Zalecenia Grupy Roboczej Zespo³u Krajowego
Konsultanta Medycznego w Dziedzinie
Nefrologii dotycz¹ce rozpoznawania i leczenia
zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej
u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹
nerek  uaktualnienie 2007
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej towarzysz¹ przewlek³ej niewydolnoci nerek, od jej wyst¹pienia do fazy schy³kowej, stanowi¹c przyczynê
nie tylko typowych dla mocznicy zmian kostnych, ale tak¿e s¹ udowodnionym
czynnikiem ryzyka miertelnoci sercowo-naczyniowej. Istotny postêp, jaki dokona³ siê w dziedzinie diagnostyki i leczenia zaburzeñ gospodarki wapniowofosforanowej, w tym wprowadzenie wielu nowych metod leczenia, sk³ania do
zaproponowania jednolitych zasad postêpowania przez lekarzy zajmuj¹cych siê
opiek¹ nad chorymi z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) w naszym kraju. Obecn¹ edycjê zaleceñ uzupe³niono o nowe informacje dotycz¹ce stosowania preparatów wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym i kalcymimetyków, diagnostyki zwapnieñ w uk³adzie naczyniowym, uzupe³niania niedoboru witaminy
D w ró¿nych okresach przewlek³ej choroby nerek, podawania bisfosfonianów u
chorych po przeszczepieniu nerki oraz laboratoryjnych metod oznaczania parathormonu w osoczu.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 45-52)

Recommendations of the Board of the Polish
Nephrology Consultant's Working Group
for the diagnosis and treatment of disturbances
of calcium-phosphate metabolism in patients
with chronic kidney disease  2007 update
The development and progression of disturbances of calcium-phosphate
metabolism parallels the natural course of chronic renal failure. Such disturbances are not only a cause of uremic bone disease but are also becoming an
established risk factor for cardiovascular mortality. The substantial progress
which has been achieved in the field of diagnosis and therapy of calcium-phosphate metabolism in the recent years, including the introduction of new treatment methods, prompted us to propose guidelines for the management of patients with chronic kidney disease (CKD) in our country. The updated version of
the recommendations includes new data on the use of oral phosphate binders
and calcimimetics, diagnostic methods used for the detection of vascular calcifications, clinical consequences of 25-hydroxy-vitamin D deficiency in different
stages of chronic kidney disease, bisphosphonates therapy after kidney transplantation and new laboratory methods for the measurement of plasma parathyroid hormone concentration.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 45-52)
Wprowadzenie
Niniejsze zalecenia stanowi¹ kolejn¹
uaktualnion¹ publikacjê rekomendacji Zespo³u Krajowego Konsultanta Medycznego
w Dziedzinie Nefrologii z lat 2002 [40], 2004
[35] i 2005 [36]. W nowej edycji zaleceñ
uzupe³niono informacje dotycz¹ce stosowania preparatów wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym, klinicznych zastosowañ kalcymimetyków, diagnostyki zwapnieñ

w uk³adzie naczyniowym, znaczenia uzupe³niania niedoboru witaminy D w ró¿nych okresach przewlek³ej choroby nerek (PChN), podawania bisfosfonianów u chorych po przeszczepieniu nerki oraz laboratoryjnych metod oznaczania parathormonu w osoczu.
Uwzglêdniono te¿ wyniki badañ, które pojawi³y siê w latach 2005-2007, a dotyczy³y patofizjologii i leczenia wtórnej nadczynnoci
przytarczyc i hiperfosfatemii towarzysz¹cej
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niewydolnoci nerek. Podobnie jak zalecenia wydane w roku 2004 i 2005 ogólne zasady postêpowania oparto na wytycznych
amerykañskich opracowanych przez NKF K/
DOQI (National Kidney Foundation Kidney
Disease Outcomes Quality Initiative) [34].
Zalecenia te wyznaczy³y nowe standardy
postêpowania w dziedzinie zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej zwi¹zanych z
przewlek³¹ chorob¹ nerek na podstawie
bardzo szerokiej analizy wyników badañ klinicznych opublikowanych do stycznia 2001
roku [34]. Przygotowuj¹c niniejsze krajowe
zalecenia uwzglêdniono ró¿nice epidemiologiczne i patogenetyczne chorób nerek w
naszym kraju, ograniczon¹ dostêpnoæ
rodków i refundacji kosztów leczenia oraz
zakres wykonywanych rutynowo badañ diagnostycznych. W zaleceniach uwzglêdniono te¿ wyniki badañ, które zosta³y opublikowane po opracowaniu wspomnianych zaleceñ K/DOQI (w latach 2002-2007). Intencj¹
autorów by³o, aby poni¿sze zalecenia stanowi³y zbiór praktycznych wskazówek dla
lekarzy zajmuj¹cymi siê opiek¹ nad osobami z przewlek³ymi chorobami nerek w Polsce. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e takie ujednolicone zasady postêpowania mog¹ przyczyniæ siê do ograniczenia przynajmniej w czêci dewastuj¹cych skutków przewlek³ego
upoledzenia czynnoci nerek.
Stanowisko Grupy Roboczej Zespo³u
Krajowego Konsultanta Medycznego w
Dziedzinie Nefrologii zosta³o przedstawione w postaci 12 zaleceñ, obejmuj¹cych najczêciej spotykane w praktyce nefrologicznej problemy w leczeniu zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej w kolejnych
stadiach rozwoju przewlek³ej choroby nerek.
Zalecenie 1
Rozpoznawanie i klasyfikacja
przewlek³ej choroby nerek
Dla klasyfikowania stopnia upoledzenia czynnoci nerek, jako najbardziej przydatn¹, uznano poredni¹ ocenê filtracji k³êbuszkowej (glomerular filtration rate  GFR)
na podstawie pomiaru stê¿enia kreatyniny
w surowicy, wieku i masy cia³a. Grupa Robocza uwa¿a, ¿e sporód ró¿nych metod
wyliczania wielkoci filtracji k³êbuszkowej na
podstawie stê¿enia kreatyniny w surowicy
najwiêksz¹ przydatnoæ w warunkach praktycznych wykazuj¹ wzory Cockrofta-Gaulta
[15] i MRDR w postaci pe³nej lub uproszczonej [37]. Zalet¹ tego ostatniego wzoru
jest uwzglêdnienie rasy osoby badanej natomiast wad¹ obydwu zwiêkszone ryzyko
b³êdu przy znacznie zmniejszonym GFR.
Inne porednie metody obliczeñ filtracji
k³êbuszkowej nie zosta³y do tej pory wystarczaj¹co szeroko ocenione lub nie s¹ oparte

Tabela I
Stadia przewlek³ej choroby nerek.
Stages of chronic kidney disease.

Stadium

Nazw a

1

Uszkodzenie nerek z praw id³ow y m lub zw iêkszony m GFR.

>90

2

Niew ielkiego stopnia upoledzenie GFR (utajona p.n.n.)

60-89

3

redniego stopnia upoledzenie GFR (w y rów nana p.n.n)

30-59

4

Znacznego stopnia upoledzenie GFR (niew y rów nana p.n.n.)

15-29

5

Schy ³kow a niew y dolnoæ nerek

< 15 (lub dializoterapia)

wapñ ca³kowity (skorygowany wzglêdem stê¿enia albumin) [mg/dl]
= wapñ ca³kowity [mg/dl] + 0,8 x (4 - stê¿enie albumin w surowicy w g/dl)
Rycina 2
Stê¿enie wapnia skorygowane wzglêdem albumin.
Albumin corrected calcium concentration.
Tabela II
Zalecane zakresy stê¿eñ PTH, P i Ca w poszczególnych stadiach PChN.
Recommended concentration ranges of PTH, P and Ca in the followings stages of chronic kidney disease.
Stadium
G FR
PTH pg/m l (pm ol/l)
Fosfor m g/dl (m m ol/l) Wapñ m g/dl (m m ol/l)
PChN
(m l/m in/1,73m 2 pow.c.)

1-2

> 60

do 60 (do 6,6)

2,9-4,6 (0,95-1,5)

8,5-10,5 (2,1-2,6)

3

30-59

35-70 (3,85-7,7)

2,7-4,6(0,9-1,5)

j.w.

4

15-29

70-150 (7,7-16,5)

j.w.

