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Masywne kalcyfikacje naczyniowe
i wielonarz¹dowe w przebiegu wtórnej
nadczynnoci przytarczyc u pacjenta
z rozpoznaniem schy³kowej niewydolnoci
nerek w przebiegu zespo³u Alporta
Zwapnienia metastatyczne (kalcyfikacje) w naczyniach oraz narz¹dach s¹
najczêstszym typem zwapnieñ wystêpuj¹cych poza tkank¹ kostn¹ i g³ównie s¹
konsekwencj¹ wtórnej nadczynnoci przytarczyc. Czynnikami ryzyka wyst¹pienia kalcyfikacji u pacjentów ze schy³kowa niewydolnoci¹ nerek s¹: wiek pacjentów, czas leczenia dializami, rozpoznanie cukrzycy, wielkoæ iloczynu Ca x
P (prawdopodobnie), ca³kowita dawka preparatów wapnia oraz obecnoæ utrzymuj¹cego siê przewlek³ego stanu zapalnego. Opisany przypadek 48-letniego
mê¿czyzny z rozpoznaniem zespo³u Alporta prezentuje na podstawie licznych
badañ obrazowych w postaci RTG KLP, agiotomografii klatki piersiowej i jamy
brzusznej, echokardiografii oraz badania dopplerowskiego przyk³ad masywnej
kalcyfikacji w obrêbie aorty brzusznej, têtnic udowych, zastawek serca oraz krezki
jelit.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 38-41)

Massive vascular and multiorgan calcification during
secondary hyperparathyreoidism in a patient with
end-stage renal failure and Alport syndrome
Vascular and multiorgan calcification is the most common type of extra-osseous calcification in end-stage renal disease (ESRD) and is mostly a consequence of secondary heperparathyreoidism. Risk factors for calcification in ESRD
include age, duration of dialysis, diabetes mellitus, most probably an elevated
calcium-phosphorus product (Ca x P) level, the dose of calcium-containing phosphate binders and induction of the systemic inflammatory response. In this paper we present a case of a 48 year old male patient with Alport syndrome treated
on hemodialysis since 1995. Wide spectrum of investigations including: chest
X-ray, chest and abdominal angiotomography, echocardiography and Doppler
ultrasound showed massive vascular, valvular and organ (intestinal) calcification.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 38-41)
Wstêp
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w przebiegu wtórnej nadczynnoci
przytarczyc wystêpuj¹ w postaci wzrostu
stê¿enia fosforanów (P) oraz iloczynu Ca x
P w surowicy krwi, bêd¹c istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wskaniki umieralnoci i miertelnoci u pacjentów z rozpoznaniem schy³kowej niewydolnoci nerek leczonych dializami. Zaburzenia te s¹ najsilniej
wyra¿one w grupie pacjentów d³ugotrwale
poddawanych terapii nerkozastêpczej. Zarówno hiperfosfatemia jako niezale¿ny czynnik, jak równie¿ d³ugotrwa³e stosowanie soli
wapnia (wêglanu oraz octanu wapnia), aktywnych metabolitów witaminy D oraz wysokie stê¿enie wapnia w p³ynie dializacyjnym przyczyniaj¹ siê do indukowania procesu kalcyfikacji naczyñ, zastawek serca
oraz narz¹dów wewnêtrznych. Do czynników ryzyka wyst¹pienia kalcyfikacji u pacjentów ze schy³kowa niewydolnoci¹ nerek zalicza siê ponadto; wiek pacjentów, rozpozna-
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nie cukrzycy oraz obecnoæ utrzymuj¹cego
siê uogólnionego stanu zapalnego.
Opis przypadku

