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Witamina D i aktywne jej metabolity
 przedmiotem kontrowersji w terapii chorych
z przewlek³ymi chorobami nerek
Praca jest komentarzem do dyskusji tocz¹cej siê nad prac¹ Palmera i wsp.,
w której w oparciu o metaanalizê 76 triali stwierdzono brak korzyci terapii witamin¹ D i jej analogami u chorych z przewlek³ymi chorobami nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 239-240)
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This paper is a commentary to the discussion raised by the paper of Palmer
et al. in which a metaanalysis of 76 trials did not confirm benefits of treatment
with vitamin D and its analogues in patients with chronic renal disease.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 239-240)
W grudniu 2007 r. w czasopimie Annals of Intern Med. opublikowana zosta³a
praca bêd¹ca metaanaliz¹ opublikowanych
randomizowanych badañ nad skutecznoci¹
lecznicz¹ witaminy D i aktywnych jej metabolitów u chorych z przewlek³ymi chorobami nerek  PChN [6]. Ta metaanaliza objê³a
badania realizowane w przedziale czasowym od 1966 do 2007 roku. Metaanalizie
poddano wyniki 76 triali uzyskanych u ³¹cznie 3667 chorych. Pracê tê komentowa³em
na ³amach czasopisma Medycyna Prakyczna 2008, 8, str. 150-153. Maj¹c na uwadze
fakt, ¿e wnioski ww. pracy Palmera mog¹
spowodowaæ du¿e zamieszanie wród nefrologów, postanowi³em rozszerzyæ mój komentarz udostêpniaj¹c go szerokim rzeszom lekarzy a przede wszystkim nefrologom.
Wród wa¿nych wniosków ww. metaanalizy nastêpuj¹ce zas³uguj¹ na wyeksponowanie:
a) Istnieje niedostateczna liczba badañ
randomizowanych dotycz¹cych wp³ywu witaminy D i jej metabolitów na miertelnoæ i
wskaniki stanu zdrowia u chorych wszystkich stopni niewydolnoci nerek.
b) Dostêpne wyniki badañ nie potwierdzaj¹ powszechnie zaakceptowanego przekonania nefrologów, ¿e kontrola wtórnej
nadczynnoci przytarczyc przy pomocy
wspomnianych leków u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek nie przynosi tym
chorym udowodnionych korzyci mierzonych miertelnoci¹, d³ugoci¹ niezbêdnych
hospitalizacji i innymi wskanikami.
c) Witamina D i aktywne jej metabolity
nie wykazuj¹ spodziewanego efektu supresyjnego na stê¿enie PTH u wszystkich chorych.
d) Leki te wprawdzie obni¿aj¹ stê¿enie
PTH o 17 pmol/l (~ 153 pg/ml) równoczenie jednak indukuj¹ wzrost kalcemii i fosfatemii, tj. stê¿enia czynników nie tylko wp³ywaj¹cych na sekrecjê PTH, ale równie¿ na
uk³ad sercowo-naczyniowy.

e) Wyniki metaanalizy nie wskazuj¹ na
potrzebê rutynowego stosowania witaminy
D i jej metabolitów u chorych dializowanych
lub u chorych z mniejszym stopniem niewydolnoci nerek.
f) Stosowane praktyki w zakresie leczenia chorych z PChN ww. lekami s¹ nie tylko
kosztowne, ale nie przynosz¹ tym chorym
udowodnionych korzyci lecz mog¹ nawet
byæ szkodliwe.
W tym samym numerze czasopisma
Ann. Intern. Med. Tonelli [10] komentuj¹c
wyniki metaanalizy Palmera i wsp. wymienia ograniczenia ka¿dej metaanalizy (tym
bardziej ¿e omawiana metaanaliza dotyczy
76 badañ wykonanych na przestrzeni przesz³o 30 lat) jednoznacznie popiera wnioski
metaanalizy Palmera i wsp. twierdz¹c, ¿e
suplementacja witaminy D i jej analogów u
chorych z PChN, choæ teoretycznie uzasadniona (celem jest normalizacja stê¿enia
1,25(OH)2D u tych chorych) oparta jest na
s³abych dowodach i wymaga dalszych badañ maj¹cych na celu okrelenie korzyci i
szkód stosowania tych leków w oparciu o
oznaczanie twardych kryteriów koñcowych.
W pierwszym styczniowym numerze
BMJ z 2008 r. pojawi³ siê komentarz redakcyjny powiêcony metaanalizie wykonanej
przez Palmera i wsp. [1] W komentarzu tym
redakcja czasopisma potwierdza niedoskona³oci dotychczasowych traiali dotycz¹cych
oceny skutecznoci leczniczej witaminy D i
jej analogów u chorych z PChN, w wiêkszoci opartych na kryteriach surogatowych a
nie twardych kryteriach koñcowych.
Zaledwie miesi¹c póniej pojawi³a siê
praca przegl¹dowa w czasopimie Lancet
powiêcona aktywnym analogom witaminy
D [9] podkrelaj¹c, ¿e korzystne efekty kliniczne tych leków stwierdzone w badaniach
obserwacyjnych s¹ zapewne plejotropowe i
zale¿ne od interakcji efektów pobudzenia
receptora VDR w komórkach ró¿nych narz¹dów. Autor konkluduje, ¿e wyniki tych
badañ obserwacyjnych wymagaj¹ potwier-
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dzenia w randomizowanych badaniach kontrolnych.
