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Wstêp: Jedn¹ z wiod¹cych funkcji witaminy D jest wp³yw na mineralizacjê
koci. Niedobór tego hormonu powoduje u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek
osteomalacjê, za nadmiar mobilizacjê wapnia z koci. Chorzy po transplantacji nerki równie¿ nara¿eni s¹ na niedobór witaminy D. Celem pracy by³a ocena
stê¿enia witaminy D u pacjentów leczonych nerkozastêpczo. Materia³ i metody:
Badaniem objêto 3 grupy chorych leczonych nerkozastêpczo: grupa 1-29 pacjentów leczonych dializ¹ otrzewnow¹ (CADO), grupa 2-61 pacjentów hemodializowanych (HD), grupa 3-40 pacjentów po zabiegu przeszczepienia nerki (Tx).
W badanej populacji chorych wykonano badania laboratoryjne, w tym parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej, aktywnoæ fosfatazy alkalicznej, stê¿enie PTH oraz oceniono stê¿enia 25(OH) witaminy D i 1,25(OH)2 witaminy D metod¹ RIA. Wyniki: Nie wykazano znamiennych ró¿nic stê¿enia Ca oraz aktywnoci
ALP pomiêdzy badanymi grupami oraz stê¿enia P pomiêdzy pacjentami z grupy
CADO i HD. Wykazano istotnie ni¿sze stê¿enie P w grupie Tx w porównaniu do
chorych leczonych dializami. Stê¿enie PTH nie ró¿ni³o siê pomiêdzy pacjentami
dializowanymi. Pacjenci po Tx mieli istotnie ni¿sze stê¿enie PTH w porównaniu
z chorymi dializowanymi. Stê¿enie kalcydiolu by³o istotnie wy¿sze u chorych po
Tx. W grupie HD obserwowano wy¿sze stê¿enia kalcydiolu ni¿ w grupie CADO.
Niedobór kalcydiolu stwierdzono u 53% pacjentów z grupy HD i 72% chorych z
grupy CADO. W grupie Tx nie stwierdzono niedoboru kalcydiolu. Obni¿one stê¿enie kalcytriolu obserwowano u 10% pacjentów w grupie Tx, 10% w grupie
CADO i 31% w grupie HD. Pacjenci po Tx mieli istotnie wy¿sze stê¿enie kalcytriolu ni¿ chorzy dializowani. Wykazano ujemn¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem
25(OH)D a wiekiem i czasem leczenia dializami. Stê¿enie kalcydiolu korelowa³o
dodatnio ze stê¿eniem kalcytriolu, hemoglobiny, albumin, oraz stê¿eniem wodorowêglanów we krwi. Wnioski: W odró¿nieniu od pacjentów po przeszczepieniu nerki, niedobór kalcydiolu jest powszechny u pacjentów dializowanych, a
szczególnie u dializowanych otrzewnowo. Niedobór 25(OH)witaminy D wi¹¿e
siê z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej, kwasowo-zasadowej
oraz niedokrwistoci¹. Okrelenie zwi¹zków przyczynowo-skutkowych wymaga przeprowadzenia odpowiednio zaplanowanych badañ interwencyjnych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 1-5)
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Vitamin D concentration in patients on renal replacement
therapy
Background: One of the main action of vitamin D is the bone mineralization
regulation. Vitamin D deficiency in patients with chronic kidney disease may
result in an osteomalatia, while its excess in bone calcium mobilization. Kidney
transplant recipients are also at risk of hypovitaminosis D. The aim of the study
was to asses vitamin D concentration in patients on renal replacement therapy.
Material and methods The study group contained 3 groups of patients on renal
replacement therapy: group 1-29 peritoneal dialysis patients (CADO), group 2 61 treated with haemodialysis, group 3 - 40 patients after kidney transplantation
(Tx). The laboratory tests, including parameters of calcium-phosphorus metabolism, alkaline phosphatase activity, PTH concentration, 25(OH) vitamin D and
1,25(OH)2 vitamin D was made using RIA assay. Results: There were no differences in Ca and ALP between study groups and P concentration between dialyzed
patients. P concentration was lower in Tx group comparing to CADO and HD
groups. There was no difference in PTH concentration in dialyzed patients. It
was lower in Tx patients. Calcidiol concentration was higher in patients after
kidney transplantation. It was higher in HD group comparing to CADO group.
Calcidiol deficiency was observed in 53% of HD group and 72% of CADO group.
None of Tx patients had low concentration of calcidiol. The calcitriol deficiency
was observed in 10% of Tx group, 10% of CADO group and 31% of HD group.
Patients after kidney transplantation had higher calcitriol level comparing to
dialyzed patients. There was the adverse correlation between calcidiol concen-
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tration and age and time of dialysis. There was the positive correlation between
calcidiol concentration and calcitriol concentration, hemoglobin and albumin
level. 25(OH)D and calcitriol concentration correlated with carbohydrates. Conclusions: Otherwise than in patients after kidney transplantation, the calcidiol
deficiency is common in dialyzed patients, particularly on peritoneal dialysis.
Low level of 25(OH) vitamin D correlates with imbalance of calcium-phosphorus metabolism, acid-base metabolism and anemia. The specify of the reasonfollow up connection needs to be wider studied.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 15, 1-5)

