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Porfiria skórna póna u pacjentów leczonych
hemodializami. Trudnoci diagnostyczne
i terapeutyczne
W pracy przedstawiono opis dwóch chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek (PNN) leczonych hemodializami w Stacji Dializ w Legnicy z porfiri¹ pón¹
skórn¹ (PCT): 33-letniej kobiety, u której PCT rozpoznano w trakcie terapii nerkozastêpczej i 66-letniego mê¿czyzny, u którego zmiany skórne manifestowa³y
siê jeszcze przed stwierdzeniem upoledzonej filtracji k³êbkowej. Omówiono
patogenezê powstania PCT, przedstawiono trudnoci diagnostyczne i terapeutyczne w populacji chorych z PNN.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 83-86)
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In this piece of work presented was a description of two patients with endstage renal desease (ESRD) treated with hemodialysis in the Dialysis Station in
Legnica with porphyria cutanea tarda (PCT). A 33-year old women, who was
recognized with PCT during renal replacement therapy and a 66-year old man,
with whom the cutaneous alterations manifested themselves before statement
of handicapped glomerular filtration. The pathogenesis of PCT origin was discussed, diagnostic and therapeutic difficulties in the population of patients with
pnn were presented.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 83-86)

Porfiria skórna póna (PCT) jest najczêciej opisywan¹ form¹ zaburzeñ w metabolizmie porfiryn [17,22]. U jej pod³o¿a le¿y
defekt aktywnoci czwartego z kolei enzymu na szlaku syntezy piercienia hemowego dekarboksylazy uroporfirynogenu  przekszta³caj¹cego uroporfirynogen III do koproporfirynogenu III. Defekt ten prowadzi do
nadmiernego gromadzenia substancji wytwarzanych we wczeniejszych etapach i
niedobóru metabolitów, które powninny powstawaæ w dalszym ci¹gu procesu.
Sporód dwóch postaci PCT zdecydowanie czêciej spotykamy nabyt¹, w której
czynnikiem inicjuj¹cym jest toksyczne
uszkodzenie w¹troby indukowane przez np.
alkohol, zaka¿enia wirusami hepatotropowymi, lekami hepatotoksycznymi czy hemosyderozê [17,19]. PCT wystêpuje najczêciej pomiêdzy 40 a 60 rokiem ¿ycia i dotyczy przewa¿aj¹cej czêci mê¿czyzn. Zmiany chorobowe manifestuj¹ siê pojawianiem
pêcherzy i rumienia w miejscach poddanych
nas³onecznieniu b¹d urazom mechanicznym. Ich wynikiem s¹ nad¿erki i owrzodzenia przechodz¹ce w blizny i ogniska stwardnieñ skóry o porcelanowej barwie, hipertrichoza. Najczêciej lokalizuj¹ siê one na twarzy, rêkach, stopach i goleniach, u osób ³ysiej¹cych tak¿e na skórze g³owy. Ogniska
stwardnienia ³udz¹co przypominaj¹ zmiany
spotykane w twardzinie i s¹ niekorzystnym
zejciem procesu chorobowego. Zmianom
tym z regu³y towarzysz¹ wyk³adniki uszkodzenia w¹troby. Podstaw¹ rozpoznania PCT,
obok zmian dermatologicznych, jest stwierdzenie nadmiernego wydalania uro- i koproporfiryn z moczem lub ka³em oraz wykaza-

nie zmniejszonej aktywnoci dekarboksylazy uroporfirynogenu w hodowlach fibroblastów b¹d w erytrocytach. Nadal do rzadkoci w stacjach dializ nale¿¹ chorzy z rozpoznanym PCT poddawani leczeniu nerkozastêpczemu. U osób z rozpoznan¹ PNN poddawanych leczeniu hemodializami PCT po
raz pierwszy zosta³a opisana ju¿ w 1975 [13].
Przebieg, diagnostykê i leczenie tej jednostki chorobowej ilustruj¹ poni¿sze dwa
przypadki pacjentów leczonych w Stacji Dializ w Legnicy.