Pacjent lat 48, dializowany od 1995 roku z rozpoznaniem schy³kowej niewydolnoci nerek w
przebiegu prawdopodobnie zespo³u Alporta (rozpoznanego na podstawie objawów klinicznych niedos³uchu). Leczony dializami 3 x w tygodniu po
4,5 godziny standardowym dwuwêglanowym p³ynem dializacyjnym z zawartoci¹ wapnia 1,5 mmol/
l. W czasie leczenia stosowano preparaty wêglanu wapnia, czynnych metabolitów witaminy D3 (kalcytriol, alfakalcidol), a w 2003 roku wykonano po
uzyskaniu zgody pacjenta paratyreidektomiê. Stê¿enia parathormonu (PTH) (pg/ml), wapnia (mmol/
l), fosforu (mmol/l) oraz iloczynu Ca x P (mg2/dl2)
przedstawiono na kolejnych rycinach 1, 2, 3, 4. Z
powodu braku korzystnego efektu pulsacyjnej terapii aktywnymi metabolitami witaminy D pacjent
mia³ wykonany zabieg usuniêcia przytarczyc, któ-
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Rycina 1
Stê¿enie PTH (pg/ml) w surowicy krwi w latach 19952004.
Serum PTH concentration (pg/ml) during the period
of 1995-2004.
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Rycina 2
Stê¿enie wapnia ca³kowitego (Ca) (mmol/l) w surowicy krwi w latach 1995-2004.
Serum total calcium (Ca) concentration (mmol/l) during the period of 1995-2004.
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Rycina 3
Stê¿enie fosforanów (P) (mmol/l) w surowicy krwi w
latach 1995-2004.
Serum phosphate (P) concentration (mmol/l) during
the period of 1995-2004.
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Rycina 4
Poziom iloczynu Ca x P (mg2/dl2) w surowicy krwi w
latach 1995-2004.
Serum Ca x P product (mg2/dl2) during the period of
1995-2004.
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Rycina 5
Zdjêcie RTG klatki piersiowej z widocznymi ogniskami kalcyfikacji w obrêbie aorty brzusznej (strza³ki).
Chest X-ray with massive calcification of abdominal
aorta (indicated by arrows).

Rycina 6
Angiotomografia ródpiersia z widocznymi ogniskami kalcyfikacji w obrêbie aorty brzusznej (strza³ki).
Chest angiotomography with massive calcification
of abdominal aorta (indicated by arrows).

Rycina 7
Angiotomografia jamy brzusznej z widocznymi ogniskami kalcyfikacji w obrêbie krezki jelit (strza³ki).
Abdominal angiotomography with calcification of
interstitium (indicated by arrows).
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czas trwania leczenia dializami,rozpoznanie
cukrzycy oraz prawdopodobnie wielkoæ iloczynu Ca x P [7]. Ostatnio postuluje siê rolê
zaburzeñ lipidowych oraz utrzymuj¹cego siê
uogólnionego stanu zapalnego w postaci
udzia³u cytokin pro-zapalnych oraz inhibitorów kalcyfikacji, takich jak osoczowa fetuina A czy bia³ko macierzy G1A (matrix G1a
protein) [3]. Wa¿n¹ rolê w hamowaniu kalcyfikacji mog¹ odegraæ zatem leki z grupy
calcium-mimetyków oraz leki hamuj¹ce cytokin pozapalnych.

Rycina 8
Badanie dopplerowskie z widocznymi ogniskami kalcyfikacji w obrêbie têtnic udowych (strza³ki).
Color doppler ultrasound with calcification of femoral arteries (indicated by arrows).