Wstêp
Kr¹¿¹ca we krwi witamina D jest zarówno pochodzenia egzogennego (ergokalcyferol) jak i endogennego (cholekalcyferol).
Cholekalcyferol ulega 25-hydoksylacji do
25(OH)D g³ównie w w¹trobie. Nastêpnie
25(OH) ulega 1 alfa hydroksylacji do
1,25(OH)2D g³ównie w nerkach. Jedn¹ z
wiod¹cych funkcji 1,25(OH)2D jest jej wp³yw
na mineralizacjê koci. Niedobór tego hormonu powoduje u pacjentów z przewlek³¹
chorob¹ nerek osteomalacjê, za nadmiar
mobilizacjê wapnia z koci. 1,25(OH)2D jest
odpowiedzialna za wch³anianie wapnia i fosforanów z przewodu pokarmowego oraz w
cewkach nerkowych [5,6]. Syntezê
1,25(OH)2D pobudza PTH, PTHrP, hypokalcemia, hypofosfatemia. Natomiast niedobór
PTH, PTHrP, hiperkalcemia i hyperfosfatemia hamuj¹ syntezê 1,25(OH)2D [6,29].
1,25(OH)2D jest regulatorem sekrecji PTH,
tworz¹c z nim uk³ad sprzê¿enia zwrotnego.
U pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek,
pocz¹wszy od 3 i 4 okresu, wskazana jest
coroczna kontrola stê¿enia w osoczu
25(OH)D. Przy stê¿eniu ni¿szym ni¿ 30 ng/
ml zaleca siê uzupe³niæ niedobór witaminy
D3 przez podawanie cholekalcyferolu. Pacjentom dializowanym podaje siê g³ównie
aktywne metabolity witaminy D: kalcytriol
(1,25 dihydroksycholekalcyferol) lub alfakalcydol (1 alfa-hydroksycholekalcyferol). Dawka pocz¹tkowa wynosi najczêciej 0,25 µg/
dobê. Aktywnych metabolitów witaminy D
nie nale¿y podawaæ, gdy stê¿enie wapnia
ca³kowitego przekracza normê lub gdy dochodzi do szybkiego pogarszania czynnoci nerek, poniewa¿ mog¹ one nasilaæ ten
proces [31]. U chorych z hiperfosfatemi¹,
gdy stê¿enie fosforu w surowicy przekroczy
4,6 mg/dl nale¿y rozwa¿yæ w pierwszej kolejnoci zastosowanie preparatów wi¹¿¹cych fosforany. U pacjentów dializowanych
podawanie aktywnych metabolitów witaminy D jest wskazane, gdy stê¿enie PTH w
osoczu przekroczy 300 pg/ml. Przy stê¿eniu PTH 300-600 pg/ml zalecana dawka
pocz¹tkowa witaminy D wynosi 0,5-1,5 µg/
dobê doustnie lub do¿ylnie a przy stê¿eniu
PTH powy¿ej 600 pg/ml 1-7 µg doustnie lub
do¿ylnie. Chorzy po transplantacji nerki równie¿ nara¿eni s¹ na niedobór witaminy D [27].
Celem pracy by³a ocena stê¿enia witaminy D u pacjentów leczonych nerkozastêpczo.
Materia³ i metody

