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Przypadek pierwotnej nadczynnoci
przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹
chorob¹ nerek
U chorej w 43 r.¿. rozpoznano dnê moczanow¹, kamicê nerkow¹ i osteopeniê przy stê¿eniu kreatyniny w osoczu (Pcr) 64,5 mmol/l. W 48 r.¿. wyst¹pi³o patologiczne z³amanie koci kulszowej i ³onowej, a podczas badañ diagnostycznych wykryto hiperkalcemiê i guz prawego obojczyka, którego charakteru nie
wyjaniono. W 49 r.¿. rozpoznano 3 stadium przewlek³ej choroby nerek (PChN)
przy Pcr 191 mmol/l oraz wykazano geody i nad¿erki w kociach stóp. W 50 r.¿.
przy Pcr 109 mmol/l rozpoznano pierwotn¹ nadczynnoæ przytarczyc (HPT), na
której obraz laboratoryjny wp³ynê³a PChN (stadium 3). Guz obojczyka, który w
miêdzyczasie uleg³ samoograniczeniu, oceniono na podstawie zdjêæ radiologicznych, wykonanych w 48 r.¿. chorej, jako guz brunatny. W badaniu scyntygraficznym, ale nie ultrasonograficznym (USG), wykryto zmianê guzkow¹, mog¹c¹
odpowiadaæ gruczolakowi przytarczyc. Rozpoczêto leczenie cynakalcetem. W
52 r.¿. tak¿e w badaniu USG stwierdzono zmianê guzkow¹, mog¹c¹ odpowiadaæ gruczolakowi przytarczyc. Chora nie zdecydowa³a siê na zabieg paratyroidektomii, kontynuuje leczenie cynakalcetem. Opisany przypadek ukazuje póne rozpoznanie pierwotnej HPT oraz dylematy terapeutyczne, powstaj¹ce wtedy, gdy u chorej z pierwotn¹ HPT postêpuj¹ca PChN prowadzi do wtórnej HPT.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 255-259)
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A diagnosis of gout, nephrolithiasis and osteopenia at plasma concentration of creatinine (Pcr) of 64.5 mmol/l was made in a 43-year-old woman. At the
age of 48 years, fragile fractures of ischium and pubic bones occurred, and
during diagnostic procedures hypercalcemia and a tumor of the right clavicle,
which at that time remained not defined, were shown. At the age of 49 years,
stage 3 of chronic kidney disease (CKD) was diagnosed with Pcr 191 mmol/l,
and geodes and erosions in bones of both feet were shown. At the age of 50
years, at Pcr 109 mmol/l, primary hyperparathyroidism (HPT) with influences of
CKD (stage 3) on its laboratory features was diagnosed. A tumor of the clavicle,
which in the meantime significantly resolved, was described as a brown tumor
on the basis of computed tomography performed when the patient was 48 yearold. In the scintigraphic examination, but not in the ultrasonographic (USG) one,
a nodule suspected of parathyroid adenoma was shown. Treatment with
cinacalcet was started. At the age of 52 years, a suspected nodule was shown
also in USG examination. The patient has not decided on parathyroidectomy
and continues treatment with cinacalcet. The described case shows a late diagnosis of primary HPT and therapeutic dilemmas, arising when a progression of
CKD leads to secondary HPT in a patient with primary HPT.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 255-259)