ry doprowadzi³ do normalizacji poziomu PTH w
surowicy krwi (rycina 1). Pomimo stosowanego
leczenia u pacjenta dosz³o do masywnych kalcyfikacji w naczyniach, w zastawkach serca oraz w
obrêbie jelit. Ogniska kalcyfikacji naczyniowej
stwierdzono w badaniu RTG klatki piersiowej w obrêbie aorty brzusznej (rycina 5) oraz angiotomografii ródpiersia (rycina 6). Masywne ogniska kalcyfikacji stwierdzono w obrêbie zastawek serca w
oparciu o angiotomografiê ródpiersia (rycina 7).
W badaniu echokardiograficznym stwierdzono kalcyfikacjê zastawek aorty. U pacjenta stwierdzono
nawracaj¹ce incydenty niedro¿noci jelit, co by³o
konsekwencj¹ masywnej kalcyfikacji jelit potwierdzonych angiotomografi¹ jamy brzusznej (rycina
8). Stwierdzone u pacjenta objawy niedokrwienia
koñczyn dolnych korelowa³y ze zmianami opisywanymi w badaniu dopplerowskim têtnic udowych
(rycina 9).
Omówienie
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej nale¿¹ do wiod¹cych zaburzeñ
metabolicznych u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych dializami. Leczenie wtórnej nadczynnoci przytarczyc
jest niezwykle trudne i niezawsze zapobiega rozwojowi okaleczaj¹cej osteodystrofii
oraz zmianom wielonarz¹dowym. Konsekwencj¹ nadczynnoci przytarczyc oraz choroby adynamicznej koci jest wytr¹canie siê
z³ogów wapnia i fosforu poza tkank¹ kostn¹. Konsekwencj¹ tego procesu jest pojawienie siê zwapnieñ metastatycznych g³ównie w naczyniach (opisywanych w 50-80%
pacjentów hemodializowanych wg Parfitta i
Kuzela) [8,9,14]. Z³ogi wapnia odk³adaj¹ siê
tak¿e w miêniu serca, na jego zastawkach
oraz w innych narz¹dach jak p³uca, narz¹d
wzroku oraz jelita [4,15,16]. Zespó³ Alporta
w 85% przypadków jest genetycznie uwarunkowanym zespo³em zwi¹zanym z mutacj¹ genu koduj¹cego (COL4A5) ³añcuch a5
kolagenu typu IV na chromosomie Xq26-48

(w rzadszych przypadkach dochodzi do
mutacji w obrêbie ³añcucha a3 oraz a4 kolagenu typu IV). W przebiegu klasycznego
zespo³u Alporta dochodzi do hematurii, bia³komoczu (od 1 do 2 g wydalanego bia³ka w
moczu dobowym), postêpuj¹cej niewydolnoci nerek oraz g³uchoty [5]. Nierzadko dochodzi do patologii soczewki i retinopatii, a
w nielicznych przypadkach do niedorozwoju umys³owego. Choroba w zdecydowanej
wiêkszoci ma charakter autosomalnie recesywny. Opisywany przypadek 48-letniego mê¿czyzny z rozpoznaniem na podstawie objawów klinicznych zespo³u Alporta
prezentuje przyk³ad masywnej kalcyfikacji w
obrêbie aorty brzusznej, têtnic udowych,
zastawek serca oraz krezki jelit. Z powodu
braku korzystnego efektu pulsacyjnej terapii z u¿yciem aktywnych metabolitów witaminy D pacjent mia³ wykonan¹ oponion¹
w czasie (brak wczeniejszej zgody pacjenta) paratyreidektomiê. Objawy kliniczne w
postaci nawracaj¹cych zaburzeñ rytmu serca, wielokrotnych incydentów niedro¿noci
jelit oraz niedokrwienia koñczyn dolnych
koreluj¹ ze zmianami opisywanymi w badaniach obrazowych takich jak angiotomografia ródpiersia oraz jamy brzusznej, badanie dopplerowskie têtnic czy badanie echokardiograficzne serca. Nale¿y podkreliæ, ¿e
rednie w obserwacji rocznej stê¿enie Ca
nie przekroczy³o 10 mmol/l, a fosforanów 2,4
mmol/l w czasie 8-letniej obserwacji. Z³ogi
metastatyczne w obrêbie uk³adu sercowonaczyniowego s¹ istotnym czynnikiem
wzmo¿onej umieralnoci i miertelnoci w
tej grupie pacjentów [1,15]. Istotn¹ w procesie leczenia pacjentów dializowanych z
wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc jest w³aciwa suplementacja preparatów wapnia
[2,10], odpowiednie stê¿enie wapnia w p³ynie dializacyjnym [13] oraz leczenie preparatami aktywnych metabolitów witaminy D
[6,12]. Czynniki ryzyka wyst¹pienia kalcyfikacji u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek obejmuj¹: wiek pacjentów,
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