Badaniem objêto 3 grupy chorych leczonych
nerkozastêpczo, bêd¹cych pod opiek¹ Stacji Dializ, Pododdzia³u Dializ Otrzewnowych przy Klinice
Nefrologii i Transplantologii UM w Bia³ymstoku oraz
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Poradni Transplantacyjnej WSS im. K. D³uskiego
w Bia³ymstoku.
Grupê 1 stanowi³o 29 pacjentów (13 kobiet i
16 mê¿czyzn) leczonych dializ¹ otrzewnow¹
(CADO) w wieku 21-72 lat. Pacjenci stosowali 4
wymiany dziennie 2 l p³ynu dializacyjnego o stê¿eniu wapnia 1,25 mmol/l (Baxter, USA) lub 1,0
mmol/l (Fresenius, Niemcy). Czas dializoterapii
wynosi³ 1-31 (rednio 13±10) miesiêcy. Przyczyny schy³kowej niewydolnoci nerek to: k³êbuszkowe zapalenie nerek (n=8), nefropatia cukrzycowa
(n=6), przewlek³e odmiedniczkowe zapalenie nerek (n=6), ródmi¹¿szowe zapalenie nerek (n=2),
wielotorbielowatoæ nerek (n=2), toczeñ uk³adowy
(n=2), nadcinienie têtnicze (n=1) i nefropatia IgA
(n=1), przyczyna nieznana (n=1). Cukrzyca wystêpowa³a u 9 (31%) pacjentów. Wszyscy chorzy z
cukrzyc¹ otrzymywali podskórnie insulinê. Calcium
carbonicum stosowano u wszystkich pacjentów
dializowanych otrzewnowo w dawce 3-12 g/d. Alfakalcydol przyjmowa³o 21 (72%) chorych w dawce 0,25 mg/d.
Grupê 2 stanowi³o 61 (w tym 19 kobiet) pacjentów hemodializowanych (HD) w wieku 19-75
lat. Chorzy leczeni byli hemodializami przez okres
od 1 do 137 (rednio 31±31) miesiêcy. Przyczyny
schy³kowej niewydolnoci nerek to: k³êbuszkowe
zapalenie nerek (n=26), cukrzyca (n=11), cewkowo-ródmi¹¿szowe zapalenie nerek (n=7), wielotorbielowatoæ nerek (n=6), nadcinienie têtnicze
(n=2), wady rozwojowe uk³adu moczowego (n=2),
toczeñ uk³adowy (n=1), amyloidoza (n=1), grulica nerek (n=1), szpiczak mnogi (n=1), przyczyna
nieznana (n=3). Cukrzyca wystêpowa³a u 12 (19%)
pacjentów. Wszyscy pacjenci hemodializowani
otrzymywali Calcium carbonicum w dawce 3-9 g/
d. Alfakalcydol przyjmowa³o 37 (60%) chorych w
dawce 0,25 µg/d, 1 µg 3x/tydz (1 pacjent) lub 2
µg 2x/tydz (1 pacjent).
Grupê 3 stanowi³o 40 pacjentów (15 kobiet i
25 mê¿czyzn) w wieku 26-63 lat, bêd¹cych 1-10
lat po zabiegu przeszczepienia nerki (Tx). Pacjenci przed transplantacj¹ leczeni byli dializami przez
okres 1-9 (rednio 3±1) lat. Przyczyny schy³kowej
niewydolnoci nerek to: k³êbuszkowe zapalenie
nerek (n=30), zwyrodnienie wielotorbielowate nerek (n=4), cewkowo-ródmi¹¿szowe zapalenie
nerek (n=3), nefropatia cukrzycowa (n=2) i niewydolnoæ nerek poporodowa (n=1). Na cukrzycê
chorowa³o 4 (10%) pacjentów po przeszczepieniu.
rednie stê¿enie kreatyniny we krwi wynosi³o
1,8±0,7 mg/dl. Wartoci kreatyniny by³y stabilne
w okresie poprzedzaj¹cym badanie. W ¿adnym
przypadku nie wystêpowa³ niedawno epizod ostrego odrzucania nerki. Wszyscy chorzy otrzymywali
prednizon w dawce 5-12,5 (rednio 7±1) mg/d,
cyklosporynê w dawce 125-500 (rednio 136±57)

