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Zwapnienia w p³ucach u pacjentów
ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych
za pomoc¹ hemodializ
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Zwapnienia w p³ucach mog¹ pojawiæ siê w przebiegu licznych chorób, zarówno ogólnoustrojowych (np.: schy³kowa niewydolnoæ nerek, szpiczak mnogi), jak i dotycz¹cych tylko p³uc (np.: choroby ziarniniakowe, niektóre infekcje
wirusowe). Patomorfologiczny podzia³ zwapnieñ wyró¿nia zwapnienia metastatyczne (z³ogi wapnia odk³adaj¹ siê w prawid³owej tkance) i zwapnienia dystroficzne (z³ogi wapnia odk³adaj¹ siê w pierwotnie uszkodzonej tkance). Wród
przyczyn zwapnieñ metastatycznych najczêstsz¹ jest schy³kowa niewydolnoæ
nerek, a zwapnienia w p³ucach dotycz¹ ponad po³owy pacjentów hemodializowanych. Manifestacj¹ kliniczn¹ zwapnieñ w p³ucach mo¿e byæ suchy kaszel,
dusznoæ lub ból w klatce piersiowej, ale u wiêkszoci pacjentów patologia ta
pozostaje nierozpoznana lub rozpoznana dopiero w badaniu autopsyjnym, poniewa¿ wymienione objawy s¹ ma³o charakterystyczne, czêsto jest ich brak lub
ich nasilenie jest niewielkie. Jednak w rzadkich przypadkach mo¿e dojæ do
wyst¹pienia nag³ych zaburzeñ oddechowych pod postaci¹ ARDS (acute respiratory distress syndrom), co stanowi bezporednie zagro¿enie ¿ycia. Czynnikami, które predysponuj¹ chorych z niewydolnoci¹ nerek do odk³adania z³ogów
wapnia w tkankach pozakostnych s¹ zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i wtórna nadczynnoæ przytarczyc. W diagnostyce zwapnieñ w p³ucach
najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczoci i
scyntygrafia znacznikiem kostnym (99mTc-MDP). W klasycznym zdjêciu rentgenowskim obraz zwapnieñ w p³ucach rzadko bywa charakterystyczny lub jest
zupe³nie prawid³owy. W badaniach czynnociowych p³uc obserwuje siê zmniejszenie pojemnoci ¿yciowej p³uc i zmniejszenie pojemnoci dyfuzyjnej. Leczenie zwapnieñ polega na korygowaniu zaburzeñ wapniowo-fosforanowych i
uwzglêdnia postêpowanie dietetyczne, farmakoterapiê oraz adekwatn¹ dializoterapiê.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 175-178)
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Pulmonary calcification in patients with end end stage
renal disease treated with hemodialysis
Pulmonary calcification occurs with a number of systemic (for example: end
stage renal disease, multiple myeloma) and pulmonary conditions (for example:
granulomatous disorders, virial infection). Pathomorphological calcification can
be devided into: metastatic calcification (calcium salts deposit in normal tissue) and dystrophic calcification (calcium salts deposit in injured tissue). The
most frequent reason of metastatic calcification is end stage renal disease. The
pulmonary calcification occurs in over 50% of hemodialized patients. The clinical manifestation of pulmonary calcification are nonproductive caugh, dyspnea
or chest pain. Usually it remains either undiagnosed or diagnosed in authopsy,
because the symptoms are not specific and in many cases there are no symptoms at all or the clinical manifestation is mild. But rarely ARDS (acute respiratory distress syndrom) - a life threating condition complicates the metastatic
calcification. The conditions that predispose hemodialized patients to metastatic calcification are disturbed calcium-phosphate homeostasis and secondary hyperparathyroidism. In diagnosis of pulmonary calcification, the most important are high resolution computed tomography and 99mTc-MDP scintigraphy. There are no characteristic changes in the chest radiograph or it is completely correct. Lung tests reveal decreased total lung capacity and decreased
diffusion capacity. The therapy of calcification includes normalization of calcium and phosphorus with diet, farmacotherapy and adequate dialysis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 175-178)
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Wstêp
Zwapnienia pozaszkieletowe mog¹ powstawaæ w przebiegu dwóch procesów patologicznych: kalcyfikacji i kostnienia. Kalcyfikacja oznacza odk³adanie siê z³ogów soli
wapnia w tkankach miêkkich, natomiast
kostnienie to proces, w którym dochodzi do
kalcyfikacji z równoczesnym tworzeniem
macierzy kolagenowej i czasami elementów
szpiku kostnego [7]. Do kalcyfikacji dochodzi w przebiegu wielu stanów chorobowych,
a najczêstsz¹ lokalizacj¹ narz¹dow¹ zwapnieñ s¹: uk³ad sercowo-naczyniowy, p³uca,
¿o³¹dek i nerki. Sporód w/w narz¹dów p³uca wydaj¹ siê byæ szczególnie podatne na
to powik³anie [7,19].