8,4-9,5 (2,1-2,4)

5

< 15

150 - 300 (16,5-33)

3,5-5,5 (1,1-1,8)

j.w.

na parametrach oznaczanych rutynowo.
Przewlek³a choroba nerek (PChN) jest
definiowana jako uszkodzenie nerek z lub
bez obni¿enia filtracji k³êbuszkowej poni¿ej
90 ml/min/1,73 m2 powierzchni cia³a, wyliczonego na podstawie powy¿szego wzoru.
Przewlek³a choroba nerek obejmuje 5 stadiów, z czego stadia 2-5 okrelaj¹ kolejne
stadia upoledzenia czynnoci wydalniczej
nerek, od jej postaci utajonej do schy³kowej
[33] (tabela I).
Metody postêpowania w przypadku zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej
podane w poni¿szych zaleceniach zosta³y
uzale¿nione od tak sklasyfikowanego stopnia upoledzenia czynnoci nerek.
Zalecenie 2
Ocena zaburzeñ gospodarki
wapniowo-fosforanowej
W ka¿dym przypadku upoledzenia
czynnoci nerek konieczna jest ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej. Z uwagi
na to, ¿e jawne zaburzenia homeostazy tych
jonów rzadko pojawiaj¹ siê zanim przes¹czanie k³êbuszkowe zmniejszy siê poni¿ej
60 ml/min/1,73m2 [19,28], we wczeniejszych etapach przewlek³ej choroby nerek
(stopieñ 1 i 2) wskazane jest jedynie przesiewowe okrelenie stê¿enia wapnia i fosforu w surowicy. Parametry te oraz stê¿e-

Wzór Cockrofta-Gaulta
eGFR = [140 - wiek) x masa cia³a] / [stê¿enie kreatyniny w surowicy (w mg/dl) x 72],
dla kobiet x 0,85
Uproszczony wzór MDRD
eGFR = 186 x [stê¿enie kreatyniny w surowicy] -1,154 x [wiek] -0,203
x [0,742 dla kobiet] x [1,212 dla rasy czarnej]
Rycina 1
Zalecane wzory do wyliczenia eGFR.
Recommended formulas for calculation of estimated GFR.
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GFR (m l/m in/1,73m 2 pow.c.)

nie PTH w surowicy krwi powinny byæ regularnie monitorowane w póniejszych stadiach (stopieñ 3 i dalsze). Czêstoæ oceny
poszczególnych wskaników powinna wynosiæ (na podstawie K/DOQI [30]): wapnia i
fosforu w surowicy w stadium 3  co 12 miesiêcy, stadium 4  co 3 miesi¹ce, stadium 5
 co 1 miesi¹c a parathormonu w stadium 3
 co 12 miesiêcy, w stadiach póniejszych
nie rzadziej, ni¿ co 3-6 miesiêcy.
W razie, gdy chory jest ju¿ leczony farmakologicznie z powodu zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej, ocena powy¿szych wskaników powinna byæ dokonywana czêciej (1-3 miesi¹ce) w zale¿noci od
postêpu leczenia.
Stê¿enie wapnia ca³kowitego w surowicy powinno byæ skorygowane wzglêdem stê¿enia albumin w surowicy. W warunkach
rutynowej diagnostyki najwiêksz¹ przydatnoæ wykazuje prosty wzór (rycina 2) [34].
Dla precyzyjnego monitorowania zachodz¹cych szybko zmian stê¿enia wapnia w
surowicy (np. po zabiegu chirurgicznego
usuniêcia przytarczyc) wiêksz¹ przydatnoæ wykazuje oznaczanie frakcji wapnia
zjonizowanego. W Polsce w wielu oddzia³ach dializ i intensywnej opieki znajduj¹ siê
ju¿ aparaty umo¿liwiaj¹ce doran¹ ocenê
stê¿enia wapnia zjonizowanego przy u¿yciu
elektrody jonowybiórczej. Zakres prawid³owych stê¿eñ wapnia zjonizowanego wynosi
4-5 mg/dl (1,0-1,25 mmol/l) [34,35,40].
Zalecane zakresy stê¿eñ wskaników
gospodarki wapniowo-fosforanowej w poszczególnych stadiach przewlek³ej choroby
nerek przedstawiono w tabeli II [34].
Przydatnym klinicznie wskanikiem oceny zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej i skutecznoci leczenia jest te¿ iloczyn stê¿eñ wapnia i fosforu w surowicy.
Jego wartoæ, u pacjentów z przewlek³¹
chorob¹ nerek nie powinna przekroczyæ 55
mg2/dl2 (4,44 mmol2/l2) [7,22]  dalsze informacje patrz zalecenie 6.

Zalecenia

Zalecenie 3
Diagnostyka zmian kostnych
w przewlek³ej chorobie nerek
Dla oceny zmian kostnych w przebiegu
przewlek³ej choroby nerek najbardziej przydatne w warunkach codziennej praktyki s¹
dokonywane w sposób systematyczny oznaczenia stê¿enia wapnia, fosforu i PTH w
osoczu. Istniej¹ jedynie nieliczne doniesienia na temat przydatnoci oznaczania wielu innych wskaników metabolizmu kostnego w tej grupie chorych. Ich wyniki nie s¹
niejednoznaczne i nie pozwalaj¹ na zalecania tych badañ w rutynowej diagnostyce [13].
Badania rentgenowskie koci s¹ ma³o przydatne w diagnostyce zmian u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek za wyj¹tkiem takich
sytuacji jak z³amania koci, zwapnienia
metastatyczne i amyloidoza spowodowana
gromadzeniem b2mikroglobuliny [34]. Badanie densytometryczne koci (metod¹ rentgenowskiej absorpcjometrii podwójnej energii  DEXA lub ultrasonograficzn¹) wykazuje ograniczone zastosowanie u tych chorych,
jednak¿e mo¿e wykazywaæ pewn¹ przydatnoæ w przypadkach pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek, u których wystêpuj¹ klasyczne czynniki ryzyka osteoporozy [17].
Badaniem referencyjnym (z³otym standardem) w diagnostyce osteodystrofii nerkowej pozostaje biopsja talerza biodrowego z podwójnym znakowaniem tetracyklinami i analiz¹ histomorfometryczn¹. Jedynie za pomoc¹ tego badania mo¿liwa jest
wiarygodna ocena rodzaju zaburzeñ kostnych i ich klasyfikacja [17,30,34].
Z uwagi na koszty i du¿¹ inwazyjnoæ
wykonywanie badania bioptycznego koci
nale¿y ograniczyæ do wybranych przypadków takich jak z³amania patologiczne,
zw³aszcza wielokrotne, podejrzenie osteodystrofii glinowej (przy udokumentowanym
nara¿eniu na zatrucie glinem) oraz przypadków niewyjanionej hiperkalcemii, bólów
kostnych i wysokiej aktywnoci fosfatazy
zasadowej, w szczególnoci jej izozymu
kostnego.
Wa¿ne znaczenie dla poredniej oceny
zaburzeñ kostnych odgrywa oznaczanie stê¿enia parathormonu w osoczu. Kolejne generacje testów u¿ywanych dla jego pomiaru mog¹ wykazywaæ ró¿n¹ przydatnoæ u
chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek. Podstawow¹ metod¹ wykorzystywan¹ obecnie
jest oznaczanie PTH natywnego (intact,
iPTH). Przydatnoæ tej metody mo¿e byæ
zmniejszona poprzez niedawne odkrycie, ¿e
mierzone jest równie¿ stê¿enie fragmentu
7-84 ³añcucha polipeptydowego tego hormonu (tzw. fragment CIP). Fragment ten nie
pobudza cyklazy adenylowej, która okrela
aktywnoæ biologiczn¹ parathormonu. Z tego
te¿ powodu najnowsze generacje testów
mierz¹ stê¿enie ca³ej cz¹steczki PTH (1-84).
Obecnie dysponujemy dwoma nowymi metodami spe³niaj¹cymi te kryteria, pierwszy
to pomiar tzw. Bio-Intact PTH (producent
zestawów Nichols) a drugi Whole PTH
(CAP) (Scantibodies). W Polsce z uwagi
na cenê zestawu odczynników te dwie
ostatnie metody stosowane by³y do tej pory
sporadycznie nale¿y siê jednak spodziewaæ, ¿e nowe metody stan¹ siê podstaw¹
pomiarów stê¿enia PTH w najbli¿szych latach [12].

