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Hiperkalcemia w wybranych przypadkach
klinicznych
Przedstawiono opis trzech przypadków hiperkalcemii o ró¿nej etiologii i ró¿norodnym obrazie klinicznym. Retrospektywna ocena wszystkich przypadków
wskazuje, ¿e wykrycie zespo³u hiperkalcemicznego umo¿liwia podjêcie w³aciwego postêpowania terapeutycznego. Rozstrzygniêcie etiologii pozostaje diagnostycznym wyzwaniem, gdy¿ w wielu przypadkach pozwala na skuteczne leczenie przyczynowe.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 34-37)
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Three cases of hypercalcemia with different etiology and clinical picture have
been prescribed. A retrospective diagnosis of all cases suggests that detection
of hypercalcemia enables us to give an appropriate medical strategy. Etiology
of the disease remains to be an important diagnostic challenge because it enables us in some cases to give effective treatment.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 34-37)
Zaburzenia gospodarki wapniowej wystêpuj¹ w wielu sytuacjach klinicznych. Stê¿enie wapnia w surowicy jest wypadkow¹
mechanizmów regulacyjnych pomiêdzy przewodem pokarmowym, nerkami i koæmi.
Wzrost stê¿enia wapnia w surowicy objawia siê zespo³em hiperkalcemicznym manifestuj¹cym siê na poziomie nerek, serca,
przewodu pokarmowego, OUN i synaps
nerwowo-miêniowych [20]. Czêstoæ rozpowszechnienia hiperkalcemii w codziennej
praktyce internistycznej sk³oni³a nas do podjêcia problematyki w formie opisu przypadków klinicznych. Najczêstsze przyczyny
przedstawiono w tabeli I.
W 90% przypadków przyczyn¹ hiperkalcemii jest pierwotna nadczynnoæ przytarczyc lub nowotwory [1,8,29].
Pierwotna nadczynnoæ przytarczyc rozwija siê najczêciej w nastêpstwie gruczolaka(ów) przytarczyc, rzadziej jest spowodowana hormonalnie czynnym rakiem lub
hiperplazj¹ przytarczyc [7,17,22,25]. W pierwotnej nadczynnoci przytarczyc hiperkalcemia jest uwarunkowna autonomicznym
wydzielaniem PTH, powoduj¹cego osteolizê i resorbcjê zwrotn¹ wapnia w kanalikach
nerkowych [10,21].
Hiperkalcemia zwi¹zana z procesem
nowotworowym jest nastêpstwem pierwotnych lub przerzutowych nowotworów koci,
szpiczaka mnogiego oraz nowotworów pozakostnych [2,3,5,11,16,19,26,27,28,30].
Proces nowotworowy (np. szpiczak, rak
sutka) mo¿e prowadziæ do hiperkalcemii
wskutek miejscowej osteolizy, za porednictwem uwalnianych cytokin (TNF, IL-1, IL-6),
peptydu PTH-podobnego (PTHrP), prostaglandyny klasy PGE2, czynnika aktywuj¹cego osteoklasty (OAF). Nowotwory pozakostne, bez przerzutów do koci (np. rak p³uc,
rak nerki) mog¹ byæ przyczyn¹ endokrynnych zespo³ów paranowotworowych, wskutek ektopowego wydzielania PTH lub PTHrP
przez tkankê nowotworow¹ [12-14,19-
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21,24,28]
Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na problemy diagnostyczne i lecznicze zwi¹zane z zaburzeniami gospodarki
wapniowo-fosforanowej.
W³aciwe rozpoznanie i leczenie hiperkalcemii zale¿y od uwiadomienia sobie
czêstoci tego zaburzenia oraz mo¿liwych
przyczyn, wynikaj¹cych zarówno ze schorzeñ wystêpuj¹cych u pacjentów, jak równie¿ z efektów przyjmowanych leków.
Rozpoznanie hiperkalcemii powinno byæ
oparte na dok³adnie zebranym wywiadzie
(dotycz¹cym przyjmowanych leków, wystêpowania napadów kolki nerkowej, bólów
kostnych, wielomoczu), badaniu przedmiotowym (ocena stanu nawodnienia, si³y miêniowej, zaburzeñ rytmu serca) oraz wynikach badañ dodatkowych (kalcemia, badania radiologiczne nerek i koæca).
W celu okrelenia przyczyny hiperkalcemii nale¿y wykonaæ badania hematologiczne (rozmaz krwi obwodowej, biopsja
szpiku), biochemiczne krwi (Na, K, Cl,
HCO3, poziom mocznika i kreatyniny, poziom bia³ka ca³kowitego i elektroforeza, fosfataza alkaliczna i jej frakcja kostna) oraz
moczu (bia³komocz dobowy, ³añcuchy lekkie, wydalanie Ca z moczem w DZM), poziom iPTH, a tak¿e USG i scyntygrafiê przytarczyc [20,21].
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Opis przypadków