Patomorfologiczny podzia³ zwapnieñ
p³ucnych wyró¿nia: zwapnienia metastatyczne (przerzutowe)  powstaj¹ce w prawid³owej tkance, zwapnienia dystroficzne, które
powstaj¹ we wczeniej uszkodzonej tkance
(np. przez proces zapalny) oraz mikrokamicê pêcherzyków p³ucnych (PAM  pulmonary alveolar microlithiasis), która jest zaburzeniem idiopatycznym, a jej obraz radiologiczny jest odmienny od zwapnieñ metastatycznych i dystroficznych [6,7,10].
Najczêstsze przyczyny zwapnieñ w p³ucach z uwzglêdnieniem podzia³u na zwapnienia metastatyczne i dystroficzne przedstawia tabela I [7].
Zwapnienia w p³ucach, podobnie jak
inne zwapnienia trzewne zbudowane s¹ z
wapnia, fosforanów i magnezu i przyjmuj¹
postaæ amorficzych z³ogów, podczas gdy
zwapnienia pozatrzewne (naczyniowe) maj¹
budowê hydroksyapatytów i w swoim sk³adzie nie zawieraj¹ magnezu [7,12,23].
Mechanizm powstawania kalcyfikacji
p³ucnej jest nadal nie do koñca poznany. Do
zasadniczych czynników odgrywaj¹cych rolê
w tym procesie nale¿¹: zaburzenia wapniowo-fosforanowe, podwy¿szona aktywnoæ
fosfatazy alkalicznej w surowicy (szczególnie jej izoenzymu kostnego) oraz alkaliczny

odczyn pH. W procesie kostnienia dodatkowo wp³yw mog¹ mieæ angiogeneza, przewlek³y zastój ¿ylny, zw³óknienie p³uc oraz
ró¿ne czynniki wzrostowe [7].
Zwapnienia w p³ucach odk³adaj¹ siê w
b³onie podstawnej pêcherzyków p³ucnych,
kapilarach p³ucnych, cianie oskrzeli, b³onie rodkowej têtniczek p³ucnych oraz tkance ródmi¹¿szowej p³uc [7,16]. Zwykle zlokalizowane s¹ w szczytach p³uc [6,7,10,16].
Nastêpstwem odk³adania siê tych z³ogów
jest postêpuj¹ce w³óknienie tkanki ródmi¹¿szowej, co mo¿e prowadziæ do klinicznych
nastêpstw (np. zmniejszonej pojemnoci
¿yciowej p³uc, obni¿onej pojemnoci dyfuzyjnej p³uc) [10,15].
Zwapnienia w p³ucach a schy³kowa
niewydolnoæ nerek
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej pojawiaj¹ siê zwykle, gdy przes¹czanie k³êbuszkowe zmniejszy siê poni¿ej
60 ml/min/1,73m2 (3 okres przewlek³ej choroby nerek  PChN, zgodnie z klasyfikacj¹
K/DOQI) [18]. Zaburzenia te narastaj¹ wraz
z postêpem niewydolnoci nerek i mog¹ prowadziæ do hiperfosfatemii, wzrostu iloczynu
wapniowo-fosforanowego i wtórnej nadczynnoci przytarczyc, a w konsekwencji do tworzenia zwapnieñ pozakostnych. Problem ten
dotyczy bardzo du¿ej grupy pacjentów dializowanych. W Polsce ponad 50% tych
pacjentów ma podwy¿szone stê¿enie fosforanów w surowicy, oko³o 40% podwy¿szony iloczyn wapniowo-fosforanowy powy¿ej
55 mg2/dl2, a oko³o 25% wtórn¹ nadczynnoæ przytarczyc; dane te s¹ porównywalne z danymi z innych krajów [21]. Zakresy
docelowych wartoci stê¿eñ wapnia, fosforanów i i-PTH, jakie nale¿y osi¹gaæ u pacjentów w poszczególnych stadiach PChN
s¹ okrelone w wytycznych K/DOQI. W Polsce wytyczne te s¹ opracowane przez Grupê Robocz¹ Zespo³u Krajowego Konsultanta
Medycznego w Dziedzinie Nefrologii [18].