Zalecenie 4
Postêpowanie w przypadku
hiperfosfatemii
Optymalne zakresy stê¿eñ fosforu w
surowicy w ró¿nych okresach niewydolnoci nerek podano w Zaleceniu 2.
Hiperfosfatemia stanowi najczêstsze
zaburzenie gospodarki wapniowo-fosforanowej towarzysz¹ce przewlek³ej chorobie nerek. Wed³ug niedawnej ogólnowiatowej
analizy przeprowadzonej na podstawie wyników DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study) 51,6% chorych przewlekle dializowanych wykazuje hiperfosfatemiê
a tylko 7,6% ni¿sze ni¿ zalecane stê¿enie
fosforu [34,47]. Potwierdzaj¹ to analizy ankiet ze stacji dializ (dane z roku 2005) wed³ug, których wci¹¿ 51% dializowanych chorych w Polsce wykazuje stê¿enie fosforu powy¿ej 5,5 mg/dl (1,78 mmol/l), w tym 16%
powy¿ej 7,5 mg/dl (2,43 mmol/l) pomimo najczêciej aktywnego leczenia [39].
Hiperfosfatemia nie stanowi jedynego
celu leczenia zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej towarzysz¹cej przewlek³ej
chorobie nerek, ale zwalczanie jej nale¿y
traktowaæ jako kluczowy element takiego
postêpowania [22]. Wynika to z potwierdzonej i wiod¹cej roli hiperfosfatemii w powstawaniu chorób uk³adu sercowo-naczyniowego i zaburzeñ kostnych w przewlek³ej niewydolnoci nerek [7]. Z tych powodów w
ka¿dym przypadku niezbêdne jest doprowadzenie stê¿enia fosforu w surowicy do wartoci optymalnych tj. 0,9-1,5 mmol/ (2,7-4,6
mg/dl) w przewlek³ej chorobie nerek stadium
3 i 4 a 1,1-1,8 mmol/l (3,5-5,5 mg/dl) w stadium 5.
Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez:
a. Ograniczenie poda¿y fosforu w diecie do 800-1000 mg/dzieñ. Postêpowanie to
jest wskazane w ka¿dym przypadku stwierdzenia zwiêkszonych stê¿eñ fosforu w surowicy (dotyczy wszystkich stadiów niewydolnoci nerek) i/lub zwiêkszonych ponad
zakres wartoci docelowych (odpowiedni dla
danego okresu niewydolnoci nerek) stê¿eñ
PTH w osoczu. Zaleca siê comiesiêczne
kontrole stê¿enia fosforu w surowicy w pocz¹tkowym okresie leczenia. Wiêksze ni¿
podano powy¿ej ograniczenie poda¿y fosforu w diecie nie jest zalecane, gdy¿ mo¿e
prowadziæ do rozwoju niedo¿ywienia bia³kowego. Pokarmy bia³kowe s¹ podstawowym
ród³em fosforu dostarczanego do organizmu cz³owieka.
b. Zastosowanie preparatów wi¹¿¹cych
fosfor w przewodzie pokarmowym. Preparaty te nale¿y podawaæ w ka¿dym przypadku, gdy stê¿enie fosforu i/lub PTH przekracza wartoci zalecane dla danego okresu
niewydolnoci nerek. Podawanie tych preparatów jest prowadzone w sposób przewlek³y i ma na celu utrzymanie stê¿enia fosforu
w surowicy w podanych powy¿ej granicach.
Istniej¹ obecnie dwie podstawowe grupy
preparatów wi¹¿¹cych fosforany: zawieraj¹ce i niezawieraj¹ce soli metali. Przy wyborze rodzaju preparatu nale¿y kierowaæ siê
nie tylko stopniem nasilenia zaburzeñ metabolizmu wapniowo-fosforanowego, ale tak¿e bezpieczeñstwem stosowania danego
preparatu, jego skutecznoci¹ oraz proporcj¹ korzyci do kosztów [24].
c. Modyfikacjê dializoterapii. Doniesie-
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nia na temat zdolnoci ró¿nych rodzajów
b³on dializacyjnych do usuwania fosforu s¹
sprzeczne i z tego wzglêdu nie mo¿na rekomendowaæ ¿adnego okrelonego rodzaju b³ony dializacyjnej lub dializatora, chocia¿
dializatory wysokoprzepuszczalne wydaj¹
siê posiadaæ korzystniejsze w³aciwoci.
Podobnie korzystne mo¿e byæ zastosowanie technik konwekcyjnych (hemodiafiltracja). Niedawno wykazano tak¿e, ¿e codzienne krótkie dializy mog¹ efektywniej
usuwaæ fosfor z ustroju d³ugotrwale zmniejszaj¹c jego stê¿enie w surowicy [1]. Podobne efekty daje te¿ wyd³u¿enie poszczególnych zabiegów hemodializy.
1. Zwi¹zki zawieraj¹ce sole metali:
a) Zwi¹zki wapnia
Leki z tej grupy s¹ obecnie stosowane
najczêciej. Na wiecie stosowane s¹ rutynowo wêglan i octan wapnia, z czego w
Polsce dostêpny jest obecnie jedynie wêglan wapnia. Octan wapnia charakteryzuje
siê wiêksz¹ skutecznoci¹ w wi¹zaniu fosforu zawartego w pokarmach ni¿ wêglan jest
jednak bardziej kosztowny. Uwa¿a siê, ¿e
leki z tej grupy powinny byæ stosowane w
leczeniu pocz¹tkowym hiperfosfatemii u
pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek w
stadium 3 i 4. Jako leczenie pocz¹tkowe w
stadium 5 mo¿na stosowaæ zarówno preparaty zawieraj¹ce wapñ jak i niewapniowe
(chlorowodorek sewelameru) chocia¿ nowe
badania kliniczne i analizy farmakoekonomiczne wskazuj¹ na potrzebê wyboru w
pierwszym rzêdzie tych ostatnich. Preparaty zawieraj¹ce sole wapnia charakteryzuj¹
siê du¿¹ skutecznoci¹  niewiele ni¿sz¹ ni¿
zwi¹zki glinu. W ostatnich latach pojawi³y
siê jednak istotne obawy, co do bezpieczeñstwa tych preparatów zw³aszcza przy d³ugoterminowym leczeniu, z uwagi na mo¿liwoæ nasilenia powstawania zwapnieñ metastatycznych zw³aszcza w uk³adzie sercowo-naczyniowym (patrz Zalecenie 5) [23].
Przy stosowaniu preparatów z tej grupy nale¿y monitorowaæ (w stadium 3 PChN  co
12 miesiêcy, w stadium 4  co 3 miesi¹ce, a
u chorych w stadium 5 i dializowanych  co
1 miesi¹c) wielkoæ iloczynu wapniowo-fosforowego tak, aby nie przekroczy³ on wartoci 55 mg2/dl2 (4,4 mmol2/l2). Preparatów z
omawianej grupy bezwzglêdnie nie nale¿y
stosowaæ u chorych z hiperkalcemi¹ (stê¿enie wapnia ca³kowitego skorygowane
wzglêdem stê¿enia albumin powy¿ej 10,2
mg/dl (2,54 mmol/l) lub, gdy stê¿enie parathormonu (chorzy dializowani) jest ni¿sze ni¿
150 pg/ml (16,5 pmol/l) z uwagi na zwiêkszone ryzyko rozwoju adynamicznej choroby koci. Wielkoæ poda¿y wapnia drog¹
pokarmow¹ (pokarmy + wch³aniany w przewodzie pokarmowym wapñ znajduj¹cy siê
w preparatach wi¹¿¹cych fosforany) nie
powinna byæ wiêksza ni¿ 2 g/dobê. W praktyce klinicznej przestrzeganie tego zalecenia wymaga jednak cis³ego bilansowania
diety, co jest trudne do wykonania w warunkach codziennej praktyki.
b) Zwi¹zki glinu
Wród preparatów z tej grupy zastosowanie znajduje jedynie wodorotlenek glinu.
Stosowanie tego zwi¹zku, pomimo du¿ej
skutecznoci w zwalczaniu hiperfosfatemii,
wi¹¿e siê z ryzykiem zatrucia glinem cechuj¹cego siê przede wszystkim osteopati¹ i
