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Skuteczne leczenie wtórnej nadczynnoci przytarczyc (WNP), bêd¹cej g³ówn¹ przyczyn¹ zaburzeñ wapniowo - fosforanowych i nastêpczej kalcyfikacji naczyñ, czynnika zwiêkszaj¹cego ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych u chorych hemodializowanych, wymaga czêsto stosowania kalcymimetyków. By zwiêkszyæ skutecznoæ leczenia i obni¿yæ podawane dawki kalcymimetyku, u chorych z niskim iloczynem wapniowo-fosforanowym celowe wydaje siê stosowanie suplementacji aktywn¹ witamin¹ D. Celem pracy by³a ocena skutecznoci
leczenia WNP cynakalcetem (Mimpara®) w po³¹czeniu z poda¿¹ doustn¹ alfakalcydolu u chorych hemodializowanych. Drugoplanowym celem pracy by³a
ocena mo¿liwoci optymalizacji dawki cynakalcetu (obni¿enie dawki leku), przy
zachowaniu korzystnego efektu terapeutycznego - poprzez zastosowanie alfakalcydolu i wp³yw takiego postêpowania na skutecznoæ leczenia WNP oraz jej
nastêpstw tj. zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej. Grupa badana obejmowa³a 111 chorych (67 mê¿czyzn i 34 kobiet) w wieku 36-75 lat, dializowanych
3 razy w tygodniu, rednio po 4 godziny 25 minut. Pacjentów bior¹cych udzia³ w
badaniu podzielono na trzy grupy: grupa I - 31 chorych leczonych cynakalcetem, u których po 8 miesi¹cach terapii do³¹czono alfakalcydol w dawce 0,25 µg
a nastêpnie 0,5 µg / dobê, grupa II - 38 chorych leczonych alfakalcydolem w
rosn¹cych dawkach od 0,25 µg do 0,75 µg / dobê, grupa III - 42 chorych - grupa
kontrolna. Wszyscy chorzy jako podstawowe leczenie otrzymywali, niezmienione przez ca³y czas trwania badania (13 miesiêcy), dawki wêglanu wapnia. rednie dawkowanie w grupach I, II i III wynosi³o odpowiednio 4,6; 4,8 i 4,9 g/dobê.
W grupie I, w pierwszych 2 miesi¹cach terapii, odnotowano znacz¹cy spadek
stê¿enia parathormonu (iPTH) z wyjciowo 954 do 702 pg/ml (p<0,05), jednak¿e
pomimo zwiêkszania dawki kalcymimetyku (ze rednio 30mg stopniowo do 85
mg) nie uzyskano dalszej redukcji iPTH. Do³¹czenie alfakalcydolu spowodowa³o dalszy spadek iPTH (rednio do 536 pg/ml) oraz pozwoli³o na zredukowanie
dawki cynakalcetu (do 75mg na dobê). W grupie II nie odnotowano znacz¹cych
zmian stê¿enia parathormonu (496 versus 559 pg/ml; p>0,05). W grupie kontrolnej zanotowano znacz¹cy wzrost iPTH (z 255 do 391 pg/ml; p<0,05). W grupach
badanych II i III obserwowano wzrost stê¿enia wapnia w trakcie trwania badania
(odpowiednio 2,11 do 2,4 i 2,16 do 2,25 mmol/l; p<0.05 dla obu porównañ), za w
grupie I polekow¹ hipokalcemiê (2,32 do 2,1 mmol/l; p<0,05). W przypadku fosforanów i iloczynu wapniowo-fosforanowego wzrost stê¿eñ odnotowano tylko
w grupie II (odpowiednio 1,61 do 1,9 mmol/l i 3,33 do 4,56 mmol2/l2; p<0,05 dla
obu porównañ). Cynakalcet wykaza³ siê wysok¹ skutecznoci¹ redukcji iPTH u
chorych przewlekle hemodializowanych w okresie pocz¹tkowym leczenia, jednak¿e zwiêkszanie dawki w kolejnych miesi¹cach nie prowadzi³o do dalszego
spadku stê¿enia parathormonu. Dodanie alfakalcydolu do leczenia WNP w tej
grupie spowodowa³o dalszy spadek iPTH, umo¿liwi³o redukcjê dawki cynakalcetu oraz nie wp³ynê³o na iloczyn wapniowo-fosforanowy.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 6-10)
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The influence of alfacalcidol on secondary
hyperparathyroidism treatment efficacy in hemodialysis
patients receiving cinacalcet
The treatment efficacy of secondary hiperparathyroidism (sHPT), the main
cause of calcium phosphorus imbalance and subsequent vascular calcification
with cardio-vascular episodes is often the indication for treatment with