Wstêp
Stwierdznie podwy¿szonego stê¿enia
parathormonu (PTH) w surowicy osoby z
przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) wymaga
niekiedy ró¿nicowania miêdzy pierwotn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc (pHPT) a wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc (sHPT) [8, 16, 33].
Wystêpowanie pHPT u chorych z PChN,
mog¹cych wykazywaæ cechy sHPT (stadium
3 - 5 PChN), by³o wzmiankowane [8, 16, 33],
ale jej przybli¿on¹ czêstoæ okrelono dopiero w bie¿¹cym roku na 0,94% [18]. Podstaw¹ rozpoznania by³o stwierdzenie hiper-

kalcemii z towarzysz¹c¹ hipo- lub normofosfatemi¹, podczas gdy sHPT w PChN
charkteryzuje siê hipokalcemi¹ i hiperfosfatemi¹. W prezentowanym poni¿ej przypadku wykazano, ¿e oprócz cech charakterystycznych pHPT, dok³adna analiza historii
choroby mo¿e wyjawiæ istnienie nierozpoznanej pHPT przed rozwojem PChN. Pierwotna HPT wystêpuje czêciej u kobiet
(67%) [18]. W materiale Hinchliffe'a i wsp.
[18] paratyroidektomiê wykonano u 7 na 18
chorych z pHPT w przebiegu PChN, 4 na
18 pacjentów leczono cynakalcetem.
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Rycina 1
Wynik badania mineralnej gêstoci koci w odcinku lêdwiowym krêgos³upa z
dnia 6.02.2002.
A result of assessment of bone mineral density in the lumbar spine (6.02.2002).

Opis przypadku i omówienie

W styczniu 2002 r. u chorej urodzonej
28.03.1958 podczas diagnostyki z³ego samopoczucia stwierdzono dnê moczanow¹, kamieñ o rednicy 5 mm w kielichu rodkowym nerki prawej i
przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby typu C
(wzw C), nabyte wed³ug chorej podczas histerektomii z powodu miêniaków macicy w czerwcu
1996 r. Stê¿enie kreatyniny w osoczu (Pcr) wynosi³o 64,5 mmol/l. W lutym 2002 r. trójwymiarowe
badanie densytometryczne odcinka lêdwiowego
krêgos³upa (L2 - L4) wykaza³o osteopeniê (T score -1,97) (rycina 1).
W kwietniu 2004 r. w badaniu radiologicznym
(rtg) Th12 - S1 opisano zmiany zwyrodnieniowe.
W sierpniu 2006 r. rano podczas wstawania z
³ó¿ka pacjentka odczu³a silny ból obrêczy biodrowej, znacznie utrudniaj¹cy chodzenie. Badaniem
rtg i tomografi¹ komputerow¹ (KT) wykazano klinicznie bezobjawowe nieostro odgraniczone ognisko osteolityczne o r. 25 mm z niewielkim odczynem okostnowym i z³amaniem patologicznym w
ga³êzi koci kulszowej lewej. Stê¿enie wapnia ca³kowitego w surowicy wynosi³o 2,61 mmol/l (norma
laboratorium 2,10 - 2,55 mmol/l) przy prawid³owej
aktywnoci fosfatazy alkalicznej. Stê¿enie bia³ka
w moczu wynosi³o 0,3 g/l, w polu widzenia opisano 5 - 7 erytrocytów wy³ugowanych i 6 - 9 leukocytów. We wrzeniu 2006 r. scyntygrafia koci wykaza³a wzmo¿one gromadzenie bisfosfonianów w
trzonie lewej koci ³onowej, ga³êzi koci kulszowej lewej i w prawej okolicy podobojczykowej, przykrywaj¹ce czêciowo obojczyk prawy, a KT wykaza³o przebyte, nieprzemieszczone z³amania lewej
koci kulszowej oraz ga³êzi górnej lewej koci ³onowej. Ponadto w KT stwierdzono w obrêbie wyranie uwypuklonej przedniej ciany klatki piersiowej po stronie prawej - pomiêdzy powiêziami prawego miênia piersiowego wiêkszego i mniejszego - masê tkankow¹ o niejednorodnej gêstoci,
zawieraj¹c¹ bardzo liczne, masywne zwapnienia.
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Rycina 2
Guz prawego obojczyka, stwierdzony w badaniu tomograficznym przed rozpoznaniem pierwotnej nadczynnoci przytarczyc, mog¹cy byæ guzem brunatnym.
A tumor of the right clavicle, shown in the computer tomography before the
diagnosis of primary hyperparathyroidism was made, being retrospectively
suspected of a brown tumor.