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encefalopati¹ glinow¹  patrz zalecenie 8.
Grupa Robocza stoi na stanowisku, ¿e leków z tej grupy nie nale¿y stosowaæ u chorych z niewydolnoci¹ nerek z uwagi na
bardzo du¿e ryzyko zdrowotne zwi¹zane z
takim leczeniem. Zalecenie to powinno byæ
cile przestrzegane u chorych w okresie
przeddializacyjnym natomiast u osób dializowanych dopuszczalne jest podanie preparatów zawieraj¹cych glin jedynie przez
mo¿liwie najkrótszy czas (dni-tygodnie) i
tylko jako element leczenia ratunkowego
w zagra¿aj¹cej ¿yciu hiperfosfatemii tj. przy
stê¿eniu fosforu w surowicy powy¿ej 8,5 mg/
dl (2,75 mmol/l) [34].
c) Zwi¹zki lantanu
Preparaty te zawieraj¹ wêglan lantanu
[18]. Preparat zawieraj¹cy wêglan lantanu
zosta³ niedawno oceniony w kilku badaniach
wieloorodkowych i wprowadzony do lecznictwa w szeregu krajów [4,18]. Wyniki badañ potwierdzi³y jego skutecznoæ i bezpieczeñstwo, ale wydaje siê, ¿e  podobnie jak
w przypadku preparatów glinu  ostateczne
wnioski mo¿na wyci¹gn¹æ dopiero po jego
d³ugotrwa³ym (wieloletnim) stosowaniu.
Wa¿ne jest dalsze monitorowanie bezpieczeñstwa stosowania tego preparatu z uwagi na bliskie pokrewieñstwo chemiczne lantanu i glinu. Niedawno opublikowano wyniki
badania dowiadczalnego wskazuj¹cego na
mo¿liwoæ kumulacji lantanu w kociach,
mózgu i innych narz¹dach [25].
d) Zwi¹zki zawieraj¹ce inne sole
metali  ¿elaza i magnezu
Kolejna grupa preparatów (obecnie jeszcze w badaniach klinicznych) zawiera sole
¿elaza [1]. Ich ocena bêdzie mo¿liwa po
publikacji wyników badañ porównawczych.
Zwi¹zki zawieraj¹ce sole magnezu lub stanowi¹ce mieszaninê soli wapnia i magnezu
nie s¹ powszechnie stosowane, gdy¿ mog¹
wywo³ywaæ biegunki, co mo¿e doprowadziæ
do nasilenia niedo¿ywienia i zaburzeñ elektrolitowych [27].
2. Zwi¹zki niezawieraj¹ce soli metali
a) chlorowodorek sewelameru
Chlorowodorek sewelameru jest jedynym preparatem z tej grupy dostêpnym w
sprzeda¿y w Polsce. Lek ten powinien byæ
stosowany jako lek pierwszego rzutu lub alternatywnie z preparatami wi¹¿¹cymi wapñ
do korygowania hiperfosfatemii u chorych
w stadium 5 PChN [34]. We wczeniejszym
okresie przewlek³ej choroby nerek tj. w stadium 3 i 4 lek ten nale¿y stosowaæ przede
wszystkim w przypadkach wspó³wystêpowania hiperkalcemii (po wykluczeniu innych
przyczyn jej powstania, np. za¿ywania preparatów witaminy D) lub w ciê¿kich zaburzeniach gospodarki fosforanowo-wapniowej. Jest to te¿ lek z wyboru u chorych z
zaawansowanymi zwapnieniami w obrêbie
naczyñ i tkanek miêkkich [14]. Wydaje siê
równie¿, ¿e sewelamer mo¿e byæ szczególnie przydatny u chorych z niskimi stê¿enia
parathormonu w osoczu i równoczesn¹ hiperfosfatemi¹ czyli w grupie chorych, w której mo¿liwoci leczenia s¹ obecnie bardzo
niewielkie. Niedawna analiza wyników 12miesiêcznego leczenia sewelamerem chorych d³ugotrwale dializowanych wykaza³a, ¿e
pod wp³ywem stosowania tego preparatu
postêp zwapnieñ w sercu i naczyniach mo¿na zatrzymaæ lub nawet spowodowaæ czêciow¹ regresjê zmian [13]. Podobne wyni-
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ki uzyskano te¿ w grupie chorych rozpoczynaj¹cych dializy [8]. Niepublikowane jeszcze wyniki badania DCOR wskazuj¹ te¿ na
zmniejszenie miertelnoci sercowo-naczyniowej i czêstoci hospitalizacji przy stosowaniu sewelameru w porównaniu do preparatów wapnia wi¹¿¹cych fosforany. Efekt ten
jest tym bardziej zaznaczony im wiêksze jest
wyjciowe ryzyko sercowo-naczyniowe (podesz³y wiek, d³ugi okres dializoterapii). W
kilku badaniach porównawczych wykazano
te¿ przewagê lub równowa¿noæ sewelameru i preparatów wapniowymi szczególnie w
odniesieniu do ryzyka wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych i powstawania zwapnieñ
pozaszkieletowych [13,14]. Skutecznoæ
obu rodzajów preparatów w zakresie zmniejszania stê¿enia fosforu w surowicy wydaje
siê byæ podobna [13]. Lek ten mo¿na te¿
stosowaæ w wybranych przypadkach jeden
raz na dobê zamiast standardowego podawania 3 razy na dobê w czasie g³ównych
posi³ków, co jest dla chorych du¿o bardziej
wygodne [21]. Analizy farmakoekonomiczne wskazywaæ mog¹ te¿ na dodatkowe korzyci ze stosowania chlorowodorku sewelameru, gdy¿ pomimo jego wy¿szej ceny w
porównaniu do preparatów zawieraj¹cych
wapñ, zmniejsza siê ogólny koszt opieki nad
pacjentem z uwagi na redukcjê czêstoci powik³añ zw³aszcza sercowo-naczyniowych
[16]. Dodatkow¹ w³aciwoci¹ chlorowodorku sewelameru jest te¿ jego istotne dzia³anie hipolipemiczne, najprawdopodobniej wynikaj¹ce ze zdolnoci do wi¹zania kwasów
¿ó³ciowych w przewodzie pokarmowym
[1,13]. Potwierdzi³a to te¿ meta-analiza badañ z zastosowaniem chlorowodorku sewelameru [10]. Stosowanie sewelameru mo¿e
u niektórych chorych powodowaæ niewielkie zmniejszenie stê¿enia wodorowêglanów
w surowicy. Dzia³ania tego nie wykazuje
wprowadzana w³anie do lecznictwa nowa
pochodna tego leku tj. wêglan sewelameru
(zarejestrowany ju¿ w USA).
Zalecenie 5
A. Postêpowanie w przypadku
hiperkalcemii i wysokiej wartoci
iloczynu wapniowo-fosforanowego
(Ca x P)
Zalecane zakresy stê¿eñ wapnia ca³kowitego, fosforu i PTH w surowicy podano
ju¿ poprzednio. Ukierunkowane postêpowanie wskazane jest zawsze w sytuacji, gdy
stê¿enie wapnia ca³kowitego w surowicy
przekracza 10,2 mg/dl (2,54 mmol/l) przy
wspó³istnieniu hiperfosfatemii. Przyjêto arbitralnie, ¿e iloczyn stê¿eñ wapnia i fosforu
w surowicy u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (stadium 5 PChN) a tak¿e
w stadiach wczeniejszych PChN nie powinien przekraczaæ 55 mg2/dl2 (4,44 mmol2/
l2). Wy¿sza wartoæ iloczynu wapniowo-fosforowego wi¹¿e siê ze zwiêkszonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych [7]. Wynika to z powstawania zwapnieñ pozaszkieletowych, w tym przede
wszystkim w uk³adzie sercowo-naczyniowym. W diagnostyce zwapnieñ najwiêksz¹
przydatnoæ wykazuje tomografia komputerowa pojedynczej wi¹zki elektronów a alternatywnie mo¿e byæ wykorzystywana spiralna wielowarstwowa tomografia komputerowa [30,38]. Wykazano tak¿e, ¿e do przesiewowej oceny zwapnieñ w uk³adzie naczy-