Jak mo¿na by³o siê tego spodziewaæ
praca Palmera i wsp. wywo³a³a ¿ywy oddwiêk wród nefrologów, czego wyrazem
jest miêdzy innymi komentarz K. Olgaarda i
Ewy Lewin na ³amach NDT [5] oraz riposta
Palmera [7] i Tonelli'ego [11] (nie pozbawione akcentów emocjonalnych). Olgaard i Lewin potwierdzaj¹c ograniczenia, jakie zwi¹zane s¹ z wiêkszoci¹ metaanaliz, ostro
protestuj¹ przeciw twierdzeniom zawartym
w Komentarzu redakcyjnym cytujê: In the
meantime it is hard to argue strongly for the
use of vitamin D in patients receiving dialysis or those with less severe forms of chronic kidney disease. Current practices are
costly but provide no proven benefit despite their theoretical appeal, and they have
the potential to harm.
Nasuwa siê pytanie, jak ma siê zachowaæ przeciêtny nefrolog, skoro koryfeusze
nefrologii wiatowej nie maj¹ wyrobionego
zdania, co do korzyci (a mo¿e i szkód) zwi¹zanych z terapi¹ analogami witaminy D?
S¹dzê, ¿e ka¿dy nefrolog musi byæ wiadomy faktu, ¿e suplementacja brakuj¹cego
sk³adnika we krwi osób dotkniêtych PChN
nie zawsze wymaga jego normalizacji (normalne stê¿enie niekoniecznie musi byæ
wskazane w stanie chorobowym). Ponadto
musi pamiêtaæ, ¿e przedawkowanie witaminy D i jej analogów mo¿e byæ zwi¹zane z
powa¿nymi objawami niepo¿¹danymi (hiperkalcemia, hiperfosfatemia, adynamiczna
choroba koci). W koñcu pamiêtaæ nale¿y
o plejotropowym dzia³aniu analogów witaminy D (wp³yw na erytropoezê, odpornoæ
komórkowozale¿n¹, uk³ad sercowo-naczyniowy, uk³ad hormonalny, procesy proliferacji i apoptozy, itd.), które szczególnie u chorych z zaawansowan¹ niewydolnoci¹ nerek mog¹ byæ równowa¿ne (jeli nie wa¿niejsze) efektom biologicznym tych hormonów na gospodarkê wapniowo-fosforanow¹.
Ten fakt mo¿e t³umaczyæ dlaczego w bada-
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niach obserwacyjnych wykazano korzystny
wp³yw analogów witaminy D na prze¿ycie
chorych dializowanych, przy czym wp³yw ten
nie zale¿a³ ani od kalcemii, fosfatemii i stê¿enia PTH [2-4,8]. Tote¿ okrelenie stanu
gospodarki witaminy D parametrami takimi
jak stê¿enie wapnia, fosforanów, PTH a nawet 25-OH-D we krwi jest niew¹tpliwym
uproszczeniem z³o¿onych szlaków metabolicznych stymulowanych lub hamowanych
na poziomie komórkowym lub j¹drowym
przez aktywne metabolity witaminy D. Nie
mam w¹tpliwoci co do potrzeby stosowania aktywnych metabolitów witaminy D u
chorych z PChN monitoruj¹c nie tylko parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej,
ale równie¿ stanu klinicznego, które s¹ niemniej wa¿ne ni¿ parametry biochemiczne.
Zarówno Palmer i wsp. jak i Tonelli w swoich wypowiedziach wydaj¹ siê nie doceniaæ
stanu wiedzy wspó³czesnych nefrologów,
którzy, jak rzadko w której dziedzinie medycyny, dobrze znaj¹ aktualny stan wiedzy w
tej dziedzinie. Chcê tylko wspomnieæ, ¿e na
wystêpowanie nefrotoksycznoci witaminy
D nefrolodzy polscy zwrócili uwagê jeszcze
w latach 60., kiedy pediatrzy zmuszeni byli
do stosowania koñskich dawek witaminy D
(300.000 jednostek, 2 x w odstêpach kilkumiesiêcznych) niemowlêtom. To zaowocowa³o gigantycznym wzrostem zawa³ów miênia sercowego 30 lat póniej. To dziêki
nefrologom uniewa¿niono obowi¹zuj¹cy
wówczas przepis przymusowego podawania witaminy D w pierwszych miesi¹cach
¿ycia. Chcê przez to powiedzieæ, ¿e nie tylko nasi, koledzy-nefrolodzy za granic¹, ale
równie¿ w kraju, doskonale wiedz¹ jak dawkowaæ, ile i komu potrzebna jest witamina
D. Nefrolodzy doskonale wiedz¹, ¿e reakcja biologiczna na witaminê D i jej analogi
jest bardzo indywidualna i efekty s¹ plejotropowe (nie znajduj¹ zawsze odzwierciedlenia w zmianach kalcemii, fosfatemii i stê¿eniu PTH), ¿e okno terapeutyczne tych leków jest bardzo w¹skie oraz, ¿e leki te jako

rozpuszczalne w t³uszczach, s¹ trudno usuwalne z ustroju (g³ównie z ¿ó³ci¹). Objawy
niepo¿¹dane tych leków spowodowane s¹
najczêciej ich przedawkowaniem przez
chorych lub cz³onków rodziny (traktuj¹ce te
leki jako nieszkodliwe, ¿yciodajne cukierki. Tak wiêc jestem przekonany o tym, ¿e
obawy Olgaarda s¹ przedwczesne, przynajmniej w Europie, gdzie mo¿na zaufaæ rzetelnej wiedzy nefrologów, a wnioski metaanalizy Palmera powinny byæ poddane krytycznej ocenie przez grupê ekspertów lub
nowe randomizowane badania z twardymi
punktami koñcowymi.
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