Opis przypadku I

Chora A.K. lat 34 z rozpoznan¹ przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek w dzieciñstwie w przebiegu
odp³ywów pêcherzowo-moczowodowych powik³anych nawracaj¹cym odmiedniczkowym zapaleniem nerek w³¹czona zosta³a do leczenia nerkozastêpczego w roku 1990. W 1991 przeszczepiono u chorej nerkê, pocz¹tkowo funkcja nerki przeszczepionej by³a prawid³owa, chora w 1993 urodzi³a zdrowe dziecko, jednak ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ niewydolnoæ graftu ponownie zosta³a
objêta leczeniem nerkozastêpczym w 1997r. U
chorej w 1997 rozpoznano przewlek³e zapalenie
w¹troby typu C. W badaniach biochemicznych obserwowano miern¹ niedokrwistoæ z poziomem Hb
 10g%, prawid³owe parametry gospodarki ¿elazowej, miern¹ hiperfosfatemiê z poziomem fosforanów do 6 mg%, sporadycznie chora otrzymywa³a wodorotlenek glinu w dawce do 4g/dobê. W okresie tym tak¿e stosowa³a doustne leki antykoncepcyjne.
W 1998 zaobserwowano wystêpowanie na
odkrytych powierzchniach cia³a zmiany pocz¹tko-
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wo o charakterze rumienia szybko przechodz¹cego w pêcherze, nad¿erki i przebarwienia. Zmianom nie towarzyszy³ wi¹d, skóra by³a wybitnie
podatna na urazy, którym towarzyszy³o powstawanie nowych pêcherzy. Zmiany ulega³y szybkim
nadka¿eniom bakteryjnym, stosowanie antybiotykoterapii miejscowej i ogólnoustrojowej przynosi³o czasow¹ poprawê; na d³oniach, twarzy i szyi
wyst¹pi³y liczne, dobrze odgraniczone zejciowe
trwa³e zmiany o charakterze porcelanowych
stwardnieñ. Stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy nasileniem zmian skórnych a ekspozycj¹ na
wiat³o s³oneczne. Wstêpne rozpoznanie porfirii
pónej skórnej (PCT) potwierdzono oznaczeniem
koproporfiryn w kale, a nastêpnie porfiryn i porfobilinogenu w p³ynie dializacyjnym. Z powodu znikomej diurezy (poni¿ej 100 ml/dobê) nie oznaczano porfiryn w moczu.
Od 2001 roku obserwowano objawy ostedystrofii nerkowej w przebiegu wtórnej nadczynnoci przytarczyc powik³anej z³amaniami patologicznymi szyjki koci udowej prawej i lewej. Poziomy
PTH przekracza³y 3000 pg/ml, poziom fosfatazy
alkalicznej za 2500 U/l. W 2003 przeprowadzono parathyreoidektomiê z autotransplantacj¹ tkanki
przytarczyc m. Alveryd. Od 2004 obserwowano
ponownie wzrost PTH >2500 pg/ml.
Próby w¹trobowe nie przekracza³y norm: AlAT
 24 U/L; AspAT  26 U/L
redni tygodniowy kT/v- 1,5; oznaczone antygeny uk³adu HLA: A-25(10),29; B-18,44(12);Dr4,7(53)
Opis przypadku II:

Chory S.M. lat 67 z rozpoznan¹ i potwierdzon¹ PCT od 7 lat, leczony w Klinice Dermatologii.