niowym przydatne mog¹ byæ równie¿ znacznie mniej kosztowne i bardziej dostêpne
badania takie jak dwuwymiarowe rentgenogramy jamy brzusznej (zwapnienia w cianie aorty) i echokardiografia (zwapnienia
zastawek serca) [5].
Postêpowanie w przypadkach wysokich
wartoci iloczynu Ca x P powinno byæ przede
wszystkim oparte na zmniejszeniu dawki
zawieraj¹cych wapñ preparatów wi¹¿¹cych
fosfor w przewodzie pokarmowym, (gdy
chory stosuje leki z tej grupy) lub zamianie
tych preparatów na niezawieraj¹ce wapnia
ani innych metali (chlorowodorek sewelameru), zmniejszeniu dawek preparatów zawieraj¹cych witaminê D lub ich odstawieniu i
podawaniu leków z grupy kalcymimetyków
(patrz poni¿ej). W razie niepowodzenia zaleca siê przejciowe (przez 2-4 tygodnie)
zastosowanie p³ynu dializacyjnego o niskim
stê¿eniu wapnia (0,75 do 1 mmol/l).
Grupa Robocza zaleca, aby u chorych
dializowanych podstawowe stê¿enie wapnia
w p³ynie dializacyjnym (do hemodializy i dializy otrzewnowej) wynosi³o 1,25 mmol/l (5
mg/dl) [34]. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w
przypadku stosowania kalcymimetyków dla
leczenia wtórnej nadczynnoci przytarczyc
u czêci chorych mo¿e byæ konieczne zwiêkszenie stê¿enia wapnia w p³ynie dializacyjnym. Celem takiego postêpowania jest zapobieganie spadkowi jego stê¿enia w surowicy i wyst¹pienia objawów hipokalcemii.
B. Kalcymimetyki i wskazania
kliniczne do ich stosowania
Kalcimimetyki skutecznie zmniejszaj¹
stê¿enie PTH oraz porednio i w mniejszym
stopniu tak¿e stê¿enie wapnia i fosforu w
surowicy. Prowadzi to równoczenie do
zmniejszenia wielkoci Ca x P i u³atwia osi¹gniêcie wszystkich 4 zalecanych wartoci
wskaników gospodarki wapniowo-fosforanowej [31]. Obecnie podstawowe wskazanie do podawania kalcymimetyków stanowi
wtórna nadczynnoæ przytarczyc (PTH >300
pg/ml, >33 pmol/) u chorych w okresie 5
PChN przy stê¿eniu wapnia w surowicy >8,4
mg/dl (2,1 mmol/l) [6,31]. W roku 2004 wprowadzono na rynek europejski pierwszy z
kalcymimetyków drugiej generacji chlorowodorek cynakalcetu. Lek ten jest do tej pory
jedynym dostêpnym preparatem z tej grupy. Cynakalcet wykazuje wybiórczoæ dzia³ania naladuj¹c dzia³anie wapnia zjonizowanego na receptor wapniowy zlokalizowany na powierzchni komórek przytarczyc.
Prowadzi to w efekcie do zmniejszenia wytwarzanie i wydzielanie przez nie PTH.
Skutecznoæ cynakalcetu zasta³a niedawno
oceniona w badaniach wieloorodkowym
[6]. Stosowanie cynakalcetu wi¹¿e siê z
istotnym obni¿eniem stê¿enia PTH w osoczu pomagaj¹c osi¹gn¹æ zalecane wg NKF
K/DOQI wartoci u 56% chorych (wzglêdem
10% w grupie leczonej klasycznie) [31]. W
czasie leczenia cynakalcetem dochodzi³o
równoczenie do obni¿enia stê¿enia wapnia i fosforu w surowicy (46% chorych leczonych cinakalcetem osi¹gnê³o stê¿enie
fosforu poni¿ej 5,5 mg/dl wzglêdem 33%
leczonych klasycznie). W czasie leczenia
cynakalcetem zwiêkszone jest ryzyko wyst¹pienia epizodów hipokalcemii, które s¹
jednak najczêciej bezobjawowe i o niewielkim nasileniu. Dla unikniêcia tego niepo¿¹danego efektu wskazane jest ³¹czenie tego
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leku z preparatami wapnia wi¹¿¹cymi fosforany w przewodzie pokarmowym i aktywnym metabolitem witaminy D. Mo¿na te¿
rozwa¿yæ skojarzone leczenie kalcymimetykiem i chlorowodorkiem sewelameru z
ewentualnym uzupe³nieniem o podawanie
witaminy D. Z kolei dla unikniêcia hipokalcemii przy stosowaniu kalcymimetyku zaproponowano przy jego podawaniu stosowanie
u chorych hemodializowanych koncentratu
o wy¿szej ni¿ obecnie standardowa zawartoci wapnia (stê¿enie wapnia 1,5-1,75
mmol/l) [46].
Kalcymimetyki stanowi¹ jedyny obecnie skuteczny sposób leczenia chorych z
za-awansowan¹ wtórn¹ nadczynnoci¹
przytarczyc (stê¿enie PTH powy¿ej 800 pg/
ml) opornych na leczenie preparatami witaminy D oraz takich, którzy nie mog¹ zostaæ poddani chirurgicznej paratyreoidektomii lub nie wyra¿aj¹ zgody na leczenie operacyjne.
Zalecenie 6
Zapobieganie i leczenie zaburzeñ
metabolizmu witaminy D
Niedobory witaminy D wystêpuj¹ u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek w ró¿nych stadiach. W stadium 3 i 4 PChN zaleca siê oznaczanie stê¿enia w osoczu 25hydroksywitaminy D3 1 raz w roku. Je¿eli
stê¿enie to jest ni¿sze ni¿ 30 ng/ml, nale¿y
uzupe³niæ niedobór witaminy D [11,41]. W
tym celu mo¿na podawaæ doustnie cholekalcyferol lub kalcyfediol. Przy niewielkim
niedoborze (stê¿enie 25(OH)D3 16-30 ng/
ml) zalecana dawka cholekalcyferolu wynosi
50 000 j/miesi¹c doustnie przez 6 miesiêcy,
a przy ciê¿kim niedoborze (stê¿enie
25(OH)D3 poni¿ej 5 ng/ml) 50 000j/tydzieñ
przez 12 tygodni. Podawanie witaminy D
nale¿y przerwaæ, je¿eli stê¿enie wapnia ca³kowitego przekroczy 10,2 mg/dl (2,54 mmol/
l). Po wyrównaniu ewentualnych niedoborów witaminy D, zalecana dawka podtrzymuj¹ca cholekalcyferolu wynosi 1000 j/
dzieñ. Wykazano, ¿e korzyci z podawania
witaminy D mog¹ wynikaæ nie tylko z jej klasycznych mechanizmów dzia³ania (wp³yw na
gospodarkê wapniowo-fosforanow¹), ale
tak¿e jej dodatkowego dzia³ania immunomoduluj¹cego i przeciwzapalnego [43].
W szczególnych przypadkach, w tym
przede wszystkim przewlek³ej choroby nerek na pod³o¿u glomerulopatii u chorych d³ugotrwale leczonych kortykoidami, ze wzglêdu na podwy¿szone ryzyko osteoporozy istniej¹ wskazania do stosowania wy³¹cznie
kalcyfediolu (25(OH)D).
W przypadku braku mo¿liwoci monitorowania skutecznoci leczenia witamin¹ D
poprzez oznaczanie stê¿enia 25(OH)D3 w
osoczu wskazane jest stosowanie jej aktywnych metabolitów, takich jak 1a(OH)D3 lub
(w przypadkach niewydolnoci w¹troby)
1,25 (OH)2D3 (kalcytriolu). Leczenie metabolitami witaminy D jest bezpieczniejsze z
uwagi na ich krótki okres pó³trwania, co
umo¿liwia w przypadku przedawkowania
szybk¹ normalizacjê hiperkalcemii (ju¿ po
24 godz.).
Chorym dializowanym (stadium 5 PChN)
podaje siê wy³¹cznie aktywne metabolity witaminy D (1a lub 1,25 hydroksylowan¹ witaminê D) w dawkach dobieranych indywidualnie w zale¿noci od ciê¿koci zaburzeñ