Przypadek 1
Opisano przypadek 50-letniej kobiety po subtotalnej tyreoidektomii przed dwoma laty leczonej
substytucyjnie Letroxem, a z powodu pooperacyjnej niedoczynnoci przytarczyc alfakalcidolem i
preparatami wapnia. Chora pozostawa³a w warunkach ambulatoryjnych pod kontrol¹ endokrynologiczn¹. W zwi¹zku z utrzymuj¹c¹ siê hipokalcemi¹, otrzymywa³a we wzrastaj¹cych dawkach alfakalcidol i CaCO3 pod kontrol¹ parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej. W okresie ostat-
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nich 3 miesiêcy przyjmowa³a Alfadiol w dawce 2
mg/dobê i Calperos w dawce 3 x 1,0 g (sumaryczna dobowa dawka wapna elementarnego  1,2 g),
pozostaj¹c bez kontroli laboratoryjnej.
Z powodu z³ego samopoczucia i postêpuj¹cego os³abienia skierowana przez lekarza POZ
celem wykonania badañ laboratoryjnych.
W zwi¹zku z podwy¿szonymi parametramii
azotemii z rozpoznaniem niewydolnoci nerek skierowana do Oddzia³u Nefrologii celem leczenia specjalistycznego.
W chwili przyjêcia do szpitala chora w stanie
ogólnym dobrym; uskar¿a³a siê na utratê ³aknienia, nudnoci, wymioty, zaparcia i os³abienie miêniowe. Akcja serca miarowa o czêstoci 70/min,
RR 130/80 mmHg.
W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono
istotnych odchyleñ od normy.
Z badañ dodatkowych wykonano: próby nerkowe (mocznik, kreatynina, kwas moczowy), stê¿enie elektrolitów (Na, K, Ca, Cl), lipidy, próby w¹trobowe, morfologiê.
W nastêpuj¹cych badaniach stwierdzono odchylenie od wartoci referencyjnych (tabela II). W
analizie moczu wykazano niski ciê¿ar w³aciwy 
1010. Wydalanie wapnia w DZM wynosi³o 350 mg/
24h. Oznaczony poziom iPTH wynosi³ 1,0 pg/ml
(norma: 10-60 pg/ml).
W ocenie USG jamy brzusznej nerki po³o¿one typowo, nale¿nej wielkoci, prawid³owej struktury korowo-rdzeniowej, bez zastoju i z³ogów, nerka prawa o wymiarach 92 x 47 mm, nerka lewa
108 x 57 mm, w warstwie korowej obu nerek pojedyncze drobne torbielki do r. 12 mm, pozosta³e
narz¹dy jamy brzusznej widoczne w USG w normie. Zapis EKG prawid³owy.
Ze wzglêdu na hiperkalcemiê stwierdzon¹ w
chwili przyjêcia do oddzia³u odstawiono preparat
witamainy D3 i Calcium. Zastosowano wlewy do¿ylne z soli fizjologicznej, suplementacjê potasu,
forsowanie diurezy za porednictwem Furosemidu oraz glikokortykosteroidy (Hydrokortyzon 100
mg/dobê). Po leczeniu zachowawczym uzyskano
normalizacjê stê¿enia wapnia w surowicy, wyrównanie gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowozasadowej oraz normalizacjê parametrów funkcji
nerek.
Przypadek 2
Opisano przypadek 47-letniej kobiety z nawracaj¹c¹ kamic¹ nerkow¹, po wielokrotnych zabiegach litotrypsji (28 razy), przyjêtej do Oddzia³u
Nefrologii z powodu objawów kolki nerkowej. W
chwili przyjêcia pacjentka zg³asza³a silne dolegliwoci bólowe o charakterze kolki w okolicy lêdwiowej prawej, promieniuj¹ce do prawej pachwiny,
uczucie parcia na mocz i nudnoci. Akcja serca
miarowa o czêstoci 64/min. RR: 120/80 mmHg.
W badaniu przedmiotowym stwierdzono bolesnoæ uciskow¹ w okolicy lêdwiowej prawej,
objaw Goldflama prawostronnie dodatni. Z badañ
laboratoryjnych wykonano: morfologiê, badania
biochemiczne (poziom mocznika, kreatyniny, Na,
K, Cl, Ca, P, fosfataza alkaliczna), dobowe wydalanie wapnia z moczem. W wykonanych badaniach
stwierdzono nieprawid³owoci w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej: hiperkalcemiê (Ca
ca³kowity 2,89 mmol/l, Ca zjonizowany 1,48
mmol/l), hipofosfatemiê (P  2,2 mg/dl), hiperkal-