PCT ustalono na podstawie oznaczeñ uroporfiryn
i koproporfiryn. W momencie rozpoznania choroby wystêpowa³y liczne zmiany pêcherzowe i nad¿erkowe na grzbietowych powierzchniach r¹k,
skórze twarzy i szyi. W leczeniu stosowano krwioupusty, rodki p/wi¹dowe i miejscow¹ antybiotykoterapiê. Stwierdzono miern¹ nadwra¿liwoæ na
promienie UV. Nie znaleziono czynnika uszkadzaj¹cego mi¹¿sz w¹trobowy, chory zaprzecza³ nadu¿ywaniu alkoholu czy leków potencjalnie hepatotoksycznych.Rozpoznane nadcinienie têtnicze
leczono iACE  enarenalem w dawce 40mg/d  z
miernym skutkiem. W 2002 rozpoznano przewlek³e zapalenie w¹troby typu C. Od 2003 obserwowano pogarszanie siê funkcji nerek z klirensem
kreatyniny  30 ml/min. Konsultuj¹cy nefrolog przyj¹³, i¿ przyczyn¹ przewlek³ej niewydolnoci nerek
jest skojarzenie nefropatii nadcinieniowej i przewlek³ego zapalenia w¹troby typu C. Chorego przygotowano do leczenia nerkozastêpczego  w sierpniu 2003 wytworzono przetokê a-v, we wrzeniu
rozpoczêto dializoterapiê. W terapii nadcinienia
zastosowano czterolekowy schemat leczenia:
beta-blokera (metoprolol), alfa-blokera (doksazosyna), dihydropirynowego Ca-blokera (amlodypiny) i inhibitora konwertazy (enarenal) oraz redukcjê suchej wagi cia³a uzyskuj¹c zadowalaj¹c¹ kontrolê nadcinienia têtniczego. Od pocz¹tku wdro¿ono leczenie erytropoetyn¹ w dawce 50 j/kg pomimo niskich parametrów gospodarki ¿elazowej
(TSAT<20%; ferrytyna  80 ng/ml) i uzyskano szybki wzrost Hb>11g%. Nie obserwowano cech wtórnej nadczynnoci przytarczyc (PTH  <150pg/ml).
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Od pocz¹tku terapii nerkozastêpczej nie obserwowano nasilania siê zmian skórnych ani pogorszenia funkcji w¹troby  próby w¹trobowe nie
przekracza³y norm: AlAT  15 U/L; AspAT  13 U/L.
redni tygodniowy kT/v  1,2; nie oznaczano
antygenów uk³adu HLA.
Dyskusja
Rzadkoæ koincydencji PCT i PNN
szczególnie w fazie wymagaj¹cej terapii nerkozastêpczej stanowi g³ówna trudnoæ w
rozpoznawaniu PCT. W ró¿nicowaniu najczêstsze pomy³ki dotycz¹ ró¿nicowania z
porfiri¹ rzekom¹, w której równie¿ obserwujemy pojawianie siê pêcherzy i podatnoæ
na urazy. Jednak zejciem tych zmian nie
jest hypertrichoza i ogniskowe bliznowacenie ze stwardnieniami, a w badaniach nie
stwierdza siê zaburzeñ w metabolizmie porfiryn. Rozpoznanie PCT zawsze powinno
opieraæ siê na wykazaniu nadmiernego wydalania uro- i koproporfiryn. Niektórzy autorzy wykazuj¹ dodatni¹ korelacjê pomiêdzy
nasileniem objawów skórnych a stê¿eniem
porfiryn w osoczu [12,34]. Innymi pewnymi
markerami PCT s¹: aktywnoæ dekarboksylazy uroporfirynogenu w erytrocytach oraz
wydalanie w kale izokoproporfiryn. U pacjentów objêtych leczeniem nerkozastêpczym
badamy najczêciej ka³ i surowicê, gdy¿
badanie moczu, p³ynu dializacyjnego czy
p³ynu z jamy otrzewnej okaza³y siê ma³o
wiarygodne.