Tabela I
Podzia³ zwapnieñ w p³ucach.
Division of pulmonary calcification.
Przy czy ny zw apnieñ w p³ucach
Zw apnienia m etastaty czne
Przy czy ny ³agodne
 Schy ³kow a niew y dolnoæ nerek leczona hem odializam i
 Przeszczepienie w ¹troby
 Pierw otna nadczy nnoæ przy tarczy c
 Hiperw itam inoza D
 Osteopetroza
 Choroba Pageta
Przy czy ny z³oliw e
 Rak przy tarczy c
 Szpiczak m nogi
 Ch³oniaki/bia³aczki
 Rak piersi
 Kosm ów czak

Zw apnienia dy stroficzne
Choroby ziarniniakow e
 Sarkoidoza
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Infekcje w irusow e
(np. zapalenie p³uc o etiologii
v aricella zoster v irus -VZV)

Infekcje pierw otniakow e (np. zapalenie p³uc o etiologii
Paragonim us w esterm ani, Pneum ocistis carinii)
Am y loidoza
Kalcy fikacja naczy ñ p³ucny ch
Py lica
Krzem ica
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Schy³kowa niewydolnoæ nerek leczona
hemodializami jest najczêstsz¹ przyczyn¹
zwapnieñ przerzutowych w p³ucach. W badaniach autopsyjnych wykazano, ¿e zwapnienia w p³ucach wystêpuj¹ u oko³o 60-75%
pacjentów, którzy byli leczeni hemodializami z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek [10,14]. Podobne dane uzyskano wykonuj¹c scyntygrafiê p³uc z zastosowaniem
znacznika kostnego (99m-Tc-MDP), gdzie u
ok. 60% pacjentów obserwowano wzmo¿ony wychwyt tego znacznika, co wskazuje na
obecnoæ zwapnieñ w p³ucach [13]. Dane z
pimiennictwa dotycz¹ce zwapnieñ w p³ucach wród pacjentów dializowanych
otrzewnowo s¹ pojedyncze.
Grupa pacjentów hemodializowanych
jest w sposób szczególny nara¿ona na powstawanie zwapnieñ metastatycznych w
p³ucach. Wystêpuj¹ce w tej populacji chorych zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz wtórna nadczynnoæ przytarczyc wynikaj¹ z upoledzonej funkcji nerek oraz nieadekwatnego leczenia tych zaburzeñ (m. in. przedawkowanie preparatów
witaminy D lub jej aktywnych metabolitów,
nadmierna poda¿ wapnia, g³ównie poprzez
stosowanie soli wapnia jako leków wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym,
stosunkowo rzadkie stosowanie sewelameru) [21]. W odniesieniu do wspomnianych
wy¿ej zaburzeñ uwa¿a siê, ¿e podwy¿szone wartoci stê¿enia wapnia i fosforanów w
surowicy oraz podwy¿szony iloczyn wapniowo-fosforanowy sprzyjaj¹ odk³adaniu siê z³ogów wapnia, jednak by³y opisywane przypadki kalcyfikacji u pacjentów we wczesnych
stadiach niewydolnoci nerek, u których nie
obserwowano jeszcze hiperfosfatemii, czy
wtórnej nadczynnoci przytarczyc [16]. Istniej¹ te¿ doniesienia, gdzie równie¿ u pacjentów dializowanych nie obserwowano
zwi¹zku miêdzy poziomami kalcemii, fosfatemii, i-PTH oraz iloczynem wapniowo-fosforanowym, a obecnoci¹ zwapnieñ w p³ucach [10,12,14,16]. Nie stwierdzano równie¿
korelacji miêdzy obecnoci¹ tych zwapnieñ,
a d³ugoci¹ trwania dializoterapii [10,12,
14,16].