Tabela I
Najczêstsze przyczyny hiperkalcemii.
The most common causes of hypercalcemia.
 nadm ierna poda¿ w apnia ("m ilk alkali sy ndrom e"  spow odow any
poda¿¹ m leka i zw i¹zków alkaliczny ch)
1. Nadm ierne w ch³anianie w apnia
 przedaw kow anie w it. D lub A, preparatów litu
z przew odu pokarm ow ego:
 ziarniniaki w y tw arzaj¹ce 1,25(OH)2 w it.D
 niedoczy nnoæ nadnerczy
2. Nadm ierna m obilizacja w apnia
z koci:

 now otw ory
 pierw otna nadczy nnoæ przy tarczy c
 unieruchom ienie chorego
 nadczy nnoæ tarczy cy
 trzeciorzêdow a nadczy nnoæ przy tarczy c

3. Zm niejszone w y dalanie w apnia
z m oczem :

 stosow anie diurety ków tiazy dow y ch
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Tabela II
Badania biochemiczne wykonane podczas hospitalizacji (przypadek I-szy).
Biochemical investigation carried out during hospitalization (the first case).
Stê¿enie w surow icy (jednostki SI)

I doba

II doba

V doba

VII doba

M ocznik (m m ol/l)

16,53

15,27

6,62

5,67

Kreaty nina (mm ol/l)

239,56

213,92

145,86

132,60

Ca ca³k. (m m ol/l)

4,01

3,72

2,64

1,93

Ca zjon. (m m ol/l)

1,67

P (m m ol/l)

4,28

0,94

Na (m m ol/l)

134

141

K (m m ol/l)

3,26

4,28

3,25

142

pH

7,526

7,492

7,453

H C O3

32,4

29,1

26,4

3,62

Tabela III
Badania biochemiczne wykonane podczas hospitalizacji (przypadek III).*parametry przed HD/po HD
Biochemical investigation carried out during hospitalization (the third case). *parametres before/after haemodialysis
Param etry biochem iczne
(jednostki SI)

Doba hospitalizacji
I

II

III

IV

V

VI

15,85/
9,84*

VI I

VI I I

IX
21,91

406,64/
261,66*

381,88

M ocznik (m m ol/l)

18,92

20,93

21,5/
8,43*

Kreaty nina (um ol/l)

393,38

459,68

474,70/
251,05*

Na (m m ol/l)

142,7

137

142,6

141,9

140,4

138,1

135,2 138,2

K (m m ol/l)

3,94

3,811

3,63

4,28

4,36

4,22

4,37

4,36

Cl (m m ol/l)

94,4

102,7

103

100

102,6

101,7

97,9

100,6

Ca ca³k. (m m ol/l)

3,2

3,6

4,56/
3,65*

4,7

4,9/4,08*

4,1

4,6/3,8*

3,18

2,8

Ca zjon. (m m ol/l)

1,688

1,812

2,032/
1,891*

2,167

2,427/
2,038*

2,188

2,209/
1,985*

1,595 1,485

2,22

1,9

P (m m ol/l)

2,0

2,97

1,84

Tabela IV
Diagnostyka ró¿nicowa hiperkalcemii  kryteria laboratoryjne.
Differential diagnostics of hypercalcemia  laboratory criteria.
Ca

iPTH
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ciuriê (244 mg/dobê), podwy¿szony poziom fosfatazy alkalicznej (171 U/l norma: 32-122).
W zwi¹zku ze stwierdzon¹ hiperkalcemi¹
oznaczono poziom iPTH, który wynosi³ 208 pg/ml
(norma: 10-60 pg/ml). W wykonanym USG jamy
brzusznej wykazano: nerki po³o¿one typowo, na-
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le¿nej wielkoci, w biegunie dolnym nerki prawej
z³óg rednicy 12 mm, w czêci rodkowej tej nerki
z³óg rednicy 5,4 mm oraz niewielka torbiel z brze¿nymi zwapnieniami, w nerce lewej liczne drobne
zwapnienia na granicy korowo-rdzeniowej. U chorej po zastosowaniu wlewów do¿ylnych z Papa35