Wród licznych zmian skórnych, jakie
najczêciej obserwujemy u chorych z PNN
leczonych nerkozastêpczo s¹: wi¹d, zmiany naczyniowe, skórne manifestacje chorób
uk³adowych, kalcyfilaksjê, ³ysienie plackowate czy te¿ zwa¿ywszy na coraz starsz¹
populacjê osób dializowanych czêstsze wystêpowanie pierwotnych nowotworów skóry. Wiele z nich uznano za typowe pod
wzglêdem symptomatologii i opcji terapeutycznych dla chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek [31,38,39]. Jednak od momentu kiedy w 1975 r. opisano pierwszych
chorych podawanych dializoterapii, u których rozpoznano przewlek³¹ porfiriê skórn¹
do powy¿szego wykazu powinnimy do³¹czyæ i zmiany skórne w przebiegu tego schorzenia [13].
W³aciwie najwiêkszym problemem diagnostycznym jest fakt wziêcia pod uwagê
mo¿liwoci wystêpowania porfirii, nie stanowi ona bowiem czêstego schorzenia i najczêciej spotykaj¹ siê z nim lekarze dermatolodzy. Drugim z kolei jest panel diagnostyczny. Rozpoznanie biochemiczne opiera
siê zazwyczaj na pomiarze poziomu uroporfiryny w moczu, aczkolwiek w populacji chorych dializowanych, u których z powodu oligurii czy anurii oznaczenie to mo¿e byæ niemiarodajne. U chorych z PNN wykorzystuje siê pomiar porfiryn w surowicy i /lub w
kale. Niektórzy autorzy wykazuj¹ dodatni¹
korelacjê pomiêdzy nasileniem objawów
PCT a stê¿eniem porfiryn w osoczu(uroporfiryna i porfiryna 7-karboksylanu) [12]. Wykorzystuje siê równie¿ pomiar aktywnoci
dekarboksylazy uroporfirynogenu w erytrocytach, gdzie jej poziom tak¿e mo¿e byæ
obni¿ony ale nie jest to marker na tyle swoisty, aby na nim mo¿na by³o oprzeæ rozpoznanie. Do oceny wydalania porfiryn w kale
s³u¿y ocena stê¿enia izokoproporfiryn, cza-

sami tak¿e uroporfiryny i porfiryny 7-karboksylanu. Pomiary w p³ynie dializacyjnym b¹d
w p³ynie otrzewnowym rzadko s³u¿¹ pomoc¹ w diagnostyce z powodu niskiej czu³oci  porfiryny s¹ substancjami s³abo podlegaj¹cymi dializie [19,40]. Pomocne mo¿e
byæ badanie immunofluorescencyjne skóry
ods³oniêtej (grzbietu rêki ), które wykazuje
z³ogi immunoglobulin w obrêbie zgrubia³ych
cian naczyñ [17].
Zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy wystêpowaniem porfirii skórnej pónej a wirusowym zapaleniem w¹troby t. C znany jest od
dawna. PCT mo¿e byæ jedn¹ z form pozaw¹trobowej manifestacji infekcji HCV nie
tylko w populacji osób dializowanych [6] .Donoszono o wysokiej (76-95%) czêstoci
wspó³wystêpowania sporadycznej formy
PCT u osób z rozpoznanym zaka¿eniem
wirusem HCV. Opisane przypadki w³anie
odnosz¹ siê do takiej sytuacji. Niektóre obserwacje wprost wi¹¿¹ wyst¹pienie PCT
z reaktywacj¹ zaka¿enia HCV po leczeniu
interferonem [1]. Pod uwagê nale¿y wzi¹æ
równie¿ fakt, ¿e o ile zaka¿enie HCV jest
niestety doæ czêste u chorych dializowanych (wy¿sze ni¿ w populacji osób bez PNN)
to sama zachorowalnoæ na PCT w tej grupie pozostaje niska [1].
Prze³adowanie ustroju ¿elazem u chorych leczonych dializami jest powodowane
nadmiern¹ poda¿¹ Fe. Jego wyrazem jest
proste spichrzanie w narz¹dach wewnêtrznych  g³ównie w w¹trobie , sercu i p³ucach
ale tak¿e niewydolnoæ ródb³onka. Przy
manifestacji uszkodzenia i niewydolnoci
narz¹dowej mówimy o hemochromatozie.