mg/d i azatioprynê w dawce 0-150 (rednio 67±46)
mg/d (jedynie 5 pacjentów nie otrzymywa³o azatiopryny).
W badanej populacji chorych leczonych nerkozastêpczo oceniono BMI (body mass index),
wykonano badania laboratoryjne, w tym parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej, aktywnoæ
fosfatazy alkalicznej i stê¿enie PTH standardowymi metodami rutynowo wykonywanymi w laboratorium szpitalnym (tabela I). Krew do badañ pobierano na czczo, po spoczynku nocnym, u chorych hemodializowanych przed zabiegiem HD.
Mocz do badañ stanowi³a 2-ga porcja po spoczynku nocnym. Do oceny stê¿eñ w surowicy 25(OH)
witaminy D i 1,25(OH)2 witaminy D wykorzystano
metodê RIA.
Definicje
Niedobór kalcydiolu zdefiniowano jako stê¿enie poni¿ej 10 ng/ml. W przypadku gdy wartoci
25(OH) witaminy D zawiera³y siê w przedziale pomiêdzy 10 a 30 ng/ml przyjmowano, ¿e u chorego
wystêpuje niedostateczne stê¿enie kalcydiolu [14].
Zgodnie z wytycznymi KDIGO i stanowiskiem
grupy roboczej krajowego konsultanta medycznego w dziedzinie nefrologii [16,22] za prawid³owe
stê¿enie iPTH w grupie chorych dializowanych
przyjêto wartoci od 130-585 pg/ml (zakres od 2-9
krotnoci górnego zakresu normy laboratoryjnej).
Ze wzglêdu na fakt, ¿e u pacjentów po przeszczepieniu nerki brak jest wytycznych dotycz¹cych prawid³owych wartoci iPTH za górn¹ granicê normy
przyjêto dwukrotn¹ wartoæ górnej granicy normy tj.
130 pg/ml.
Wyniki
Stê¿enie wapnia (Ca) w surowicy chorych w poszczególnych grupach wynosi³o:
w grupie CADO - 8,12 ± 1,20 mg/dl; w grupie HD - 8,56 ± 1,20 mg/dl; w grupie Tx 8,4 ± 1,6 mg/dl). Nie wykazano znamiennych ró¿nic stê¿enia wapnia w surowicy pomiêdzy badanymi grupami.
Stê¿enie fosforu (P) w surowicy pacjentów w poszczególnych grupach badanych
wynosi³o: w grupie CADO - 5,00±1,8 mg/dl;
w grupie HD - 5,51±1,9 mg/dl; w grupie Tx 3,60±1,1 mg/dl. Nie zaobserwowano znamiennych ró¿nic stê¿enia P pomiêdzy pacjentami dializowanymi otrzewnowo i hemodializowanymi. Wykazano istotnie statystycznie ni¿sze stê¿enie fosforanów w grupie Tx w porównaniu ze stê¿eniem P w surowicy pacjentów leczonych dializami (Tx vs
CADO - p<0.001; Tx vs HD - p<0,001).
Aktywnoæ fosfatazy alkalicznej (ALP) w
badanych grupach wynosi³a odpowiednio: w
grupie CADO - 100,30±64,21 U/l; w grupie
HD - 148,80±281 U/l; w grupie Tx 94,66±43,84 U/l. Nie obserwowano znamiennych statystycznie ró¿nic aktywnoci
E. Zbroch i wsp.

Tabela I
Charakterystyka kliniczna badanych grup pacjentów.
Clinical characteristic of the study groups.
Grupa CADO

Grupa HD

Grupa Tx

Wiek (lata)

47 ± 14 *

54 ± 31 ***

42 ± 10 **

Czas leczenia dializam i/po Tx (m -ce)

13 ± 10 *

31 ± 31 ***

37 ± 21 **

BM I (kg/m 2)

28 ± 13

24 ± 12

24 ± 14

Hem oglobina (g/dl)

10,3 ± 2,7

9,3 ± 1,6

13,1 ± 2,7

M ocznik (m g/dl)

102,6 ± 27

122,5 ± 30,9

67,2 ± 32,4

Bia³ko ca³kow ite (g/l)

6,1 ± 0,6

6,4 ± 0,5

6,8 ± 0,5

Album iny (g/l)

