalcyfikacji serca i naczyñ
[3]. Normalizacja iloczynu wapniowo-fosforanowego zapobiega pozakostnym ogniskom kalcyfikacji [2,5].
Wiêkszoæ stosowanych obecnie preparatów wi¹¿¹cych fosforany, zarówno wapniowych, jak i niewapniowych, wykazuje
wysok¹ skutecznoæ w leczeniu hiperfosfatemii [13]. Obserwacje dotycz¹ce zastosowania preparatów zawieraj¹cych magnez w
leczeniu wtórnej nadczynnoci przytarczyc
datuj¹ siê na latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku kiedy to odkryto, ¿e zastosowanie ich mo¿e przynieæ wymierne korzyci chorym hemodializowanym z wysokimi
stê¿eniami fosforanów i wysokimi wartociami iloczynu wapniowo-fosforanowego [14].
Równie¿ w latach dziewiêædziesi¹tych XX
wieku pojawi³y siê doniesienia o zastosowaniu MgCO3 u tych chorych. I choæ badania
te prowadzone by³y na niewielkich grupach
chorych - Tzanakis i wsp. - 25 pacjentow
[18], O'Donovan - 28 chorych [14], Delmez
i wsp. - 15 chorych [4], wyniki okaza³y siê
niezwykle zachêcaj¹ce [4,14,18]. Efektywnoæ leczenia zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej wêglanem magnezu pozostaje obiektem badañ, a wszyscy autorzy
choæ wykazali skutecznoæ preparatów magnezu, jednoczenie zgodnie podkrelali koniecznoæ dalszych badañ, z uwzglêdnie-
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Rycina 4
Czêstoæ wystêpowania biegunki.
Episodes of diarrhea.
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tasu, jednak¿e by³y to stê¿enia znacz¹co
wy¿sze ni¿ w pozosta³ych grupach (p<0,05)
- rycina 3. Modyfikacjê sk³adu jonowego p³ynu dializacyjnego (p³yn bezpotasowy na 30
minut hemodializy) zastosowano u 4 chorych w grupie leczonej MgCO3.
Epizody biegunki
Biegunki to najczêstsze objawy niepo¿¹dane u leczonych zwi¹zkami magnezu.
Przy stosowaniu Renagel i MgCO3 obserwowano znacz¹cy wzrost biegunek w porównaniu do czêstoci jej wystêpowania u
chorych leczonych wêglanem wapnia (w obu
porównaniach p<0,01). Jednak¿e po omiu
tygodniach leczenia nie wystêpowa³y ró¿nice znamienne statystycznie w czêstoci
wystêpowania tego powik³ania (odpowiednio p=0,14 i p=0,11) - rycina 4.
Os³abienie si³y miêniowej
W trakcie 12-tygodniowej obserwacji
tylko nieliczna grupa badanych skar¿y³a siê
na os³abienie si³y miêniowej. Choæ os³abienie si³y miêniowej wyst¹pi³o u wiêkszej liczby chorych leczonych MgCO3 to nie istnia³y ró¿nice znamienne statystycznie w czêstoci wystêpowania tego powik³ania (rycina 5).
Bradykardia
W okresie wysycenia surowicy krwi
magnezem w grupie leczonych MgCO3 odnotowywano znacz¹co wiêcej epizodów
przemijaj¹cych bradykardii ni¿ u chorych
leczonych Renagelem lub wêglanem wapnia (p<0,05 w obu porównaniach). W okresie stabilizacji tj po 3 tygodniach nie obserwowano znamiennych ró¿nic pomiêdzy grupami badanymi.(rycina 6).
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Rycina 5
Czêstoæ wystêpowania os³abienia si³y miêniowej.
Episodes of muscles weakness.

niem oceny bezpieczeñstwa stosowania
tych leków.
Tzanakis i wsp. jako jedni z nielicznych,
powrócili do badañ prowadzonych w ubieg³ym wieku i ponownie zwrócili uwagê na
mo¿liwoæ zastosowania preparatów magnezu jako profilaktyki i leczenia wtórnej
nadczynnoci przytarczyc [18]. Jednak¿e
zachêcaj¹ce wyniki wszystkich tych prac nie
spowodowa³y zainteresowania tym sposobem leczenia. Obawa przed stosowaniem
magnezowych preparatów wi¹¿¹cych fosforany spowodowana jest przewiadczeniem o szkodliwoci hipermagnezemii i efekcie kumulacji dawki u dializowanych, a tak¿e potencjalnymi dzia³aniami niepo¿¹danymi. Pojawi³y siê pojedyncze sceptyczne doniesienia wykazuj¹ce na zagro¿enie wystêpowaniem hipermagnezemii, hiperkaliemii i
uporczywej biegunki w trakcie leczenia preparatami magnezu [8]. W naszym badaniu
u chorych leczonych wêglanem magnezu
zanotowalimy wy¿sze stê¿enia magnezu w
surowicy krwi ni¿ w pozosta³ych grupach,