calcimimetics. The additional administration of active vitamin D in these patients may be the key to increased calcimimetics impact on iPTH and calcium phosphorus score and cost-effectiveness index simultaneously. The aim of our
study was to assess the influence of cinacalcet treatment accompanied by
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alfacalcidol on sHPT in patients on hemodialysis. Secondary target becomes
the possibility of dose adjustment - decrease to minimal, optimal dose - with
alfacalcidol supplementation and the evaluation of such treatment efficacy. The
study group comprised of 111 participant (male 67 and 34 female) in age of 3675 years, on hemodialysis 3 times a week, mean session time 4 hours and 25
minutes. All patients were divided into three groups: group I - 31 participants
treated with cinacalcet accompanied by alfacalcidol started after 8 months of
the study (0.25 to 0.5 µg /day), group II - 38 participants treated with alfacalcidol
(0.25 to 0.75 µg /day) and group III - the control group. The basic phosphate
binder treatment throughout the study period in all groups was calcium carbonate, in stable doses 4.6, 4.8 and 4.9 g, respectively. In group I statistically significant iPTH reduction at starting period (within 2 months of the treatment) was
observed (954 to 702 pg/ml, p<0.05) however instead of increasing dose of
calcimimetic (mean dose 30 to 85mg) no further reduction was noticed. The oral
administration of alfacalcidol (since month 8 of the study) induced decrease
iPTH (to 536 pg/ml) and allowed calcimimetic dose reduction to 75mg. In group
II no statistically significant changes of iPTH was obtained (496 to 559 pg/ml;
p>0.05) and in group III a increased mean iPTH serum concentration (255 to 391
pg/ml; p<0.05) was observed. The mean calcium serum concentrations increased
in groups II and III (from 2,11 to 2,4 and from 2,16 to 2,25 mmol/l, respectively;
p<0.05 for both), in group I drug induced hipocalcemia was presented (initial
2,32 to 2,1 mmol/l; p<0.05). Serum phosphates and calcium phosphorus score
increased only in group II (1,61 to 1,9 mmol/l and 3,33 to 4,56 mmol2/l2, respectively, p<0.05 for both). Cinacalcet was recognized initially as highly effective in
iPTH serum concentration reduction however further treatment, even with increasing doses, did not lead to the iPTH decrease. Oral alfacalcidol addition in
these participants ameliorated iPTH decrease, and the reduction of cinacalcet
dose without calcium-phosphorus score elevations.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 6-10)
Wstêp
Wtórna nadczynnoci przytarczyc
(WNP) - czêste nastêpstwo niewydolnoci
nerek - jest powodem przerostu gruczo³ów
przytarczycznych i nastêpczego wzrostu
stê¿enia parathormonu (PTH) oraz wtórnych
zaburzeñ gospodarki wapniowo - fosforanowej. Nawet nieznaczne zmiany w stê¿eniach
wapnia (Ca) i fosforanów (P) wywo³uj¹ce
narastanie iloczynu wapniowo-fosforanowego (CaxP) mog¹ prowadziæ do powik³añ takich jak osteodystrofia nerkowa, kalcyfikacja naczyñ, choroby uk³adu sercowo-naczyniowego, zwiêkszaj¹c ryzyko zgonu. Schy³kowa niewydolnoæ nerek jest skrajnym przyk³adem nasilenia tych nieprawid³owoci [2].
Kalcymimetyki (cynakalcet) to leki, które obni¿aj¹c skutecznie stê¿enia w surowicy krwi parathormonu (PTH), jak i wapnia
oraz fosforanów, pozytywnie wp³ywaj¹ na
iloczyn wapniowo-fosforanowy (Ca x P) [1],
pozwalaj¹c osi¹gn¹æ lepsze wyniki leczenia
ni¿ izolowane stosowanie aktywnej witaminy D wraz z lekami wi¹¿¹cymi fosforany [15].