Wymiar pod³u¿ny tej zmiany wynosi³ 20,0 cm, a jej
maksymalne wymiary poprzeczne 6,0 - 5,0 cm.
Górny biegun masy cile otacza³, a na kilku obrazach nie da³ siê oddzieliæ od koñca barkowego prawego obojczyka, który na d³ugoci ok. 2,5 cm wykazywa³ cechy destrukcji utkania kostnego, i móg³
stanowiæ najbardziej prawdopodobny punkt wyjcia
opisywanej zmiany (rycina 2). W materiale z biopsji cienkoig³owej guza wykazano liczne makrofagi
z cechami nasilonej fagocytozy, ponadto masy bia³kowe, elementy morfotyczne krwi oraz drobny fragment
chrz¹stki szklistej. Ze wzglêdu na sk¹py materia³ nie
ustalono rozpoznania histologicznego.
W lutym 2007 r. podczas hospitalizacji w klinice chorób wewnêtrznych stwierdzono nadcinienie têtnicze. Pcr wynosi³o 191 mmol/l, a klirens kreatyniny wed³ug wzoru ustalonego dziêki badaniu
celowanemu na modyfikacjê diety w chorobach
nerek (GFR-MDRD) oceniono na 33,9 ml/min/1,73
m2 powierzchni cia³a (p.c.). Rozpoznano stadium
3 PChN, którego czas trwania by³ nieznany (brak
wyników Pcr w surowicy od lutego 2002 r. do lutego 2007 r.). Rtg stóp wykaza³o w g³owach pierwszych koci ródstopia rozrzedzenia struktury kostnej o typie geod oraz pojedyncz¹ nad¿erkê o rednicy 2 mm w koci piêtowej lewej. Stê¿enie PTH w
surowicy wynosi³o 114 pg/ml (norma 15 - 65 pg/
ml), ale wynik ten chora odebra³a bez komentarza
po wypisaniu z kliniki.
W sierpniu 2007 r. chora by³a hospitalizowana w oddziale reumatologicznym z powodu dolegliwoci stawowych. Wykluczono uk³adow¹ chorobê tkanki ³¹cznej, rozpoznano odczynowe zapalenie stawów i dnê moczanow¹. W RTG stwierdzono zanik kostny oko³ostawowy koci obu r¹k i
stóp; geody w obrêbie koci pó³ksiê¿ycowatej i ³ódeczkowatej nadgarstka lewego; drobne geody w
obrêbie stawów miêdzypaliczkowych stopy lewej
oraz w obrêbie guzowatoci V koci ródstopia lewego. W RTG stwierdzono znaczne samoograniczenie siê guza obojczyka. Utrzymuj¹cemu siê ak-