Szczególne predyspozycje do ujawnienia siê
zaburzeñ w obrocie ¿elaza stwierdza siê u
osób z allelami HLA A-3, B-7 i B-14 [9,35].
Bezporedni¹ przyczyn¹ gromadzenia siê
porfiryn  a przez to wyst¹pienia objawów
PCT jest inhibicja aktywnoci dekarboksylazy uroporfirynogenu w obecnoci du¿ych
stê¿eñ ¿elaza, z tym, ¿e pojêcie du¿e dla
ka¿dego ustroju jest indywidualne [20]. Przyjêto uwa¿aæ, ¿e stê¿enia ferrytyny przekraczaj¹ce 500 ng/ml mo¿e wiadczyæ o kumulowaniu Fe, jakkolwiek w przypadku niewyrównanej mocznicy i rozpoznanej hepatopatii (np. o pod³o¿u wirusowym) pomiar jedynie poziomu ferrytyny mo¿e prowadziæ do
b³êdnych wniosków. Ostatecznymi metodami rozpoznania hemochromatozy jako przyczyny PCT mog¹ byæ biopsja w¹troby, gdzie
bezporednio wykazaæ mo¿na spichrzanie
¿elaza czy te¿ zastosowanie nieinwazyjnego rezonansu magnetycznego. Problem
nadmiernej poda¿y Fe jest o tyle powa¿ny,
¿e u wiêkszoci pacjentów leczonych HD
substytucja Fe jest postêpowaniem rutynowym przy korekcji niedokrwistoci, przetoczenie 1 jednostki masy erytrocytarnej dostarcza do organizmu ok. 200mg ¿elaza
podwy¿szaj¹c przy tym poziom ferrytyny o
ok. 60 ng/ml [9].
Uznanym czynnikiem powoduj¹cym
wyst¹pienie PCT jest kumulacja glinu
[12,36].
Jest on metalem zaburzaj¹cym syntezê hemu a jednoczenie indukuj¹cym aktywnoæ syntetazy kwasu delta-aminolewulinowego, przez co porednio zwiêksza iloæ
produkowanych porfiryn [4,12]. Sole glinu
w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku by³y powszechnie stosowane w celu
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Rycina 1
Szlak biosyntezy hemu. Patogeneza powstawania poszczególnych typów porfirii (zmodyfikowane na podstawie rysunku z The European Porphyria Initiative.
Heme biosynthesis. Pathogenesis of specific types of porphyria (modified on the basis of the diagram of the
European Porphyria Initiative).

zwalczania hiperpotasemii. Jednak kolejne
publikacje opisuj¹ce skutki uboczne kumulacji glinu w organizmie spowodowa³y niemal ca³kowite wycofanie siê ze stosowania
tych preparatów pomimo ich niskiej ceny.
Zwi¹zek pomiêdzy stosowaniem terapii
estrogenowej (zarówno w formie doustnej
antykoncepcji jak i hormonalnej terapii zastêpczej a tak¿e w leczeniu osteoporozy ) a
wyst¹pieniem i przebiegiem porfirii pó¿nej
skórnej jest od dawna znany [17,18,22]. Jest
ona ewidentnie przeciwskazana w ka¿dym
z typów porfirii. Aktualnie w ulotkach informacyjnych do³¹czonych do leków tej grupy
jest umieszczone odnone ostrze¿enie. Byæ
mo¿e w³anie antykoncepcja doustna by³a
g³ównym czynnikiem inicjuj¹cym manifestacjê zmian skórnych w przypadku 1.
Opisywano równie¿ wystêpowanie PCT
po leczeniu furosemidem, kwasem nalidyksowym, tetracyklinami [34].