3,6 ± 0,7

4,0 ± 0,4

4,2 ± 0,4

Cholesterol (m g/dl)

225 ± 39

175 ± 42

217 ± 45

Triglicery dy (m g/dl)

156 ± 72

106 ± 45

143 ± 61

pH krw i

7,32 ± 0,05

7,36 ± 0,05

7,35 ± 0,05

HCO3 (m m ol/l)

21,4 ± 2,8

21,3 ± 2,3

23,5 ± 2,7

Kt / v

2 ± 0,5

1,15 ± 0,2

Cy klospory na w e krw i (ng/m l)

136 ± 57

Wartoci podane jako rednie ± SD, * CADO vs HD, ** Tx vs CADO, *** Tx vs HD.
Tabela II
Zale¿noci stê¿eñ 25(OH)D i 1,25(OH)D.
Correlations of 25(OH)D and 1,25(OH)D concentrations.
25(OH)D

1,25(OH)D

Wiek

-0,34; p<0,001

-0,19; p<0,05

Czas dializoterapii (w grupie KTX przed TX)

-0.36; p<0,001

-0,38; p<0,001

Czas po KTX

0,19; p=0,27

-0,14; p=0,41

HCO3

0,43; p<0,001

0,27; p<0,01

Ca

0,14; p=0,17

0,04; p=0,67

P

-0,40; p<0,001

-0,34; p<0,001

ALP

-0,14; p=0,16

-0,11; p=0,27

Album iny

0,36; p<0,001

0,29; p<0,01

TChol

0,12; p=0,20

0,25; p<0,01

TG

0,03; p=0,73

0,20; p<0,05

HG B

0,59; p<0,001

0,50; p<0,001

iPTH

-0,31; p<0,01

-0,20; p<0,05

25(OH)D

---

0,64; p<0,001

p<0,01

Rycina 1
Stê¿enie PTH w grupach badanych (rednia ± SD)
PTH concentration in the study groups (mean±SD)
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ALP pomiêdzy badanymi grupami chorych.
Stê¿enie PTH (rycina 1) w surowicy badanych pacjentów wynosi³o:
- w grupie CADO - 15,3 - 1500 pg/ml,
rednio 288,44 ± 318 pg/ml .
- w grupie HD - 15,8 - 1500 pg/ml, rednio 337,74 ± 332 pg/ml.
- w grupie Tx - 18 -1185 pg/ml, rednio
135,30 ± 212 pg/ml.
Porównuj¹c stê¿enie PTH w badanych
grupach chorych nie stwierdzono istotnych
ró¿nic pomiêdzy pacjentami dializowanymi.
Natomiast pacjenci po przeszczepieniu nerki
mieli istotnie statystycznie ni¿sze stê¿enie
PTH w porównaniu z chorymi dializowanymi otrzewnowo ( p<0,01) i hemodializowanymi (p<0,01).
W grupie pacjentów po przeszczepieniu nerki u 21 (53%) osób wartoci iPTH
przekracza³y górn¹ granicê normy. W grupie CADO 3 (10%) pacjentów posiada³o
iPTH powy¿ej zalecanego zakresu, natomiast w grupie HD 8 (13%) osób mia³o stê¿enie iPTH powy¿ej górnej granicy normy.
Stê¿enie iPTH poni¿ej zalecanych wartoci obserwowano u 19 (30%) pacjentów
w grupie HD i 10 (35%) osób w grupie
CADO. W grupie pacjentów Tx nie obserwowano wartoci iPTH poni¿ej zalecanych
wartoci.
Stê¿enie kalcydiolu (rycina 2) w surowicy pacjentów dializowanych CADO wynosi³o 2,00 (0,70-68,70) ng/ml; w grupie HD 8,30
(0,70-35,00) ng/ml a w grupie Tx 54,65
(14,10-96,30) ng/ml. Pacjenci po przeszczepieniu nerki mieli istotnie statystycznie wy¿sze stê¿enie kalcydiolu w porównaniu z
pacjentami dializowanymi (p<0,001). Wród
pacjentów dializowanych pacjenci w grupie
HD mieli istonie wy¿sze stê¿enia kalcydiolu
ni¿ chorzy z grupy CADO (p<0,05).
Niedobór kalcydiolu stwierdzono u 34
(53%) pacjentów z grupy HD i 21 (72%) chorych dializowanych otrzewnowo. U ¿adnego z pacjentów w grupie Tx nie stwierdzono
niedoboru kalcydiolu.
Niedostateczne stê¿enie kalcydiolu u 4
(10%) pacjentów w grupie Tx, 3 (10%) pacjentów w grupie CADO i 20 (31%) chorych
w grupie HD.
Stê¿enie kalcytriolu (rycina 3) w surowicy pacjentów w badanych grupach wynosi³o odpowiednio: w grupie CADO - 8 - 32,8
pg/ml, rednio 11,87 ± 5,6 pg/ml; w grupie
HD - 8 - 28,5 pg/ml, rednio 9,94 ± 3,5 pg/
ml; w grupie Tx - 12,4±49,3 pg/ml, rednio
26,00±9,8 pg/ml. Wykazano, i¿ pacjenci po
przeszczepieniu nerki mieli istotnie statystycznie wy¿sze stê¿enie kalcytriolu w surowicy w porównaniu do obu grup chorych
leczonych dializami (Tx vs CADO - p<0,001;
Tx vs HD - p<0,001).
Prawid³owe stê¿enie kalcytriolu w surowicy wynosi rednio 33,2 ± 14,5 pg/ml.
Stê¿enie kalcydiolu korelowa³o z: wiekiem (r=-0,36 p<0,001), stê¿eniem wodorowêglanów (r=0,43 p<0,001), fosforanów
(r=-0,40 p<0,001), albumin (r=0,36
p<0,001), hemoglobiny (r=0,59 p<0,001),
iPTH (r=-0,31 p<0,01) oraz kalcytriolem
(r=0,64 p<0,001). Nie wykazano istotnych
statystycznie korelacji z czasem po przeszczepieniu nerki (r=0,19 p=0,27), stê¿eniem wapnia (r=0,14 p=0,17), aktywnoci¹
ALP (r=-0,14 p=0,16), stê¿eniem cholesterolu (r=0,12 p=0,20) i triglicerydów (r=0,03
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p<0,001