Rycina 1
1. Scyntygram tarczycy.
2. Scyntygram tarczycy i przytarczyc.
3. Scyntygram powsta³y przez odjêcie obrazu technetowego od obrazu MIBI  obszar zaznaczony
strza³k¹ odpowiada gruczolakowi przytarczyc.
1. The scintiscan of thyroid.
2. The scintiscan of thyroid and parathyroid glands.
3. The scintiscan created through substraction technetium image from MIBI image  the area marked
with the arrow correspond to parathyroid adenoma.

weryny i Pyralginy w roztworze soli fizjologicznej
dosz³o do samoistnego wydalenia z³ogu. W badaniu sk³adu chemicznego kamienia nerkowego
stwierdzono zawartoæ oko³o 80% szczawianów i
oko³o 20% fosforanów.
W dalszej kolejnoci zaplanowano diagnostykê obrazow¹ w kierunku pierwotnej nadczynnoci
przytarczyc. W oparciu o wykonan¹ scyntygrafiê
szyi i ródpiersia MIBI 99mTc rozpoznano gruczolaka przytarczyc (rycina 1 a, b, c).
Chor¹ poddano zabiegowi usuniêcia gruczolaka, uzyskuj¹c normalizacjê parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej.
Zwrócono uwagê na fakt, ¿e pomimo nawracaj¹cej kamicy nerkowej wymagaj¹cej licznych
zabiegów litotrypsji oraz podwy¿szonych poziomów wapnia, ¿aden z lekarzy nie podj¹³ diagnostyki w kierunku pierwotnej nadczynnoci przytarczyc.
Przypadek 3
Opisano przypadek 58-letniego mê¿czyzny
przyjêtego do Oddzia³u Nefrologii z powodu ostrej
niewydolnoci nerek. W dniu przyjêcia do Oddzia³u chory w stanie ogólnym dobrym, skar¿y³ siê na
os³abienie, spadek si³y miêniowej, apatiê.
Z powodu uogólnionych bólów kostnych od 3
tygodni leczony niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi (Naproxen, Diclofenac). Z powodu nadcinienia przyjmowa³ Enarenal 10 mg/dobê i Tertensif SR. Akcja serca miarowa o czêstoci 72/min,
RR: 110/80 mmHg. W badaniu przedmiotowym nie
stwierdzono istotnych odchyleñ od normy. Z badañ laboratoryjnych wykonano: morfologiê, OB, parametry azotemii (mocznik, kreatynina, kwas moczowy), jonogram (Na, K, Cl, Ca, P), poziom bia³-
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ka ca³kowitego, gazometriê i uk³ad krzepniêcia.
W nastêpuj¹cych badaniach stwierdzono nieprawid³owoci (tabela III). Badanie gazometryczne krwi wykaza³o alkalozê metaboliczn¹ znacznego stopnia (pH  7,512; HCO3  37,4 mmol/l, BE 
12,5 mmol/l). OB  70/90.
W chwili przyjêcia do Oddzia³u odstawiono
Enarenal i NLPZ (niesterydowe leki przeciwzapalne). Rozpoczêto leczenie zachowawcze hiperkalcemii (nawadnianie chorego  wlewy do¿ylne z soli
fizjologicznej, forsowanie diurezy Furosemidem,
Miacalcic, Dexaven, fosforany drog¹ do¿yln¹).
W celu diagnostyki przyczyn hiperkalcemii
zaplanowano: badania biochemiczne krwi (elektroforeza bia³ek surowicy i poziom immunoglobulin,
poziom fosfatazy zasadowej), iPTH, bia³komocz w
DZM i obecnoæ bia³ka Bence-Jonesa w moczu,
oraz badania hematologiczne (rozmaz krwi obwodowej i biopsja aspiracyjna szpiku w celu wykrycia ewentualnej gammapatii). W wykonanych badaniach dodatkowych wykazano w elektroforezie
bia³ek surowicy silnie wysycon¹ frakcjê w strefie
alfa-1 (0,49 g/dl) i alfa-2 (0,91 g/dl) globulin, przy
prawid³owym poziomie beta-globulin (0,95 g/dl),
gamma-globulin (0,69 g/dl) i bia³ka ca³kowitego 6,0
g/dl. Poziomy immunoglobulin by³y nastêpuj¹ce:
IgA  102 mg/dl (norma: 70-410), IgG  806 mg/dl
(norma: 690-1400), IgM  37mg/dl (norma: 34-240).
Oznaczone poziomy fosfatazy alkalicznej  91U/l
(norma: 32-122) i intact-PTH  10pg/ml (norma:
10-60) by³y prawid³owe. Bia³komocz dobowy wynosi³ 2,2 g. Badanie moczu na obecnoæ bia³ka
Bense-Jonesa wypad³o negatywnie. Rozmaz krwi
obwodowej: pa³ki  1%, segmenty  66%, eozynofile  2%, monocyty  10%, limfocyty  21%.
Szpik redniobogatokomórkowy (miejscowo ubo-