Terapiê PCT u chorych objêtych leczeniem nerkozastêpczym mo¿emy podzieliæ
na trzy kategorie. Pierwsza  leczenie miejscowe, którego zadaniem jest zminimalizowanie powik³añ zwi¹zanych ze zmianami
skórnymi, a wiêc unikanie promieniowania
UV, stosowania okresowo sterydów miejscowo czy te¿ antybiotykoterapia w przypadku
nadka¿enia bakteryjnego i leczenie wspomagaj¹ce  przeciwbólowe. Druga to pomoc
psychologiczna dla chorych, którzy pomimo
ju¿ uprzednio rozpoznanej choroby przewlek³ej jak¹ jest PNN nie potrafi¹ zaakcepto-

waæ swojego stanu zdrowia a tym bardziej
trwa³ych zmian skórnych, które mog¹ wi¹zaæ siê nawet z oszpeceniem. I trzecia to
próba leczenia przyczynowego. Eliminacja
czynnika/ów powoduj¹cych wyst¹pienie
PCT jest skuteczna, je¿eli jestemy w stanie udowodniæ rzeczywisty zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy wyst¹pieniem objawów klinicznych a domniemanym sprawc¹. Usuniêcie u osób predysponowanych rodków potencjalnie hepatotoksycznych jak alkohol,
barbiturany czy estrogeny mo¿e zaowocowaæ popraw¹ stanu ogólnego, ale dopiero
w d³u¿szej perspektywie. Unikanie d³ugiego
nas³oneczniania stanowi jedyn¹ formê prewencji przed nasilaniem siê zmian skórnych.
W typowej PCT u osób bez PNN zasadniczo leczenie ogólnoustrojowe opiera siê
na stosowaniu chlorochiny b¹d przeprowadzaniu krwioupustów. Niestety te sposoby
wykazuj¹ ograniczon¹ przydatnoæ w przypadku osób dializowanych [19]. Zapewne
dlatego, ¿e usuwane z w¹troby przez chlorochinê porfiryny s¹ w niewielkim stopniu
eliminowane podczas zabiegu hemodializy,
dodatkowo lek ten sam mo¿e okazaæ siê
toksyczny dla w¹troby, a pocz¹tkowe leczenie paradoksalnie mo¿e nasiliæ objawy PCT.
Krwioupusty natomiast pomimo ewidentnego zwi¹zku z prze³adowaniem organizmu
¿elazem trudno zastosowaæ jako jedynej
formy terapii u osób z regu³y znaczn¹ niedokrwistoci¹  a o takiej populacji w³anie
mówimy [30]. W przypadku 2 pocz¹tkowo
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krwioupusty pozwoli³y na szybkie zminimalizowanie objawów chorobowych, w momencie jednak kiedy Hb spad³a poni¿ej 9 g%
niezw³ocznie siê z nich wycofano.
Zastosowanie ci¹g³ych b¹d przerywanych technik pozaustrojowej eliminacji porfiryn charakteryzuje siê nisk¹ skutecznoci¹.
Ogólnie wiadomo, ¿e porfiryny s¹ substancjami s³abo ulegaj¹cymi procesowi dializy,
poniewa¿ wykazuj¹ znaczny (ok. 87% stopieñ zwi¹zania z bia³kami osocza. Przedstawione w literaturze prace opieraj¹ce siê
na pomiarze poziomu porfiryn przed i po
zabiegu HD przynosz¹ rozbie¿ne wyniki.
Zastosowanie bardziej biozgodnych ani¿eli
klasyczne kuprofanowe b³on dializacyjnych
mo¿e wi¹zaæ siê z wiêksz¹, ale nie dostatecznie wysok¹ efektywnoci¹ tego leczenia.
Dodatkowymi przes³ankami potwierdzaj¹cymi te obserwacje s¹ wyniki stosowania
klasycznej hemodializy u pacjentów z ostr¹
porfiri¹ w¹trobow¹, gdzie gwa³townie dzia³aj¹cy czynnik inaktywuj¹cy syntetazê uroporfirynogenow¹ doprowadza do nagromadzenia prekursorów porfiryn i wtórnie z tym
zwi¹zanych zaburzeñ neurologicznych, psychicznych i powik³añ narz¹dowych. Ignacy
W. i wsp. zastosowali w akcie rozpaczy
hemodializê w leczeniu ostrej przerywanej
porfirii w¹trobowej z pozytywnym efektem
(5 zabiegów w odstêpach dwudniowych)
jednak w konkluzji nie rekomenduj¹ tej metody [16].