Rycina 2
Stê¿enie kalcydiolu w grupach badanych (rednia rozstêp).
Calcidiol concentration in the study groups (median range).

p<0,001

Rycina 3
Stê¿enie kalcytriolu w grupach badanych (rednia ± SD).
Calcitriol concentration in the study groups (mean ± SD).

p=0,73) (tabela II).
Dyskusja
Celem przeprowadzonego badania by³a
ocena stê¿enia kalcydiolu i kalcytriolu w grupie chorych leczonych nerkozastêpczo.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e u oko³o 80%
chorych dializowanych wystêpuj¹ ni¿sze od
zalecanych stê¿enia kalcydiolu. Jest to
zgodne ze wczeniejszymi doniesieniami, w
których niedobór 25(OH)D stwierdzano u
51-100% badanej populacji [3,4,11]. Dane
te potwierdzaj¹ skalê problemu w polskiej
populacji chorych dializowanych, w której
opisywano nawet niedobór kalcydiolu siêgaj¹cy 95%[3]. Wg Fourniera i wsp. [8] wartoci stê¿enia kalcydiolu w surowicy poni¿ej 8 ng/ml, które w niniejszym badaniu obserwowano u 65% chorych dializowanych
otrzewnowo i 37% chorych hemodializowanych, prowadz¹ do rozwoju osteomalacji,
natomiast zawieraj¹ce siê w przedziale 8 -
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12 ng/ml, które stwierdzono u 6% pacjentów w grupie CADO i 24% w grupie HD, wi¹¿¹ siê z nadmiernym wydzielaniem parathormonu. Powy¿sze dane mog¹ wiadczyæ o
koniecznoci podawania wiêkszych dawek
witaminy D3 oraz o lepszej kontroli gospodarki fosforanowej wród chorych dializowanych (pacjenci hemodializowani mieli nieistotnie wy¿sze stê¿enie fosforu w surowicy
ni¿ chorzy dializowani otrzewnowo), gdy¿ ich
nadmiar wp³ywa hamuj¹co na produkcjê kalcytriolu [7,28]. W materiale w³asnym wykazano wp³yw rodzaju leczenia nerkozastêpczego na stê¿enia kalcydiolu. Najni¿sze stê¿enia obserwowano w grupie chorych dializowanych otrzewnowo. Jest to zgodne ze
wczeniejszymi doniesieniami [3,6,7] i wynika najprawdopodobniej z utraty kalcydiolu oraz bia³ka transportuj¹cgo witaminê D
poprzez otrzewn¹ [24,26,30]. W odró¿nieniu od chorych dializowanych tylko u 10%
pacjentów po przeszczepieniu nerki wystê-