gospodarki wapniowo-fosforanowej (patrz
zalecenie 7), niezale¿nie od faktu, ¿e u czêci z nich tak¿e wystêpuj¹ niedobory cholekalcyferolu [11,34]. Jak dot¹d nie opracowano szczegó³owych zaleceñ postêpowania w
takich przypadkach (przy wspó³istnieniu niedoboru witaminy D).
Zalecenie 7
Zasady stosowania aktywnych
metabolitów witaminy D
Wed³ug najnowszych danych podawanie
witaminy D mo¿e wywieraæ korzystne efekty
nie tylko na wydzielanie parathormonu przez
komórki przytarczyc, ale tak¿e na uk³ad sercowo-naczyniowy [2]. Te dodatkowe efekty
wymagaj¹ dalszej, szerszej oceny klinicznej.
W Polsce dostêpne s¹ obecnie dwie postacie aktywnej witaminy D tj. kalcytriol (1,25dihydroksycholekalcyferol) oraz alfakalcydol
(1-a-hydroksycholekalcyferol). Pierwszy z
tych preparatów dostêpny jest w postaci zarówno doustnej jak i pozajelitowej, drugi tylko doustnej. Nie wykazano istotnych ró¿nic
pomiêdzy tymi dwoma postaciami pod wzglêdem skutecznoci terapeutycznej za wyj¹tkiem przypadków chorych z zaawansowan¹
niewydolnoci¹ w¹troby, u których zaburzona jest 25-hydroksylacja witaminy D. W najbli¿szym czasie nale¿y spodziewaæ siê wprowadzenia do lecznictwa w Polsce nowszych
pochodnych witaminy D. Wed³ug nowych danych preparaty nowej generacji (np. parikalcytol lub dokserkalcyferol) mog¹ wykazywaæ
korzystniejsze dzia³anie na uk³ad sercowonaczyniowy (zmniejszenie czêstoci incydentów sercowo-naczyniowych i miertelnoci) [44].
W stadium 3 i 4 przewlek³ej choroby nerek podawanie aktywnych metabolitów witaminy D jest wskazane tylko wtedy, gdy stê¿enie PTH w osoczu przekracza wartoci
podane w Zaleceniu 2. Dawka pocz¹tkowa
preparatu zawieraj¹cego aktywn¹ postaæ
witaminy D wynosi najczêciej 0,25 µg/dzieñ
(w przypadku zarówno, kalcytriolu jak i alfakalcydolu). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e leczenie takie jest przeciwwskazane, gdy stê¿enie wapnia ca³kowitego w surowicy przekracza górn¹ granicê normy. Nale¿y te¿ zachowaæ
ostro¿noæ, gdy stê¿enie fosforu w surowicy
wynosi powy¿ej 4,6 mg/dl (1,5 mmol/l) i rozwa¿yæ w takiej sytuacji podawanie w pierwszej kolejnoci bezwapniowych preparatów
wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym (chlorowodorek sewelameru). Aktywnych metabolitów witaminy D nie nale¿y te¿
stosowaæ, jeli dochodzi do szybkiego pogarszania siê czynnoci nerek, poniewa¿
mog¹ one nasilaæ ten proces [34]. Dodatkowe korzyci ze stosowania aktywnej witaminy D w niedializowanych jeszcze chorych na
PChN mog¹ wynikaæ z niedawnej obserwacji istotnego zmniejszenia bia³komoczu u
chorych w stadium 3 i 4 PChN leczonych parikalcytolem [3]. Efekt ten wymaga jednak
dalszych badañ.
W czasie leczenia aktywnymi metabolitami witaminy D konieczne jest oznaczanie
stê¿enia fosforu i wapnia ca³kowitego w surowicy, co miesi¹c przez pierwsze 3 miesi¹ce, nastêpnie raz na trzy miesi¹ce. Stê¿enie
parathormonu powinno byæ kontrolowane co
3 miesi¹ce z uwagi na ryzyko zwolnienia
metabolizmu kostnego, a nawet adynamicznej postaci osteodystrofii nerkowej.
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U chorych dializowanych podawanie aktywnych metabolitów witaminy D jest wskazane, gdy stê¿enie PTH w osoczu przekracza 300 pg/ml. Celem leczenia jest utrzymanie stê¿enia PTH w zakresie 150-300 pg/
ml. Podkrelenia wymaga, ¿e leczenie aktywnymi metabolitami witaminy D podejmowane jest tylko wtedy, gdy stê¿enie wapnia
w surowicy wynosi poni¿ej 9,5 mg/dl (2,4
mmol/l), fosforu poni¿ej 5,5 mg/dl (1,8 mmol/
l) a iloczyn stê¿eñ wapnia i fosforu w surowicy nie przekracza 55 mg2/dl2 (4,4 mmol2/
l2). Zalecana dawka pocz¹tkowa wynosi przy
stê¿eniu PTH w surowicy 300-600 pg/ml (3366 pmol/l)  0,5-1,5 µg/dobê doustnie (lub
taka sama dawka do¿ylnie) a przy stê¿eniu
PTH powy¿ej tych wartoci  doustnie 1-7
µg (lub taka sama dawka do¿ylnie). Z praktycznego punktu widzenia podawanie aktywnych metabolitów D istotnie ogranicza obserwowane w czasie leczenia zwiêkszenie
stê¿enia wapnia i fosforu w surowicy (efekt
zale¿ny od zwiêkszenia wch³aniania z przewodu pokarmowego).
W szczególnie ciê¿kich przypadkach
wiêksz¹ efektywnoæ leczenia mo¿na najprawdopodobniej uzyskaæ pulsowym podawaniem kalcytriolu do¿ylnie [41,42]. Bior¹c
powy¿sze informacje pod uwagê nale¿y
podkreliæ, ¿e leczenie preparatami witaminy D wymaga zawsze monitorowania stê¿eñ wapnia i fosforu w surowicy co 2-4 tygodnie i PTH co 3 miesi¹ce.
Analogi aktywnej witaminy D nowej generacji takie jak dokserkalcyferol, parikalcytol, oksakalcytrol, maksakalcytol i falekalcytriol [2,11,26,29,41] mog¹ siê cechowaæ mniejsz¹ zdolnoci¹ do wywo³ywania
hiperkalcemii przy porównywalnej skutecznoci w zakresie hamowania wytwarzania
PTH przez komórki przytarczyc [29]. Mo¿e to zwiêkszaæ bezpieczeñstwo leczenia.
Leki te mog¹ byæ bardziej przydatne w leczeniu ciê¿kich postaci wtórnej nadczynnoci przytarczyc ni¿ analogi witaminy D
pierwszej generacji [41]. Wyniki niedawnego badania retrospektywnego sugeruj¹, ¿e
stosowanie jednego z tych leków  parikalcytolu mo¿e wi¹zaæ siê ze zmniejszeniem
miertelnoci sercowo-naczyniowej u chorych przewlekle dializowanych [45].
Zalecenie 8
Rozpoznawanie i leczenie zatrucia
glinem
Przewlek³e zatrucie glinem nale¿y rozwa¿yæ jako jedn¹ z mo¿liwych przyczyn
osteomalacji, zwolnionego metabolizmu
kostnego lub adynamicznej choroby koci.
Wspó³czenie przewlek³e zatrucie glinem
jest rzadko przyczyn¹ osteodystrofii nerkowej. Podobnie rzadko wystêpuj¹ obecnie
objawy kliniczne zatrucia tym metalem (encefalopatia, neuropatia, niedokrwistoæ mikrocytarna). Na mo¿liwoæ zatrucia glinem
wskazuj¹ takie dane z wywiadu jak d³ugoterminowe stosowanie w przesz³oci wodorotlenku glinu w celu wi¹zania fosforanów w przewodzie pokarmowym, zawieraj¹cych glin preparatów zobojêtniaj¹cych
treæ ¿o³¹dkow¹ oraz cytrynianów i sukralfatu. W³aciwie prowadzony proces oczyszczania wody wykorzystywanej do dializ stosowany od lat w Polsce, zapewnia stê¿enia glinu w p³ynie dializacyjnym w bezpiecznym zakresie <10 µg/l.
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Badaniem rozstrzygaj¹cym rozpoznanie
zatrucia glinem jest pomiar jego stê¿enia w
surowicy i wynik testu z desferoksamin¹
(DFO) [34], które powinny byæ wykonane w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Stê¿enie glinu w surowicy nie powinno przekraczaæ 20 µg/l. Po stwierdzeniu stê¿enia
glinu w surowicy powy¿ej 60 µg/l nale¿y
wykonaæ test z desferoksamin¹. W przypadku dodatniego wyniku testu dalsze postêpowanie polega na przewlek³ym podawaniu
desferoksaminy oraz eliminacji róde³ ekspozycji na glin.
Zalecenie 9
Zró¿nicowanie zasad leczenia
poszczególnych postaci
osteodystrofii nerkowej
Postêpowanie zale¿ne jest od postaci
zaburzeñ metabolizmu kostnego i ich nasilenia [4]. Wiarygodne rozpoznanie poszczególnych postaci wymaga wykonania biopsji
koci z ocen¹ histomorfometryczn¹ (patrz
Zalecenie 3). Z pewnym prawdopodobieñstwem mo¿na te¿ postawiæ wstêpne rozpoznanie na podstawie cech klinicznych oraz
pomiaru stê¿enia wapnia, fosforu i PTH w
osoczu.
a. Postaæ z szybkim metabolizmem
kostnym i postaæ mieszana
Postacie te charakteryzuj¹ siê wysokimi stê¿eniami PTH w osoczu/surowicy.
U chorych w okresie 3 i 4 niewydolnoci
nerek aktywne leczenie jest wskazane zawsze, gdy stê¿enie PTH przekracza wartoci
docelowe (podane w Zaleceniu 2). Postêpowanie polega w takich przypadkach na
ograniczeniu poda¿y fosforu w diecie, stosowanie zwi¹zków wi¹¿¹cych fosfor w przewodzie pokarmowym a w razie nieskutecznoci tych metod na podawaniu aktywnych
metabolitów witaminy D.
U chorych dializowanych, u których
stwierdza siê stê¿enie PTH powy¿ej 300 pg/
ml (33 pmol/l) nale¿y podawaæ przede
wszystkim aktywne metabolity witaminy D
(zasady ich stosowania  patrz powy¿ej).
Lekami, które w takiej sytuacji mog¹ znaleæ zastosowanie s¹ te¿ kalcymimetyki.
b. Osteomalacja
Mo¿e byæ spowodowana zatruciem glinem
(postêpowanie  patrz Zalecenie 8) lub niedoborem witaminy D. Ta ostatnia postaæ wystêpuje rzadko u chorych z niewydolnoci¹ nerek. W tym ostatnim przypadku leczenie polega na uzupe³nianiu niedoboru witaminy D3
(patrz  Zalecenie 6), a w razie nieskutecznoci podawaniu aktywnych metabolitów tej witaminy. W niektórych przypadkach konieczne
mo¿e byæ uzupe³nianie fosforanów (jeli ich
stê¿enie w surowicy jest zmniejszone).
c. Adynamiczna choroba koci
Adynamiczna choroba koci u chorych
dializowanych cechuje siê niskim stê¿eniem
parathormonu (przewa¿nie poni¿ej 100 pg/
ml tj. 11,0 pmol/l). Zasad¹ postêpowania w
takich przypadkach jest umo¿liwienie powrotu stê¿enia tego hormonu do wartoci docelowych (150-300 pg/ml) poprzez zmniejszenie dawki lub przejciowe odstawienie preparatów wapnia wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym oraz zaprzestanie podawania preparatów witaminy D, jeli by³y
stosowane. W przypadku znacznej hiperfosfatemii mo¿na te¿ ostro¿nie zastosowaæ
sewelamer.