tywnemu wzw C i nadcinieniu têtniczemu towarzyszy³ wzrost Pcr do 141 mmol/l i kwasu moczowego (Pua) do 523 mmol/l.
W kwietniu 2008 r. w klinice nefrologii rozpoznano przewlek³e k³êbuszkowe zapalenie nerek w
przebiegu aktywnego wzw C oraz nadczynnoæ
przytarczyc (PTH 174,7 pg/ml) przy Pcr 109 mmol/
l i GFR-MDRD 51 ml/min/1,73 m2 p.c. (3 stadium
PChN). Stê¿enie Ca w surowicy wynosi³o 2,53
mmol/l (norma laboratorium 2,20 - 2,55 mmol/l),
fosforu 0,59 mmol/l (norma laboratorium 0,87 - 1,45
mmol/l). Scyntygrafia koci z zastosowaniem 99mTc-MDP uwidoczni³a zwiêkszony wychwyt znacznika w kociach sklepienia czaszki, w stawach biodrowym prawym i skokowym lewym oraz nierównomierny wychwyt znacznika w ¿ebrach bez wyranych zmian ogniskowych (rycina 3). Rtg d³oni
uwidoczni³o przejanienia w strukturze koci ³ódeczkowatej nadgarstka lewego rednicy do 4 mm
(podejrzenie torbielki kostnej). W RTG stóp wykazano drobne zmiany zwyrodnieniowe w stawach
ródstopno-paliczkowych obu paluchów z nieznacznie kolawym ustawieniem w zakresie tych
stawów. Stwierdzono te¿ nierównoæ powierzchni
górnej obu koci ³ódeczkowatych oraz zwapnienia w cianach naczyñ dalszych koñców podudzi.
W dwuwymiarowej absorpcjometrii podwójnej
energii promieniowania rentgenowskiego (DXA) T
score w szyjce koci udowej wynosi³ -1,8 (rycina
4). Dowiadczony radiolog potwierdzi³, ¿e KT zmiany rozrostowej w obojczyku (2006 r.) mo¿e wskazywaæ na guz brunatny. Dwufazowa scyntygrafia
przytarczyc z u¿yciem 99mTc MIBI wykaza³a w
maju 2008 r. nieznacznie wzmo¿one gromadzenie znacznika w czêci centralnej prawego p³ata
tarczycy, mog¹ce odpowiadaæ przerostowi lub gruczolakowi przytarczyc (rycina 5). W badaniu ultrasonograficznym (USG) tarczycy nie wysuniêto
jednak podejrzenia przerostu lub gruczolaka przytarczyc.
Ze wzglêdu na zawansowane zmiany kostne,

A. Grzegorzewska i wsp.

Rycina 3
Obraz scyntygraficzny koci z 22.04.2008: wzmo¿ony wychwyt znacznika w kociach sklepienia czaszki, w
stawach biodrowym prawym i skokowym lewym oraz nierównomierny wychwyt znacznika w ¿ebrach bez
wyranych zmian ogniskowych.
Scintigraphic evaluation of the skeleton (22.04.2008): an increased tracer uptake in the skull, the right hip
joint and the left ankle joint, and an irregular tracer uptake in the ribs without evident focal changes.