Podobne wnioski nasuwaj¹ siê po zastosowaniu ci¹g³ej hemodiafiltracji [21].
Równie¿ dializa otrzewnowa nie wydaje siê byæ efektywna w obni¿aniu poziomu
porfiryn w osoczu i nie zapobiega ani nie
zmniejsza objawów chorobowych [15].
Donoszono o skutecznoci stosowania
plazmaferezy u tych chorych, ale jest to ci¹gle metoda ma³o dostêpna [10].
U chorych, u których istnieje zwi¹zek
przyczynowy pomiêdzy objawami PCT i infekcj¹ WZW typu C pewn¹ opcjê terapeutyczn¹ stanowi leczenie przyczynowe interferonem [31], aczkolwiek obserwacji na ten
temat jest niewiele i dotycz¹ g³ównie IFNalfa. W przypadkach wiremii z towarzysz¹c¹ PCT podstawowe kryteria w³¹czenia chorych do leczenia opieraj¹ siê na obrazie histopatologicznym w¹troby, genotypie wirusa i stanie ogólnym chorego. Nawet pocz¹tkowo skuteczny efekt leczenia nie chroni
równie¿ przed nawrotami zwi¹zanymi z nowym lub reaktywowanym zaka¿eniem HCV.
Kolejne opcje terapeutyczne opieraj¹ siê
na przyspieszeniu eliminacji ¿elaza z ustroju. Pierwsz¹ metod¹ obok wczeniej opisywanych krwioupustów by³o zastosowanie
deferoksaminy (DFO) posiadaj¹cej zdolnoæ
chelatowania ¿elaza jak i w mniejszym stopniu tak¿e glinu [25,29,35]. Lek ten od dawna jest stosowany w leczeniu hemosyderozy i hemochromatozy. Zasadniczy efekt
dzia³ania czyli redystrybucja jonów Fe z
kompartmentu tkankowego do ³atwo wymienialnej (tak¿e ³atwo eliminowanej) puli osoczowej doprowadza do poprawy stanu ogólnego chorych.
Dodatkowo podawanie DFO wielokrotnie by³o opisywane jako skuteczne u chorych z PCT, u których wykazano nadmierne
stê¿enia glinu. Bezporedni pomiar w surowicy  jak w przypadku Fe  mo¿e okazaæ
siê niewystarczaj¹cy ze wzglêdu na du¿¹
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zdolnoæ deponowania Al. w kociach, szpiku, w¹trobie OUN, dlatego wzrost jego stê¿enia w surowicy po podaniu DFO jest bardziej adekwatny [9]. W trakcie terapii deferoksamin¹ nale¿y pamiêtaæ o potencjalnych
powik³aniach takich jak zdecydowany wzrost
podatnoci na infekcje (mukormykoza), hipotonia czy uszkodzenie wzroku i s³uchu.
Wydaje siê, ¿e najbardziej po¿¹dan¹
opcj¹ terapeutyczn¹ pozostaje stosowanie
czynników stymuluj¹cych erytropoezê- ESA
(epoetyna alfa i beta, darbpoetyna). Towarzysz¹ca przewlek³ej niewydolnoci nerek
niedokrwistoæ w g³ównej mierze jest powodowana niedoborem ESA. Pomijaj¹c
wszystkie inne pozytywne efekty leczenia
ESA chorych z PNN u pacjentów z PCT w
wielu przypadkach stanowi ona najskuteczniejsz¹ terapiê przyczynow¹ [3,23,24,36].