50

Zalecenie 10
Wskazania do paratyreoidektomii
Wskazaniem do przeprowadzenia paratyreoidektomii jest zaawansowana i oporna na farmakoterapiê (podawanie aktywnej
witaminy D, kalcymimetyku lub skojarzenia
tych leków) wtórna nadczynnoæ przytarczyc [42]. W Polsce zabieg usuniêcia przytarczyc wykonuje siê u oko³o 4% chorych
dializowanych [39]. Wskazanie to dotyczy
przypadków, gdy stê¿enie PTH w osoczu
przekracza 800 pg/ml (88 pmol/l), przy
wspó³wystêpowaniu hiperkalcemii i/lub hiperfosfatemii [34].
Zalecane jest leczenie chirurgiczne 
paratyreoidektomia subtotalna lub ca³kowita (z równoczesn¹ autotransplantacj¹ komórek przytarczyc lub bez). Wybór metody
zale¿y od dowiadczenia orodka. Czêstoæ
nawrotów po subtotalnym zabiegu wynosi
oko³o 10-20% [20]. Skutecznoæ i bezpieczeñstwo zabiegów alkoholizacji przytarczyc czy podawania kalcytriolu do gruczo³ów przytarczycznych nie zosta³y do tej pory
poddane ocenie w du¿ych badaniach porównawczych i z tego powodu nie mog¹ byæ
rekomendowane [34].
Przedoperacyjna ocena przytarczyc (lokalizacja gruczo³ów, ocena zaawansowania
zmian) wymaga najczêciej po³¹czenia metod ultrasonograficznych, scyntygrafii (99TcSestamibi), tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
U chorych, którzy poddawani s¹ paratyreoidektomii konieczne jest cis³e monitorowanie stê¿enia wapnia zjonizowanego
w okresie pooperacyjnym. W takich przypadkach oznaczanie wapnia zjonizowanego wykazuje zdecydowanie wiêksz¹ przydatnoæ ni¿ wapnia ca³kowitego. Stê¿enie
wapnia zjonizowanego musi byæ utrzymywane powy¿ej 3,6 mg/dl (0,9 mmol/l), co odpowiada stê¿eniu wapnia ca³kowitego (skorygowanego wzglêdem stê¿enia albumin w
osoczu) 7,2 mg/dl (1,8 mmol/l). W przypadku skutecznego usuniêcia przytarczyc w
czasie zabiegu konieczne jest najczêciej
w pierwszym okresie po zabiegu podawanie preparatu wapnia do¿ylnie (chlorek lub
glukonian wapnia) a nastêpnie doustne podawanie ³atwowch³anialnych preparatów
wapnia, miêdzy posi³kami. W okresie tym,
z uwagi na ryzyko wyst¹pienia hipofosfatemii, niezbêdne mo¿e byæ te¿ odstawienie
preparatów wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym. Czasami konieczne
mo¿e byæ te¿ zastosowanie preparatów witaminy D.
Nale¿y oczekiwaæ, ¿e wraz z coraz powszechniejszym i rozpoczynanym wczeniej
w przebiegu wtórnej nadczynnoci przytarczyc leczeniem chorych dializowanych kalcymimetykiem (cynakalcetem) zmniejszaæ
siê bêdzie systematycznie liczba chorych
poddawanych chirurgicznemu zabiegowi
paratyreoidektomii.
Zalecenie 11
Odrêbnoci postêpowania u chorych
po przeszczepieniu nerki
Nawet udane przeszczepienie nerki nie
prowadzi do ca³kowitej normalizacji zaburzeñ kostnych, zw³aszcza, gdy zmiany by³y
zaawansowane i chory by³ dializowany d³ugotrwale [6,9,30]. W przypadku ciê¿kiej nadczynnoci przytarczyc u oko³o 1-5% cho-

rych wskazana jest paratyreoidektomia.
Po przeszczepieniu nerki nale¿y monitorowaæ stê¿enie wapnia, fosforu w surowicy (co tydzieñ przez pierwszy miesi¹c, a
nastêpnie co 4 tygodnie) oraz PTH co 3-6
miesiêcy.
W pocz¹tkowym okresie po przeszczepie mo¿e dochodziæ do ciê¿kiej hipofosfatemii, która wymagaæ mo¿e suplementacji
fosforu. Hipofosfatemia mo¿e pojawiaæ siê
zw³aszcza u chorych z poliuri¹. Minimalizacja dawki stosowanych po przeszczepie glikokortykosteroidów lub ich eliminacja ogranicza ubytek masy kostnej. Od momentu
transplantacji u pacjentów po przeszczepieniu nerki powinno siê stosowaæ profilaktykê
preparatami wapnia i witaminy D (25OHD3).
Do oceny gêstoci koci wskazane jest
coroczne monitorowanie jej metod¹ densytometryczn¹. W razie gdy T-score gêstoci
koci jest poni¿ej -2 nale¿y rozpocz¹æ leczenie bisfosfonianami [34].
Ogólne zasady postêpowania w przypadku wtórnej nadczynnoci przytarczyc u
chorych po transplantacji zale¿¹ od stopnia
wydolnoci przeszczepionej nerki.
Zalecenie 12
Odrêbnoci postêpowania u chorych
przewlekle dializowanych
otrzewnowo
U wszystkich chorych dializowanych niezale¿nie od metody obserwuje siê w ostatnich 15 latach zmianê proporcji wystêpowania poszczególnych typów osteodystrofii
nerkowej [19,32]. Jest to wynik coraz bardziej intensywnego leczenia zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej. Odsetek chorych z postaci¹ adynamiczn¹ osteodystrofii wród chorych dializowanych
otrzewnowo mo¿e siêgaæ 60% i jest przeciêtnie dwukrotnie wy¿szy ni¿ u chorych
hemodializowanych [32]. G³ówn¹ przyczyn¹ wydaje siê dodatni bilans gospodarki
wapniowej wynikaj¹cy ze stosowania zwi¹zków wapnia wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym, ³¹cznie z aktywnymi postaciami witaminy D i czêsto równie¿ wysokowapniowych p³ynów dializacyjnych (o
stê¿eniu wapnia 1,75 mml/l). Prowadzi to do
nadmiernej supresji wydzielania parathormonu przez komórki przytarczyc. Czêsto
wysoka jest te¿ wartoæ iloczynu wapniowofosforanowego, co zwiêksza ryzyko zwapnieñ w tkankach miêkkich. Dla przeciwdzia³ania rozwojowi adynamicznej choroby koci u chorych dializowanych otrzewnowo
zaleca siê:
 stosowanie p³ynów do dializy
otrzewnowej o stê¿eniu wapnia nie przekraczaj¹cym 1,25 mmol/l;
 stosowanie dla zwalczania hiperfosfatemii preparatów wi¹¿¹cych fosforany w
przewodzie pokarmowym niezawieraj¹cych
wapnia np. chlorowodorku sewelameru;
 ograniczenie stosowania aktywnych
metabolitów D jedynie do przypadków stê¿enia PTH w osoczu przekraczaj¹cego górny zakres rekomendowanych stê¿eñ tj. powy¿ej 300 pg/ml. W czasie podawania tych
leków nale¿y zachowaæ ostro¿noæ i monitorowaæ stê¿enie wapnia w surowicy z czêstoci¹ minimum jeden raz na miesi¹c a przy
d³ugotrwa³ym leczeniu 1 raz na 3 miesi¹ce.
Doootrzewnowe podawanie aktywnej witaminy D nie powinno byæ zalecane, gdy¿ sku-
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tecznoæ leczenia nie przewy¿sza podawania jej innymi drogami a wzrasta ryzyko zapaleñ otrzewnej.
Brak jest do tej pory wystarczaj¹cej liczby badañ nad zastosowaniem alternatywnych leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym, kalcymimetyków oraz
nowej generacji pochodnych witaminy D u
chorych dializowanych otrzewnowo. Nie
pozwala to obecnie na sformu³owanie zaleceñ w tym zakresie.