Kolejnym czynnikiem, który wp³ywa na
kalcyfikacjê p³ucn¹ u pacjentów hemodializowanych s¹ zmiany w odczynie pH krwi i
lokalnie w tkance p³ucnej. Z jednej strony
wystêpuj¹ca powszechnie u tych chorych
kwasica przyczynia siê do zmniejszenia mineralizacji koci poprzez wyp³ukiwanie z nich
wapnia. Zwiêksza siê tym samym ³adunek
wapnia transportowany pod postaci¹ rozpuszczalnych soli drog¹ krwi. Z drugiej strony przejciowa alkaloza zwi¹zana z powtarzanymi hemodializami u³atwia ponowne
wytr¹canie siê soli wapnia (sole wapnia precypituj¹ w rodowisku zasadowym). Obserwowano wzrost tendencji do odk³adania soli
wapnia nastêpuj¹cy po wykonaniu dializy
[7,19]. Dodatkowo lokalne alkaliczne pH w
p³ucach i innych tkankach (patrz wy¿ej)
szczególnie podatnych na kalcyfikacjê wp³ywa na pojawienie siê tam zwapnieñ. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e zwapnienia w p³ucach zwykle zlokalizowane s¹ w ich szczytach, co wynika z faktu, ¿e pH krwi w szczytach p³uc jest nieco wy¿sze ni¿ u ich podstawy. Ró¿nica ta jest t³umaczona wy¿sz¹
wartoci¹ wspó³czynnika wentylacja-perfuzja w szczytach p³uc w porównaniu do pod-
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stawy p³uc, co wp³ywa na ni¿sze cinienie
parcjalne dwutlenku wêgla (PaCO2) i wy¿sze
cinienie parcjalne tlenu (PaO2), a przez to
wy¿sze pH krwi w tej okolicy [6,7,12]. Postuluje siê równie¿, ¿e pH krwi w p³ucach
jest bardziej zasadowe ni¿ w pozosta³ych
organach w zwi¹zku z usuwaniem dwutlenku wêgla [7,19]. Omawiaj¹c wp³yw zasadowego pH na proces kalcyfikacji nale¿y wspomnieæ tak¿e o wzrocie aktywnoci fosfatazy alkalicznej w takim rodowisku. Enzym
ten katalizuje uwalnianie fosforanów z estrów na drodze defosforylacji i przez to wp³ywa na podwy¿szenie iloczynu wapniowofosforanowego.
Na wystêpowanie zwapnieñ metastatycznych w omawianej grupie pacjentów
maj¹ równie¿ wp³yw niedobory inhibitorów
kalcyfikacji. Do bia³ek tych nale¿¹ m. in. fetuina-A, bia³ko BMP-7 (bone morphogenetic protein-7) i MGP (matrix Gla protein)
[21,24]. Fetuina A zapobiega kalcyfikacji tkanek miêkkich m. in. poprzez tworzenie kompleksów z wapniem, fosforanami i bia³kiem
MGP, co zwiêksza rozpuszczalnoæ fosforanów wapnia i tym samym hamuje tworzenie zwapnieñ w tkankach pozakostnych [9].
Aktualnie prowadzone s¹ liczne badania
maj¹ce na celu okrelenie dok³adnej roli
wspomnianych bia³ek w hamowaniu procesu kalcyfikacji.
Objawy kliniczne
Zwapnienia w p³ucach stanowi¹ trudny
problem diagnostyczny poniewa¿ rzadko
manifestuj¹ siê klinicznie, a ich objawy s¹
ma³o charakterystyczne [5]. Zwykle nasilenie dolegliwoci zale¿y od stopnia zaawansowania kalcyfikacji p³ucnej, ale opisywano
pacjentów, u których mimo obecnoci licznych zwapnieñ w p³ucach nie wystêpowa³y
¿adne objawy sugeruj¹ce patologiê uk³adu
oddechowego [6]. Wród dolegliwoci najczêciej zg³aszanych przez pacjentów z kalcyfikacj¹ p³ucn¹ wymienia siê: przewlek³y
nieproduktywny kaszel, dusznoæ i ból w
klatce piersiowej [5,12,15]. Zwykle dolegliwoci te maj¹ ³agodny przebieg, ale czasami wraz z nasileniem zwapnieñ w p³ucach
dochodzi do rozwoju choroby restrykcyjnej
p³uc z jej klinicznymi konsekwencjami
(zmniejszenie pojemnoci ¿yciowej p³uc, hipoksja) [11,12]. Istniej¹ równie¿ doniesienia
o wyst¹pieniu nag³ych zaburzeñ oddechowych pod postaci¹ ARDS i przedwczesnej
mierci, zwi¹zanych z masywn¹ kalcyfikacja p³ucn¹ [11,15]. Maj¹c na uwadze mo¿liwoæ wyst¹pienia powy¿szych ciê¿kich powik³añ nale¿y braæ pod uwagê tê patologiê
u pacjentów z utrzymuj¹cym siê d³ugo suchym kaszlem i dusznoci¹ o nieznanej etiologii.