Rycina 4
Wyniki badania mineralnej gêstoci koci w odcinku lêdwiowym krêgos³upa, szyjce koci udowej i 1/3
dalszej czêci koci promieniowej.
Results of assessment of bone mineral density in the lumbar spine, the femoral neck and the 1/3 distal part
of the radius.
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wskazuj¹ce na wzmo¿ony metabolizm kostny, w
tym obecnoæ zmiany, mog¹cej odpowiadaæ w KT
guzowi brunatnemu [31, 32], zwapnienia w cianach naczyñ, scyntygraficzne podejrzenie gruczolaka przytarczyc, stê¿enie PTH w surowicy wed³ug
ówczenie obowi¹zuj¹cych danych National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-KDOQI) znacznie przewy¿szaj¹ce wartoci typowe dla 3 stadium PChN (35 - 70
pg/ml) [29] rozpoznano objawow¹ pHPT u chorej
w 3 stadium z PChN. Za pHPT przemawia³a równie¿ kamica nerkowa, wystêpuj¹ca w oko³o 20%
przypadków pHPT [26], a tak¿e osteopenia, a nawet hiperurikemia [27, 38] i nadcinienie têtnicze,
stwierdzane w oko³o 40% przypadków pHPT [26],
które wyst¹pi³y u chorej przy prawid³owej czynnoci nerek. Badanie histologiczne zmiany w obojczyku (biopsja cienkoig³owa) nie wskazywa³o zdecydowanie na guz brunatny (brak komórek olbrzymich), ale obecnoæ licznych makrofagów z cechami nasilonej fagocytozy i erytrocytów nie wyklucza³a tego rozpoznania [9].
Chirurgiczne usuniêcie guzka podejrzanego o
gruczolaka przytarczyc jest metod¹ z wyboru w
leczeniu pHPT [37]. U chorej w stadium 3 PChN
nale¿a³o siê jednak spodziewaæ wspó³istnienia
zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej, prowadz¹cych do sHPT, która nasila siê w miarê rozwoju PChN. Leczenie sHPT powinno byæ jak najd³u¿ej farmakologiczne, a paratyroidektomia zarezerwowana jest do przypadków nie poddaj¹cych
siê farmakoterapii, zwykle u chorych w stadium 5D
PChN [21]. Z³o¿onoæ patologii przytarczyc u omawianej chorej sta³a siê powodem rozwa¿ana dwóch
opcji terapeutycznych. Zdaniem autorów nale¿a³o
usun¹æ przytarczycê uwidocznion¹ w scyntygrafii,
a nastêpnie stosowaæ farmakologiczn¹ profilaktykê lub leczenie sHPT, nie wykluczaj¹c usuniêcia
kolejnych przytarczyc w razie niepowodzenia terapii farmakologicznej. Podobne postêpowanie
opisa³a B³a¿ejewska i wsp. [8] u chorej w stadium
4 PChN. Po 30 miesi¹cach od paratyroidektomii
dolnej prawostronnej stê¿enie PTH w surowicy
wynosi³o u opisanej chorej 50 pg/ml, mimo stwierdzanego stadium 5 PChN (informacja e-mail od
prof. dr hab. med. Jacka Manitiusa, wspó³autora
pracy [8]). Przemawia to za tym, ¿e usuniêcie tylko jednej przytarczycy w zaawansowanym stadium
PChN nie musi dawaæ krótkotrwa³ego efektu obni¿enia stê¿enia PTH w surowicy.
Zdaniem chirurgów nale¿a³o od razu dokonaæ
subtotalnej paratyroidektomii ze wzglêdu na mo¿liwoæ hiperparatyrinemii [17], a tak¿e dalsze indukowanie sHPT z powodu PChN mimo usuniêcia jednej przytarczycy, niewykluczaj¹ce kolejnego zabiegu usuwania pozosta³ych przytarczyc ju¿
w trudniejszych warunkach operacyjnych. Wol¹
chorej by³o jednak zastosowanie wy³¹cznie leczenia farmakologicznego, choæ nie odmawia³a poddania siê paratyroidektomii w przysz³oci. Od
17.06.2008 r. zastosowano wiêc cynakalcet (Mimpara, Amgen, Europe B.V., Breda, Holandia), bêd¹cy uznanym terapeutykiem w pHPT, nieleczonej operacyjnie [1, 15, 19, 20, 25, 28, 30, 34, 35],
a tak¿e w sHPT u chorych dializowanych [26, 36].
Cynakalcet nie jest zarejestrowany do leczenia
sHPT u chorych niedializowanych, ale wstêpne
doniesienia na temat jego podawania w tej grupie
pacjentów s¹ przedmiotem zainteresowania i wni257

Mibi po 2 godzinach
Rycina 5
Wynik scyntygrafii przytarczyc z maja 2008 r.: nieznacznie wzmo¿one gromadzenie znacznika w czêci centralnej prawego p³ata tarczycy, mog¹ce odpowiadaæ
przerostowi lub gruczolakowi przytarczyc.
A result of scintigraphic examination of parathyroid glands (May 2008): a slightly increased tracer uptake in the central part of the right lobe of thyroid gland, being
suspected of parathyroid hyperplasia or adenoma.