jednak¿e wartoci te po pierwszych 2 tygodniach ustabilizowa³y siê. Nale¿y dodaæ, ¿e
wg Kleber i wsp. p³yn dializacyjny ze stê¿eniem magnezu 0,6 mmol/l umo¿liwia stosowanie preparatów magnezu bez ryzyka hipermagnezemii [9]. Ograniczenie niebezpieczeñstwa wyst¹pienia hipermagnezemii potwierdzaj¹ tak¿e badania Tzanakis i wsp.
[18]. Stosowany standardowo w naszym
orodku p³yn dializacyjny ze stê¿eniem magnezu 0,75 mmol/l wystarczy³ by po okresie
przejciowym udawa³o siê u chorych utrzymywaæ stê¿enie magnezu w zakresie akceptowalnym, choæ nieznacznie przekraczaj¹cym normy. Jest to zgodne z wynikami Tzanakis i wsp. [18]. Stê¿enie magnezu w surowicy nieznacznie przekraczaj¹ce normê
mo¿e wykazywaæ u chorych hemodializowanych dzia³anie ochronne przed kalcyfikacji¹
[16,17].
Hiperkalemia dotyczy wiêkszoci chorych hemodializowanych [11], a stosowanie
wêglanu magnezu nasili³o j¹ znacz¹co w
pierwszym tygodniach badania i choæ stê-

R. Zwiech i wsp.

¿enia potasu odnotowywane w kolejnych badaniach by³y ni¿sze ni¿ wyjciowe, to i tak
pozostawa³y wy¿sze ni¿ w pozosta³ych
dwóch grupach badanych.
W naszym badaniu wêglan magnezu
okaza³ siê byæ dobrze tolerowany przez pacjentów, gdy¿ tylko 2 pacjentów z 32 (6%)
otrzymuj¹cych wêglan magnezu zosta³o wy³¹czonych z badania, choæ pocz¹tkowo a¿
15 (46%) zg³asza³o wyst¹pienie objawów
nietolerancji pod postaci¹ biegunki. U wiêkszoci z nich po pierwszych 3-5 dniach leczenia wzdêcia i biegunki ust¹pi³y. Podobny
odsetek dzia³añ niepo¿¹danych zanotowali
Tzanakis i wsp. (odpowiednio 8% i 33%) [18].
Bradykardia wystêpuje czêsto przed zabiegiem hemodializy jako powik³anie hiperkalemii. U czterech pacjentów leczonych
wêglanem magnezu wyst¹pi³y epizody bradykardii i by³y one dwukrotnie czêstsze ni¿
w pozosta³ych grupach badanych. Dotyczy³o
to jednak tylko pierwszych 3 tygodni leczenia po których odsetek chorych we wszystkich grupach badanych by³ identyczny.
W naszym badaniu porównanie trzech
preparatów wi¹¿¹cych fosforany w leczeniu
hiperfosfatemii wykaza³o skutecznoæ zastosowanych leków. Jednak to wêglan magnezu okaza³ siê najskuteczniejszy, redukowa³
stê¿enie fosforanów w surowicy bez spadku stê¿eñ wapnia i zapewnia³ zmniejszenie
siê iloczynu wapniowo-fosforanowego. W
naszym badaniu tak jak w badaniach Tzanakis i wsp. [18] u wiêkszoci chorych leczonych wêglanem magnezu uda³o siê osi¹gn¹æ referencyjne wartoci stê¿eñ fosforanów i wskanika wapniowo-fosforanowego.
Niezwykle istotne wydaj¹ siê byæ tak¿e

dobra tolerancja preparatu oraz bezpieczeñstwo stosowania, a tak¿e niski odsetek dzia³añ niepo¿¹danych. Prowadzone badanie
wskazuje, ¿e stosowanie MgCO3 u chorych
hemodializowanych jest skuteczn¹, tani¹ i
relatywnie dobrze tolerowan¹ metod¹ leczenia hiperfosfatemii.
Wnioski
Zastosowanie wêglanu magnezu wydaje siê byæ bezpieczne a dzia³ania niepo¿¹dane nieliczne i obecne tylko w pierwszym
okresie stosowania.
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