gi). Uk³ad czerwonokrwinkowy dojrzewaj¹cy torem
normoblastycznym, uk³ad bia³okrwinkowy prawidfowo reprezentowany, dojrzewaj¹cy. Plazmocyty
stanowi³y ok. 25% utkania szpikowego (obecne pojedynczo, w skupiskach, obecne formy dwuj¹drzaste). W dalszej kolejnoci zaplanowano trepanobiopsjê z talerza koci biodrowej. W wykonanych
badaniach obrazowych (RTG klatki piersiowej i
USG jamy brzusznej) nie stwierdzono patologii.
Pomimo prowadzonego leczenia objawowego przez dwie doby hospitalizacji nie uzyskano
obni¿enia poziomu Ca w surowicy. W trzeciej dobie nast¹pi³o znaczne pogorszenie stanu klinicznego (zaburzenia orientacji, sennoæ, bóle g³owy,
narastaj¹ca adynamia i os³abienie si³y miêniowej).
Oznaczony poziom Ca ca³kowitego w surowicy wynosi³ 4,56 mEg/l, Ca zjonizowanego 2,032 mmol/l.
W zwi¹zku z rozwijaj¹cym siê zespo³em hiperkalcemicznym chorego ze wskazañ ¿yciowych
zakwalifikowano do leczenia nerkozastêpczego
hemodializ¹ z u¿yciem p³ynu dializacyjnego niskowapniowego (brak dostêpu do p³ynu bezwapniowego).
U chorego wykonywano codzienn¹ hemodializê, stosowano leczenie objawowe obni¿aj¹ce
poziom wapnia. Pomimo uzyskania stopniowego
spadku kalcemii stan kliniczny chorego nie ulega³
poprawie. W zwi¹zku z powy¿szym odroczono wykonanie trepanobiopsji.
W siódmej dobie hospitalizacji chory zagor¹czkowa³ do 380C. Os³uchowo nad polami p³ucnymi
utrzymywa³ siê szmer pêcherzykowy. W³¹czono
antybiotyk (Zinacef).
W dziesi¹tej dobie hospitalizacji nast¹pi³o dramatyczne pogorszenie stanu ogólnego, chory podsypiaj¹cy, spl¹tany, bez kontaktu, obserwowano
narastanie dusznoci spoczynkowej i gor¹czkê do
400C o torze septycznym. W badaniu fizykalnym
stwierdzono tachykardiê, os³uchowo nad polami
p³ucnymi liczne furczenia i trzeszczenia. W kontrolnym RTG klatki piersiowej cechy obustronnej
bronchopneumonii. W posiewach krwi wyhodowano Staphylococcus aureus MRSA. Zgodnie z antybiogramem w³¹czono Tienam i Vancomycynê. W
zwi¹zku z narastaniem objawów niewydolnoci oddechowej chory zasta³ przeniesiony do Oddzia³u
Intensywnej Opieki Medycznej, gdzie pomimo
wdro¿onej intensywnej terapii, po kilku godzinach
chory zmar³.
Omówienie