Diagnostyka zwapnieñ w p³ucach
Zwapnienia w p³ucach rzadko bywaj¹
rozpoznawane w klasycznym badaniu rentgenowskim klatki piersiowej. Obraz zwapnieñ jest nie charakterystyczny lub radiogram nie wykazuje nieprawid³owoci. Niekiedy w badaniu rutynowym mo¿na uwidoczniæ zwapnienia wystêpuj¹ce w op³ucnej lub
w wêz³ach ch³onnych wnêkowych czy ródpiersiowych. W mi¹¿szu p³uc najczêciej
opisywane s¹ zwapnienia w postaci s³abo
odgraniczonych zacienieñ guzkowych. Rzadziej uwidaczniane s¹ rozlane zwapnienia

ródmi¹¿szowe o wygl¹dzie szk³a mlecznego lub zagêszczenia skonsolidowane. Te
rozlane zwapnienia mog¹ imitowaæ obrzêk
p³uc, krwawienie pêcherzykowe lub upodabniaæ siê do nacieków zapalnych, nowotworowych albo zawa³u p³uca [7].
O wiele dok³adniejsz¹ metod¹ wykrywania i oceny zwapnieñ w p³ucach jest tomografia komputerowa p³uc wysokiej rozdzielczoci (TKWR). Metoda ta umo¿liwia wizualizacjê nawet niewielkich zwapnieñ w
tkance ródmi¹¿szowej umiejscowionych w
przegrodach miêdzypêcherzykowych jak
równie¿ w cianach oskrzelików i têtniczek
ródzrazikowych. Zmiany te w obrazie
TKWR uwidaczniaj¹ siê w postaci drobnoplamistych zwapnieñ lub s³abo odgraniczonych zacienieñ guzkowych w centralnych
czêciach zrazików p³ucnych. Bardziej liczne zwapnienia ródmi¹¿szowe mog¹ dawaæ
obraz zlewaj¹cych siê zmian guzkowych lub
zagêszczeñ plamistych niekiedy rozlanych.
W zale¿noci od stopnia nasilenia przerzutowe zwapnienia w mi¹¿szu p³uc mog¹ przyjmowaæ postaæ ognisk wysokiej gêstoci
typowej dla zwapnieñ albo wystêpowaæ w
postaci zacienieñ mi¹¿szowych skonsolidowanych lub o wygl¹dzie szk³a mlecznego.
Badanie TKWR umo¿liwia równie¿ wykrycie linijnych i obr¹czkowatych zwapnieñ
wystêpuj¹cych niekiedy w cianach tchawicy, oskrzeli i oskrzelików oraz w naczyniach p³ucnych. T¹ metod¹ mo¿na równie¿
dobrze uwidoczniæ zwapnienia w têtniczkach
cian klatki piersiowej oraz zwapnienia w
op³ucnej. Dla zwapnieñ metastatycznych
charakterystyczn¹ cech¹ jest wspó³istnienie
zwapnieñ w mi¹¿szu p³uc i w naczyniach
krwiononych cian klatki piersiowej [7,15].
Bardzo przydatn¹ technik¹ w diagnozowaniu zwapnieñ w p³ucach jest równie¿
scyntygrafia przy u¿yciu znacznika kostnego 99mTc-MDP. W przypadku obecnoci zwapnieñ w p³ucach dochodzi do zwiêkszonego
wychwytu znacznika przez tkankê p³ucn¹
[5,7]. Metoda ta jest szczególnie przydatna,
gdy zarówno w klasycznym zdjêciu rentgenowskim, jak i tomografii komputerowej,
zwapnienia imituj¹ obraz zapalenia p³uc lub
obrzêku p³uc i nie mo¿na na ich podstawie
rozpoznaæ zwapnieñ [23].