ZA£¥CZNIK Nr 1
Praktyczny schemat postêpowania w
przypadku zaburzeñ metabolizmu kostnego w przewlek³ej chorobie nerek [na podstawie National Kidney Foundation K/DOQI
clinical guidelines for bone metabolism and
disease in chronic kidney disease. Am. J.
Kidney Dis. 2003, 42 (Suppl. 3), S1.]
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Nowe cele leczenia zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej w przewlek³ej chorobie nerek
wed³ug zaleceñ NKF K/DOQI
(stadium 5 PChN)
S tê ¿e n ie fo s fo ru
w s u ro w ic y

S k o ry g o w a n ie s tê ¿e n ia w a p n ia w s u ro w ic y

3,5-5,5 m g/dl
(1,13-1,78 m m ol/l)

8,4 - 9,5 m g/dl
(2,10-2,38 m m ol/l)

<55 m g2/dl2
(<4,4 m m ol2/l2)

Jak leczy æ:
Jeli
<3,5 m g/dl
(<1,13 m m ol/l)

Jak leczy æ:
Jeli
<8,4 m g/dl (<2,10 m m ol/l)

Jak leczy æ:
Jeli
>55 m g2/dl2
(>4,4 m m ol2/l2)

 porady dietety czne
 obni¿y æ daw kê
lub
odstaw iæ substancje
w i¹¿¹ce fosforany

Zw iêkszy æ stê¿enie w apnia w surow icy
przez suplem entacjê w apnia i w itam iny D,
gdy
 Wy stêpuj¹ objaw y hipokalcem ii
 Stê¿enie naty w nego (intact) PTH w osoczu
przekracza w artoci praw id³ow e
(150-300 pg/m l 15,8-31,6 pm ol/l)

 Utrzy m y w aæ stê¿enie fosforu
w surow icy w zakresie w artoci
praw id³ow y ch
 Utrzy m y w aæ stê¿enie w apnia
w surow icy w zakresie w artoci
praw id³ow y ch

Jeli 3,5-5,5 m g/dl
(1,13-1,78 m m ol/l)

Jeli > 9,5 m g/dl (>2,38 m m ol/l),
ale < 10,2 m g/dl (< 2,55 m m ol/l)

Ilo c zy n C a × P

S tê ¿e n ie n a ty w n e g o (in ta c t) P T H w o s o c zu

D o c e lo w e :

- jeli pacjent m a
hiperfosfatem iê
pom im o stosow ania
substancji w i¹¿¹cy ch
fosforany zaw ieraj¹cy ch
w apñ,
m o¿na zastosow aæ
po³¹czenie
ty ch leków
z niezaw ieraj¹cy m i
w apñ

Jak leczy æ:
Jeli
<150 pg/m l
(<15,8 pm ol/l)
 Zm niejszy æ daw kê lub odstaw iæ w itam inê D
 Zm niejszy æ daw kê lub odstaw iæ substancje w i¹¿¹ce
fosforany zaw ieraj¹ce w apñ
 Przestaw iæ na substancje w i¹¿¹ce fosforany
nie zaw ieraj¹ce w apnia
 Jeli nadal utrzy m uj¹ siê obni¿one stê¿enia
nale¿y rozw a¿y æ stosow anie dializatu
o niskiej zaw artoci w apnia
Jeli pom iêdzy 150 a 300 pg/m l (15,8-31,6 pm ol/l)

 aby osi¹gn¹æ stê¿enie  Zm niejszy æ daw kê substancji w i¹¿¹cy ch fosforany
docelow e nale¿y stozaw ieraj¹cy ch w apñ
sow aæ jako leczenie
 Zm niejszy æ daw kê w itam iny D
zasadnicze substancje
do osi¹gniêcia w artoci zalecany ch
w i¹¿¹ce fosforany nie
(8,4-9,5 m g/dl 2,10-2,38 m m ol/l)
zaw ieraj¹ce w apnia
lub zaw ieraj¹ce w apñ
Jeli
>5,5 m g/dl >1,78 m m ol/l

150-300 pg/m l
(15,8-31,6 pm ol/l)

Jeli >10,2 m g/dl (>2,55 m m ol/l

 Zm ierzy æ stê¿enie w apnia i fosforu
i leczy æ stosow nie do uzy skany ch w y ników

Jeli >300 pg/m l (>31,6 pm ol/l)

 Zm niejszy æ daw kê lub odstaw iæ
substancjê w i¹¿¹c¹ fosforany zaw ieraj¹c¹ w apñ
 Zm niejszy æ daw kê lub odstaw iæ w itam inê D
 Jeli pacjent w ci¹¿ m a hiperkalcem iê,
zastosow aæ dializat z nisk¹ zaw artoci¹ w apnia
(0,75-1,0 m m ol/l) przez 3-4 ty godnie

 Okreliæ Ca × P
i jeli <55 mg2/dl2 (<4,4 mmol2/l2)
rozpocz¹æ podawanie aktywnych
metabolitów witaminy D
GFR  wielkoæ filtracji k³êbuszkowej.
Wzór do obliczania skorygowanego stê¿enia wapnia
(dla oceny wapnia zwi¹zanego z albuminami):
wapñ w surowicy
+
[0,8 × (4,0 - albuminy w surowicy)].

G d y u c h o re g o w y s tê p u je

L e c zy æ z za s to s o w a n ie m p re p a ra tó w w i¹ ¿¹ c y c h
fo s fo ra n y

Podw y ¿szone stê¿enie fosforu
>5,5 m g/dl (>1,78 m m ol/l)

Niezaw ieraj¹cy ch w apnia lub zaw ieraj¹cy ch w apñ

Zaaw ansow ane zw apnienia naczy ñ
(Zaaw ansow ane zw apnienia naczy ñ
i/lub inny ch tkanek m iêkkich)

Niezaw ieraj¹cy ch w apnia

Hiperkalcem ia Skory gow ane stê¿enie w apnia
>10,2 m g/dl (>2,55 m m ol/l)

Niezaw ieraj¹cy ch w apnia

Stê¿enie naty w nego (intact) PTH w osoczu
poni¿ej w artoci docelow y ch <150 pg/m l (<15,8 pm ol/l)
w 2 kolejny ch pom iarach

Niezaw ieraj¹cy ch w apnia

P o w y ¿s ze c zy n n ik i n a le ¿y w zi¹ æ p o d u w a g ê p rzy p rze p is y w a n iu p re p a ra tó w w i¹ ¿¹ c y c h fo s fo ra n y
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L e p s za k o n tro la g o s p o d a rk i w a p n io w o -fo s fo ra n o w e j w p rze w le k ³ e j c h o ro b ie n e re k
p o p rze z o s i¹ g n iê c ie n o w y c h c e ló w le c zn ic zy c h .
 Stê¿enie fosforu w surow icy : 3,5 - 5,5 m g/dl (1,13-1,78 m m ol/l)
 Skory gow ane stê¿enie w apnia w surow icy : 8,4 - 9,5 m g/dl 2,10-2,38 m m ol/l
 Iloczy n: Ca × P: < 55 m g2/dl2 (< 4,44 m m ol2/l2)
 Stê¿enie naty w nego (intact) PTH w osoczu: 150-300 pg/m l (15,8-31,6 pm ol/l)

Z a le c e n ia d o ty c z¹ c e s to s o w a n ia p re p a ra tó w w i¹ ¿¹ c y c h fo s fo ra n y w p rze w o d zie p o k a rm o w y m
u p a c je n tó w z p rze w le k ³ ¹ c h o ro b ¹ n e re k
Leczy æ chory ch preparatam i w i¹¿¹cy m i fosforany niezaw ieraj¹cy m i w apnia i zaw ieraj¹cy m i w apñ,
w sy tuacji, kiedy :
 Stê¿enie fosforu jest zw iêkszone >5,5 m g/dl (>1,78 m m ol/l)
Leczy æ chory ch substancjam i w i¹¿¹cy m i niezaw ieraj¹cy m i w apnia, gdy :
 Wy stêpuj¹ zaaw ansow ane zw apnienia naczy ñ i/lub inny ch tkanek m iêkkich
 Skory gow ane stê¿enia w apnia >10,2 m g/dl (>2,55 m m ol/l)
 Stê¿enie naty w nego (intact) PTH w osoczu: <150 pg/m l (<15,8 pm ol/l)
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