Ju¿ pierwsze dowiadczenia kliniczne w leczeniu niedokrwistoci w PNN pokaza³y, i¿
dla optymalnego dzia³ania ESA wymagane
jest m.in. uzupe³nienie niedoborów ¿elaza
(wg aktualnych standardów min. TSAT
>20%, poziom ferrytyny pomiêdzy 100 a 800
ng/ml, porednio iloæ erytrocytów hipochromicznych <10%) [37] i ew. jego substytucja. Próby zastosowanie tego leku w PCT,
gdzie wyjciowo zak³ada siê prze³adowanie
organizmu ¿elazem, by³y prost¹ konsekwencj¹ tych spostrze¿eñ.
Najwa¿niejszym punktem uchwytu dla
ESA jest mobilizowanie zapasów ¿elaza z
w¹troby, przyspieszenie utylizacji Fe w procesie syntezy hemu na zasadzie stymulacji
ferrochelatazy, co porednio doprowadza do
spadku poziomu porfiryn w surowicy. Jest
przy tym zdecydowanie bezpieczniejsza od
DFO i nie stanowi ona osobnej procedury
leczniczej u chorego poddanego leczeniu
nerkozastêpczemu. Wczenie zastosowana zazwyczaj daje kompletn¹ remisjê objawów u chorych, redukuje poziom porfiryn w
osoczu i przede wszystkim doprowadza do
korekty niedokrwistoci. Istniej¹ jednak doniesienia mówi¹ce o braku efektu takiego postêpowania nawet przy poda¿y znacznych (200 U/kg m.c.) dawek EPO dodatkowo przy obserwowanej znacznej niedokrwistoci.
Po³¹czenie dwóch metod  przeprowadzania niewielkich krwioupustów (50-100 ml
krwi/ raz na dwa tygodnie) i podawania ESA
w adekwatnych dawkach zapewniaj¹cych
korekcjê anemii opisywano jako korzystne
w takich sytuacjach [28]. Stosunkowo niedawno opisano  tak¿e z dobrym efektem
po³¹czon¹ terapiê epo z DFO [25]. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e na koñcowy efekt dzia³ania EPO w postaci wzrostu poziomu Hb
(i ew. remisji objawów PCT) wp³ywa znaczna iloæ czynników porednich takich jak potencjalne niedo¿ywienie, przewlek³y stan
zapalny z jego szczególn¹ form¹ zespo³em
MIA, niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12 czy wreszcie nadczynnoæ przytarczyc (tak jak w przypadku 1).
Opisano tak¿e ust¹pienie objawów PCT
dopiero po przeszczepieniu nerki [11,33]. Ta
forma leczenia nerkozastêpczego  o ile jest
osi¹galna dla naszych chorych mo¿e byæ
najlepszym rozwi¹zaniem, poniewa¿ jest
ona optymaln¹, najbardziej efektywn¹ i najmniej obci¹¿aj¹c¹ dla chorego i jego bliskich
terapi¹. Wi¹¿e siê ona przede wszystkim z
korekcj¹ wiêkszoci zaburzeñ metabolicz-
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nych obserwowanych w PNN potencjalnie
interferuj¹cych z metabolizmem porfiryn, ale
nie bez wp³ywu pozostaje sam fakt powrotu
adekwatnej syntezy i wydzielania endogennej EPO przez graft.
W chwili obecnej jestemy w stanie wyeliminowaæ wiêkszoæ czynników ryzyka
wyst¹pienia PCT poprzez adekwatne leczenie niedokrwistoci nerkopochodnej za pomoc¹ czynników stymuluj¹cych erytropoezê, racjonaln¹ suplementacjê ¿elaza, zaniechanie stosowania preparatów opartych
na glinie czy zmniejszeniu zachorowalnoci
na zapalenie w¹troby typu C u chorych hemodializowanych dziêki surowemu przestrzeganiu standartów epidemiologicznych
na Stacjach Dializ.
Diagnostyka wybiega zdecydowanie
poza mo¿liwoci laboratoriów przyszpitalnych a leczenie prowadzone powinno byæ
przez lekarza Stacji Dializ przy czynnym
udziale dermatologa, czasami tak¿e hematologa i psychologa.
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