Pomocne s¹ równie¿ testy oddechowe.
Konsekwencj¹ kalcyfikacji p³uc mo¿e byæ
pojawienie siê zaburzeñ czynnociowych, co
wyra¿a siê zmniejszeniem pojemnoci ¿yciowej p³uc, zmianami o typie restrykcji i
obni¿on¹ pojemnoci¹ dyfuzyjn¹ p³uc [7,16].
Leczenie
Leczenie kalcyfikacji p³ucnej (podobnie
jak kalcyfikacji dotycz¹cej pozosta³ych tkanek) sprowadza siê g³ównie do korygowania zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej. Poniewa¿ kluczowym czynnikiem
odpowiedzialnym za wystêpowanie wtórnej
nadczynnoci przytarczyc i powstawanie
zwapnieñ pozakostnych jest hiperfosfatemia, to ona stanowi g³ówny cel leczenia.
Postêpowanie lecznicze obejmuje: dietê
(dzienna poda¿ fosforu nie wiêksza ni¿ 8001000 mg, elementarnego wapnia do 2,0 g z
uwzglêdnieniem preparatów wi¹¿¹cych fosforany w przewodzie pokarmowym), farmakoterapiê (leki wi¹¿¹ce fosforany w przewodzie pokarmowym: wêglan lub octan wapnia, chlorek sewelameru, wêglan lantanu)
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oraz adekwatn¹ dializoterapiê [22]. U pacjentów z wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc
nale¿y rozwa¿yæ stosowanie aktywnych
metabolitów witaminy D (alfakalcydol, kalcitriol) lub jej analogów (dokserkacyferol,
parikalcytol), a w przypadku braku ich skutecznoci kalcymimetyki (cynakalcet) [18].
W przypadku zaawansowanej lub opornej
na farmakoterapiê nadczynnoci przytarczyc rekomendowana jest chirurgiczna paratyreoidektomia [18]. Najlepsz¹ metod¹ leczenia wszystkich powik³añ schy³kowej niewydolnoci nerek, w tym zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej pozostaje
przeszczepienie nerki. Najczêciej dochodzi wtedy do poprawy tych zaburzeñ, jednak czasami, w nie do koñca poznanych
okolicznociach, mo¿e nast¹piæ nag³a progresja kalcyfikacji [16,25].
W pimiennictwie oceniaj¹cym skutecznoæ nowych metod farmokologicznej kontroli zaburzeñ wapniowo-fosforanowych najczêciej spotyka siê badania odnosz¹ce siê
do kalcyfikacji sercowo-naczyniowej. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e stosowanie tych
leków wp³ynie pozytywnie równie¿ na
zmniejszenie innych powik³añ zwi¹zanych
ze zwapnieniami pozakostnymi. W odniesieniu do chlorowodorku sewelameru wykazano, ¿e stosowanie tego preparatu wi¹za³o siê ze zmniejszeniem ryzyka zwapnieñ w
uk³adzie sercowo naczyniowym i zmniejszeniem miertelnoci z przyczyn sercowo naczyniowych, w porównaniu do leków zawieraj¹cych wapñ [4,8]. W innym badaniu oceniaj¹cym skutecznoæ leczenia wtórnej nadczynnoci przytarczyc cynakalcetem potwierdzono zasadnoæ stosowania kalcymimetyków  uzyskano zmniejszenie stê¿enia PTH i iloczynu wapniowo-fosforanowego [3]. Wykazano równie¿ skutecznoæ cynakalcetu w redukcji istniej¹cej ju¿ kalcyfikacji p³ucnej [20].
Podsumowanie
Wiele czynników predysponuje pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych hemodializami do powstawania
zwapnieñ metastatycznych w p³ucach. Ze
wzglêdu na ryzyko wyst¹pienia gronych
powik³añ, w przypadku niejasnego obrazu
radiologicznego p³uc lub d³ugo utrzymuj¹cych siê objawów klinicznych, nale¿y braæ
pod uwagê kalcyfikacjê p³ucn¹ jako przyczynê tych zaburzeñ. W celu potwierdzenia
obecnoci zwapnieñ w p³ucach najbardziej
przydatna jest tomografia p³uc wysokiej rozdzielczoci oraz scyntygrafia z wykorzystaniem znacznika kostnego. Leczenie kalcyfikacji polega na korekcji zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej i transplantacji nerki.
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