powa³o nieprawid³owe stê¿enie kalcydiolu.
Wydaje siê, ¿e ta ró¿nica podkrela rolê jak¹
odgrywa przeszczepiona nerka w metabolizmie witaminy D oraz faktu, ¿e pacjenci w
grupie Tx byli zdrowsi, w porównaniu do pacjentów dializowanych, co mog¹ odzwierciedlaæ takie parametry kliniczno-biochemiczne jak: m³odszy wiek, wy¿sze stê¿enie
albumin oraz hemoglobiny. Wszystkie te parametry s¹ zwi¹zane z wy¿szymi stê¿eniami kalcydiolu. Wród przyczyn niedoboru
kalcydiolu wród chorych dializowanych
wymienia siê: niewielk¹ aktywnoæ fizyczn¹ a co za tym idzie zmiejszon¹ ekspozycjê
na wiat³o s³oneczne, zmniejszon¹ syntezê
witaminy D pod wp³ywem wiat³a s³onecznego oraz ograniczenia dietetyczne dotycz¹ce pokarmów bogatych w witaminê D takich
jak: ryby i jaja [10,13].
W badaniu wykazano ujemn¹ korelacjê
pomiêdzy stê¿eniem 25(OH)D a wiekiem i
czasem leczenia dializami. Dane literaturowe dotycz¹ce powi¹zañ pomiêdzy stê¿eniem kalcydiolu a wiekiem u chorych dializowanych lub czasem dializoterapii s¹
sprzeczne: donoszono zarówno o ujemnej
korelacji [12], jak i jej braku [3]. W populacji
ogólnej istnieje powszechna zgodnoæ dotycz¹ca zwi¹zku podesz³ego wieku z niedoborem witaminy D [32]. Wi¹¿e siê to zjawisko ze zmniejszeniem wraz z wiekiem
zdolnoci skóry do produkcji witaminy D pod
wp³ywem promieni s³onecznych [15,19].
Stê¿enie kalcydiolu korelowa³o dodatnio
ze stê¿eniem kalcytriolu. Schy³kowa niewydolnoæ nerek charakteryzuje siê obni¿on¹
syntez¹ aktywnej postaci witaminy D3 - kalcytriolu i opornoci¹ nañ tkanek docelowych
[25]. Ponadto w stanie niewydolnoci nerek
aktywnoæ 1-a-hydroksylazy staje siê substratozale¿na, czyli wy¿sze stê¿enie 25-hydroksycholekalcyferolu nasila sw¹ transformacjê w 1,25-dihydroksycholekalcyferol
[9,25]. Z kolei niedobór 1,25-dihydroksycholekalcyferolu, a tak¿e 25-hydroksycholekalcyferolu niezale¿nie od kalcytriolu prowadzi
do rozwoju takich zaburzeñ metabolizmu
kostnego, jak wtórna nadczynnoæ przytarczyc czy osteomalacja [8,9,25]. Potwierdza
to zaobserwowana ujemna korelacja pomiêdzy stê¿eniem iPTH a stê¿eniem kalcydiolu
i kalcytriolu. Natomiast jak wykaza³ Halloran i wsp. [12] w celu normalizacji stê¿enia
kalcytriolu u chorych dializowanych wymagane jest uzyskanie stê¿eñ kalcydiolu wynosz¹cych ~100 ng/ml. Dlatego tak istotna
mo¿e byæ suplementacja witaminy D3 u chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek zarówno w okresie przeddializacyjnym, jak i w
czasie leczenia dializami. W badaniach w³asnych w obu grupach pacjentów dializowanych, pomimo stosowania u wiêkszoci chorych alfakalcydolu, stê¿enie 25-hydroksycholekalcyferolu i kalcytriolu by³o obni¿one.
W badanej populacji obserwowano dodatni¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem kalcydiolu a stê¿eniem hemoglobiny. Podobn¹ zale¿noæ, obserwowa³a wczeniej m.in.
Bednarek-Skublewska i wsp. [3]. Najprawdopodobniej jest to zwi¹zane, z tym ¿e kalcytriol stymuluje proliferacjê erytroidalnych