Niestety z uwagi na wysokie koszty leczenia cynakalcetem liczba pacjentów objêta
t¹ terapi¹ jest cile limitowana (programy
Narodowego Funduszu Zdrowia). By zwiêkszyæ skutecznoæ leczenia kalcymimetykami i obni¿yæ ich dawki, u chorych z niskim
iloczynem wapniowo-fosforanowym celowe
wydaje siê stosowanie addytywnej suplementacji aktywn¹ witamin¹ D [15].
Cel pracy
Celem pracy by³a ocena skutecznoci
leczenia wtórnej nadczynnoci przytarczyc
cynakalcetem (Mimpara®) w po³¹czeniu z
poda¿¹ doustn¹ alfakalcydolu u chorych
przewlekle hemodializowanych. Drugoplanowym celem pracy by³a ocena mo¿liwoci
optymalizacji dawki cynakalcetu (obni¿enie

dawki leku), przy zachowaniu korzystnego
efektu terapeutycznego - poprzez zastosowanie alfakalcydolu i wp³yw takiego postêpowania na skutecznoæ leczenia WNP i jej
nastêpstw tj. zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej.
Materia³ i metoda

Badania przeprowadzono w Oddziale Dializ
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w £odzi, w formie randomizowanej, otwartej próby, do
której w³¹czono 120 chorych - 71 mê¿czyzn i 49
kobiet (badanie ukoñczy³o 111) - w wieku 55,3
±16,4 lat, przewlekle hemodializowanych 3 razy
w tygodniu rednio po 4 godziny 25 minut. Do badania zakwalifikowano pacjentów z zaburzeniami
gospodarki wapniowo-fosforanowej, dializowanych
od co najmniej 6 miesiêcy, bez ciê¿kich chorób
wspó³istniej¹cych. Pacjentów bior¹cych udzia³ w
badaniu podzielono na trzy grupy:
grupa I - 31 chorych leczonych cynakalcetem
(z 40 w³¹czonych), u których po 8 miesi¹cach terapii do³¹czono alfakalcydol w dawce 0,25 zwiêkszaj¹c j¹ po dwóch miesi¹cach do 0,5 µg / dobê,
grupa II - 38 chorych leczonych alfakalcydolem w dawkach rosn¹cych od 0,25 do 0,75 µg /
dobê,
grupa III, kontrolna- 42 chorych.
Wszyscy chorzy jako podstawowe leczenie
otrzymywali, niezmienione przez ca³y czas trwania badania (13 miesiêcy), dawki wêglanu wapnia. rednie dawkowanie w grupach I, II i III wynosi³o odpowiednio 4,6; 4,8 i 4,9 g/dobê. W celu
kwalifikacji do leczenia cynakalcetem pos³u¿ono
siê kryteriami programu Narodowego Funduszu
Zdrowia pt: Leczenie wtórnej nadczynnoci przytarczyc u pacjentów hemodializowanych. Kryteria
obejmowa³y chorych z: objawow¹ wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc, przewlekle hemodializowa-
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nych, z przeciwwskazaniami do paratyreidektomii
(równie¿ nie wyra¿aj¹cych zgody na leczenie zabiegowe) oraz stê¿eniem iPTH > 500 pg/ml [12].
Leczenie cynakalcetem w grupie I rozpoczêto u
wszystkich pacjentów od dawki 30mg i modyfikowano w zale¿noci od comiesiêcznych wyników
oznaczeñ iPTH zwiêkszaj¹c lub zmniejszaj¹c dawkê o 30mg na wizytê. Sporód 40 chorych leczonych cynakalcetem (grupa I), pe³ny 13 miesiêczny
okres obserwacji ukoñczy³o 31 osób, w pozosta³ych grupach liczebnoæ pacjentów nie zmieni³a siê
w trakcie trwania badania. Do grupy II kwalifikowano chorych iPTH powy¿ej 300 pg/ml i hipokalcemi¹ (stê¿enia wapnia w surowicy poni¿ej 2,15
mmol/l). Szczegó³ow¹ charakterystykê grup badanych przedstawiono w tabeli 1.
U wszystkich chorych stopieñ wydializowania
oceniany by³ za pomoc¹ wskanika KT/V i wynosi³
od 1,1 do 1,3. Wszyscy chorzy dializowani byli na
aparatach Fresenius 4008, standardowym p³ynem
wodorowêglanowym o zawartoci Ca - 1,25 mmol/
l, Mg - 0,75 mmol/l. Pacjenci bior¹cy udzia³ w badaniu otrzymywali czynniki stymuluj¹ce erytropoezê
(ESA) i ¿elazo do¿ylnie w celu utrzymania wartoci
hemoglobiny pomiêdzy 10,0 a 12,0 mg/dl.