Rycina 6
Stê¿enia w surowicy (rednia ± SD) natywnego parathormonu (PTH), wapnia ca³kowitego i fosforu w przebiegu leczenia cynakalcetem.
A - Wynik przed w³¹czeniem cynakalcetu (24.04.2008).
B - Wyniki w okresie ustalania dawki (17.06. - 29.09.2008). Cynakalcet podawano w jednej dawce 30 - 60 mg/dobê podczas kolacji.
C - Wyniki w okresie realizacji zaleceñ NKF-KDOQI (30.09.2008 - 28.12.2009). Cynakalcet podawano w jednej dawce 7,5 - 30 mg/dobê podczas kolacji.
D - Wyniki w okresie 29.12.2009 - 16.02.2011. Cynakalcet podawano w jednej dawce 15 - 45 mg/dobê podczas kolacji.
E - Wyniki w okresie 17.02.2011 - 30.06.2011. Cynakalcet podawano w dwóch dawkach w ci¹gu doby: 15 mg podczas niadania i 15 - 30 mg podczas kolacji.
Serum concentrations (mean ± SD) of intact parathyroid hormone (PTH), total calcium and phosphorus in the course of treatment with cinacalcet.
A - The result before cinacalcet introduction (24.04.2008).
B - Results during dose titration (17.06. - 29.09.2008). Cinacalcet was administered in one dose of 30 - 60 mg/day while having her supper.
C - Results during realization of NKF-KDOQI recommendations (30.09.2008 - 28.12.2009). Cinacalcet was administered in one dose of 7.5 - 30 mg/day while having her
supper.
D - Results between 29.12.2009 and 16.02.2011. Cynakalcet was administered in one daily dose 15 - 45 mg/day while having her supper.
E - Results between 17.02.2011 and 30.06.2011. Cinacalcet was administered in two daily doses: 15 mg

kliwych ocen [10, 12, 14]. Jednoczenie okresowo podawano omawianej chorej wêglan wapnia i/
lub alfakalcydiol w modyfikowanych dawkach. Stê¿enie PTH, wapnia i fosforu w surowicy oceniano
co 1 - 2 miesi¹ce.
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Do koñca 2009 r. starano siê utrzymywaæ u
chorej stê¿enia PTH, Ca i fosforu w zakresach rekomendowanych przez NKF-KDOQI dla stadium
3 PChN [29]. Po opublikowaniu danych Kidney
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) [21],

nie wyszczególniaj¹cych docelowych stê¿eñ PTH
u chorych niedializowanych, koncentrowano siê na
utrzymaniu prawid³owych stê¿eñ wapnia i fosforu
w surowicy. Uzale¿nianie dawki cynakalcetu g³ównie od stê¿enia Ca w surowicy ma równie¿ miej-