Hiperkalcemia jest czêstym zaburzeniem gospodarki elektrolitowej. Ze wzglêdu
na ró¿norodnoæ objawów mo¿e przebiegaæ
pod mask¹ urologiczn¹, kardiologiczn¹,
gastrologiczn¹, reumatologiczn¹, neurologiczn¹, a nawet psychiatryczn¹.
Podstaw¹ rozpoznania s¹ objawy kliniczne, a potwierdzeniem badania dodatkowe.
W pierwszym opisanym przypadku podejrzenie hiperkalcemii nasunê³o siê w oparciu o dok³adnie zebrany wywiad (suplementacja du¿ych dawek witaminy D i wapnia).
Po odstawieniu leków oraz podjêciu leczenia objawowego uzyskano ust¹pienie hiperkalcemii.
Drugi przypadek chorej z wieloletnim
wywiadem kamiczym wskazuje na koniecznoæ podejmowania diagnostyki w kierunku
pierwotnej nadczynnoci przytarczyc w ka¿dym przypadku nawracaj¹cej kamicy ner-
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kowej. W przedstawionym przez nas przypadku klinicznym, PNP przebiega³a pod postaci¹ maski urologicznej z cechami kamicy i nefrokalcynozy w ocenie USG nerek.
W oparciu o wykonan¹ scyntygrafiê przytarczyc rozpoznano gruczolaka przytarczyc
(rycina 1 a, b, c). Leczeniem radykalnym
by³a chirurgiczna paratyreidektomia.
Wreszcie trzeci przypadek kliniczny by³
najtrudniejszy zarówno z punktu widzenia
diagnostycznego, jak i leczniczego. Chory
z prze³omem hiperkalcemicznym opornym
na podjête leczenie zachowawcze wymaga³
ze wskazañ ¿yciowych leczenie hemodializ¹ z u¿yciem p³ynu niskowapniowego. Terapia ta pozwoli³a na opanowanie hiperkalcemii, ale w zwi¹zku z wyst¹pieniem ciê¿kich powik³añ septycznych i ostrej niewydolnoci oddechowej chorego nie uda³o siê uratowaæ.
Przedstawione przypadki kliniczne
wskazuj¹ na koniecznoæ indywidualnego
podejcia diagnostycznego i leczniczego.
W ró¿nicowaniu pomiêdzy hiperkalcemi¹ pierwotn¹ (wywo³an¹ PNP), a wynikaj¹c¹ z innych przyczyn, pomocne jest oznaczenie iPTH. PNP charakteryzuje siê podwy¿szonym stê¿eniem iPTH, przy nawet
nieznacznej hiperkalcemii. Natomiast w hiperkalcemii zwi¹zanej z procesem nowotworowym lub bêd¹cej nastêpstwem przedawkowania witaminy D3 obserwuje siê prawid³owy lub obni¿ony poziom iPTH (tabela IV).
Analizuj¹c wielkoæ hiperkalcemii w zale¿noci od przyczyny wywo³uj¹cej najwiêksze jej nasilenie obserwuje siê w przebiegu
procesów nowotworowych, natomiast PNP
charakteryzuje siê nieznacznie podwy¿szonym poziomem wapnia (patrz tabela IV). Porównuj¹c wydalanie wapnia w dobowej
zbiórce moczu zwraca uwagê mniejsza hiperkalciuria w PNP w porównaniu do hiperkalciurii o innej etiologii. Jest to nastêpstwem
zmniejszenia przez PTH nerkowego klirensu wapniowego.
Leczenie hiperkalcemii powinno byæ
przede wszystkim przyczynowe. Niezale¿nie od leczenia przyczynowego w uzasadnionych przypadkach nale¿y wdro¿yæ leczenie objawowe.
W terapii objawowej powinno siê stosowaæ dietê ubogowapniow¹, bogatofosforanow¹ i bogatosodow¹. We wszystkich przypadkach obowi¹zuje obfite nawadnianie
chorego i wyrównywanie niedoborów elektrolitowych [3,21]. W przypadkach nagl¹cych nale¿y stosowaæ wlewy z fizjologicznego roztworu NaCl, diuretyki pêtlowe, kalcytoninê [33]. U chorych z sarkoidoz¹,
przedawkowaniem witaminy D lub hiperkalcemi¹ nowotworow¹ mo¿na stosowaæ glikokortykosteroidy [1,8,9]. U chorych z hiper-

kalcemi¹ paranowotworow¹ zaleca siê tak¿e stosowanie bifosfonianów [2,23,28]. Efektywne w zwalczaniu hiperkalcemii jest równie¿ do¿ylne podawanie fosforanów, mo¿e
byæ jednak niebezpieczne ze wzglêdu na ryzyko odk³adania siê kryszta³ów fosforanów
wapnia w narz¹dach [1,29].
W hiperkalcemii zagra¿aj¹cej ¿yciu najskuteczniejsz¹ metod¹ postêpowania jest
pozaustrojowe usuwanie wapnia hemodializ¹ za pomoc¹ bezwapniowego p³ynu dializacyjnego [10,20,33].
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