komórek progenitorowych synergistycznie z
erytropoetyn¹ co zosta³o wykazane in vivo
jak i in vitro [1,2]. Kiss i wsp. [17] wykazali
równie¿, ¿e stê¿enie 25(OH) jest zwi¹zane
z opornoci¹ na erytropoetynê u chorych
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hemodializowanych. W przypadku potwierdzenia tych doniesieñ niedobór kalcydiolu
obok stanu zapalnego, niedoborów ¿elaza
mo¿e staæ siê kolejnym potencjalnie odwracalnym czynnikiem pozwalaj¹cym na optymalizacjê leczenia niedokrwistoci rodkami stymuluj¹cymi erytropoezê.
Stê¿enie 25(OH)D jak i kalcytriolu korelowa³o dodatnio ze stê¿eniem wodorowêglanów we krwi. Wskazuje to na potencjalny
zwi¹zek pomiêdzy metabolizmem witaminy
D a gospodark¹ kwasowo-zasadow¹. Jak
wiadomo kwasica zmniejsza aktywnoæ 1a-hydroksylazy co powoduje zmniejszenie
syntezy kalcytriolu [18,23]. Zale¿noæ tê
potwierdzi³a tak¿e obserwacja kliniczna, w
której podawanie NaHCO3 pacjentom hemodializowanym powodowa³o zwiêkszenie stê¿enia kalcytriolu [20]. Natomiast zale¿noæ
pomiêdzy stê¿eniem kalcydiolu i wodorowêglanami jest niejasna. O ile nam wiadomo
brak jest danych dotycz¹cych wp³ywu kwasicy metabolicznej na aktywnoæ enzymów
uczestnicz¹cych w produkcji b¹d degradacji kalcydiolu tj. 25-hydroksylazy lub 24,25hydroksylazy.
Zaobserwowana dodatnia korelacja pomiêdzy kalcydiolem a stê¿eniem albumin
mo¿e byæ wynikiem b¹d stopnia od¿ywienia, b¹d stanu zapalnego lub te¿ obu tych
czynników ³¹cznie. Dane literaturowe dotycz¹ce powi¹zañ stopnia albuminemii ze stê¿eniem kalcydiolu s¹ sprzeczne. Matias i
wsp. [21] opisali dodatni¹ korelacjê pomiêdzy 25(OH)D a stê¿eniem albumin oraz
ujemn¹ ze stê¿eniem bia³ka C reaktywnego. Na podstawie uzyskanych wyników wysunêli hipotezê, ¿e kalcydiol mo¿e byæ kolejnym markerem stanu zapalnego, co wpisuje siê we wczeniej opisane w³¹ciwoci
immunomoduluj¹ce tego hormonu. Natomiast inni badacze nie obserwowali zwi¹zku pomiêdzy stê¿eniem 25(OH) a stê¿eniem
albumin [11,24]. Rozbie¿noci te mog¹ wynikaæ z przekrojowego charakteru badañ,
oraz niewielkich grup pacjentów objêtych
badaniami.
Prezentowana praca posiada nastêpuj¹ce ograniczenia. Jest to badanie przekrojowe nie pozwalaj¹ce na wyci¹gniêcie wniosków na temat powi¹zañ przyczynowo-skutkowych. Niewielka liczebnoæ grup pacjentów mog³a uniemo¿liwiæ wykrycie subtelnych
zale¿noci pomiêdzy ocenianymi parametrami.
Wnioski
W odró¿nieniu od pacjentów po przeszczepieniu nerki, niedobór kalcydiolu jest
powszechny u pacjentów dializowanych, a

szczególnie u dializowanych otrzewnowo.
Niedobór 25(OH) witaminy D wi¹¿e siê z
zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej, kwasowo-zasadowej oraz niedokrwistoci¹. Okrelenie zwi¹zków przyczynowoskutkowych wymaga przeprowadzenia odpowiednio zaplanowanych badañ interwencyjnych.
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