A. Grzegorzewska i wsp.

sce u chorych z pHPT leczonych cynakalcetem [1,
25, 35] oraz u chorych z nadczynnoci¹ przytarczyc przetrwa³¹ po przeszczepieniu nerki [2, 4, 23].
Pierwotn¹ nadczynnoæ przytarczyc charakteryzuje poza podwy¿szonym stê¿eniem PTH w
surowicy hiperkalcemia (oko³o 86% przypadków),
rzadziej normokalcemia (oko³o 16% przypadków)
[7] oraz hipofosfatemia (oko³o 65% przypadków)
[6]. Cechy te stwierdzano u chorej przed rozpoczêciem leczenia zaburzeñ, zwi¹zanych z nadczynnoci¹ przytarczyc. Tendencja do hipofosfatemii utrzymywa³a siê do 22.09.2009 (trzykrotnie
stê¿enie fosforu by³o poni¿ej normy, w zakresie
0,74 - 0,95 mmol/l); od 22.09.2009 stê¿enia fosforu w surowicy by³y prawid³owe. Kalcemia wykazywa³a u chorej tendencjê zwy¿kow¹, zw³aszcza
od czasu, gdy zrezygnowano z realizacji zaleceñ
NKF-KDOQI w zakresie utrzymywania stê¿enia
PTH w zakresie 35 - 70 pg/ml. Stê¿enia w surowicy PTH, wapnia ca³kowitego i fosforu w przebiegu
leczenia cynakalcetem obrazuje ryc. 6.
W czerwcu 2010 r. w dwuwymiarowej DXA
wykazano u chorej nastêpuj¹ce wartoci T score:
szyjka koci udowej -0,60, krêgos³up lêdwiowy
L1 - L4 0,19, odcinek dystalny (1/3) koci promieniowej -2,04 (rycina 4). Badanie 1/3 dalszej czêci
koci promieniowej, zbudowanej niemal wy³¹cznie
z koci korowej, wykonano po raz pierwszy, gdy¿
miejsce to lepiej uwidocznia wp³yw PTH ni¿ czêci koæca zawieraj¹ce g³ównie koæ g¹bczast¹ [3,
11, 22]. Skutecznoæ leczenia pHPT [22, 30] oraz
nadczynnoci przytarczyc przetrwa³ej po przeszczepieniu nerki [5,13] oceniana jest wynikami
powtarzanych badañ densytometrycznych. Wartoci T score w szyjce koci udowej i L1 - L4 by³y u
omawianej chorej wyranie lepsze ni¿ w poprzednich badaniach (rycina 4). Wzrost gêstoci mineralnej koci w obszarze szyjki koci udowej w badaniu
DXA, wykonanym na tym samym aparacie, wyniós³
w ci¹gu 25 miesiêcy 29%, co nie odbiega od wyników uzyskanych dziêki paratyroidektomii [22, 24].
W styczniu 2011 r. w USG stwierdzono w prawym p³acie tarczycy zmianê hipoechogenn¹ o wymiarach 5 x 4 x 4 mm, mog¹c¹ odpowiadaæ gruczolakowi przytarczyc. Scyntygrafia przytarczyc
ponownie wykaza³a nieco wzmo¿one gromadzenie znacznika w rzucie czêci centralnej prawego
p³ata tarczycy, mog¹ce odpowiadaæ przerostowi lub
gruczolakowi przytarczyc (obraz identyczny jak na
rycina 5). Chora, bêd¹c w dobrym stanie ogólnym,
nadal odk³ada paratyroidektomiê.
Oceniono, ¿e starania o realizowanie zaleceñ
NKF-KDOQI w zakresie stê¿enia PTH w surowicy
[29] wi¹za³y siê z osi¹ganiem ni¿szych stê¿eñ wapnia w surowicy (choæ stwierdzono te¿ jeden epizod objawowej hipokalcemii) ni¿ stosowanie póniejszej strategii, opartej o monitorowanie stê¿enia wapnia i fosforu w surowicy [21]. Od
17.02.2011, zgodnie z niektórymi danymi z pimiennictwa, dotycz¹cymi sposobu normalizacji
kalcemii w pHPT [30,35], dobow¹ dawkê cynakalcetu zaczêto podawaæ w 2 porcjach (rannej i wieczornej po 15 mg), a od 28.03.2011 zwiêkszono
dawkowanie cynakalcetu do 15 rano i 30 mg wieczorem, uzyskuj¹c zadowalaj¹ce wyniki stê¿enia
w surowicy PTH, wapnia i fosforu (rycina 6).
Chora dobrze toleruje leczenie cynakalcetem.
Jednorazowo wyst¹pi³y niewielkie objawy tê¿yczkowe w wyniku obni¿enia siê stê¿enia Ca do 1,93

mmol/l.
Opisany przypadek ukazuje póne rozpoznanie pHPT, na któr¹ na³o¿y³y siê zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, wynikaj¹ce z rozwiniêcia siê PChN o z³o¿onej etiologii. Nie jest jasne,
jak d³ugo mo¿na bêdzie kontynuowaæ leczenie farmakologiczne w omawianym przypadku, aby utrzymaæ prawid³ow¹ BMD w kluczowych regionach
koæca (szyjka koci udowej, krêgos³up lêdwiowy),
i czy wzrastaj¹ce koszty nierefundowanego leczenia
cynakalcetem nie sk³oni¹ chorej do zmiany decyzji
co do wykonania paratyroidektomii.
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