Po wyra¿eniu zgody i wstêpnej kwalifikacji
badani zostali przeszkoleni w sposobie za¿ywania leków, aktywnoci fizycznej oraz postêpowania dietetycznego. Czas trwania dializoterapii i d³ugoæ sesji dializacyjnej w grupach by³y podobne.
Poza tym grupy nie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ pod
wzglêdem p³ci i wieku - test dok³adny Fishera p>0,05 dla obydwu wyników (tabele 1,2 i 3).
Po przeszkoleniu, ocenie w warunkach podstawowych (na czczo, po spoczynku nocnym) w
trakcie trwania badania analizowano: stê¿enie
wapnia, fosforanów, magnezu i iPTH w surowicy,
a tak¿e iloczyn wapniowo-fosforanowy. Oznaczenie parametrów biochemicznych wykonywano
przed zabiegiem hemodializy za pomoc¹ rutynowo stosowanych technik laboratoryjnych. Chorych
poddawano ocenie raz na miesi¹c.
Analiza statystyczna
Uzyskane wyniki badañ analizowano statystycznie z wyliczeniem redniej arytmetycznej (X)
oraz odchylenia standardowego od redniej (SD).
Nastêpnie porównywano wyniki badañ wewn¹trzgrupowo, tzn. uzyskane w poszczególnych grupach i miêdzygrupowo, w przyjêtych odstêpach
czasowych z wartoci¹ wyjciow¹, pos³uguj¹c siê
testem t-Studenta dla zmiennych po³¹czonych.
Znamiennoæ statystyczn¹ przyjmowano na poziomie istotnoci p < 0,05.
Wyniki
iPTH oraz dawki cynakalcetu
W grupie I odnotowano znacz¹cy spadek redniego stê¿enia parathormonu we
krwi (iPTH) z wyjciowo 954 do 702 pg/ml
po drugim miesi¹cu leczenia (p<0,05). Pomimo zwiêkszania redniej dawki kalcymimetyku (ze rednio 30 mg stopniowo do 85
mg), w kolejnych 6 miesi¹cach, nie uzyskano dalszej redukcji iPTH (po 8 miesi¹cach
iPTH wynosi³o 709 pg/ml), obserwuj¹c nawet niewielki wzrost stê¿eñ iPTH w stosunku do wartoci najni¿szej zanotowanej w 2
miesi¹cu terapii (p>0,05). Jednak¿e w porównaniu z pocz¹tkowym rednim stê¿eniem iPTH by³o to stê¿enie znamiennie ni¿-
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Dyskusja
Chorzy ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek cechuj¹ siê podwy¿szonymi stê¿eniami iPTH [11] i wtórnymi zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej bêd¹cymi
przyczyn¹ powik³añ sercowo-naczyniowych
znacz¹co zwiêkszaj¹cych miertelnoæ w tej
grupie [2,7,11]. Utrzymywanie stê¿eñ iPTH
oraz zoptymalizowanej gospodarki wapniowo-fosforanowej wg K/DOQI [10] znacz¹co
wyd³u¿a czas prze¿ycia [3]. Niestety, tylko
czêæ chorych osi¹ga zalecane wartoci
tych parametrów [9]. Ca³kowite ryzyko zgonu oraz ryzyko zgonu z przyczyn sercowo
naczyniowych ronie o odpowiednio 1 i 2 %
wraz z narastaniem o ka¿de 100 pg/ml stê¿enia iPTH [18]. Istotnym elementem leczenia wtórnej nadczynnoci przytarczyc jest
utrzymanie niskiego iloczynu wapniowo-fosforanowego i to w³anie cynakalcet pozwala osi¹gn¹æ zamierzone rezultaty daj¹c mo¿liwoæ dobrej kontroli iPTH [4,9]. W naszym
badaniu cynakalcet wykaza³ siê wysok¹ skutecznoci¹, jednak¿e osi¹gniêcie redukcji
iPTH wymaga³o regularnego zwiêkszania
dawki. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie uda³o siê
uzyskaæ redukcji rednich stê¿eñ iPTH do
wartoci referencyjnych, a tylko u omiu
badanych (26%) w grupie I stê¿enia parathormonu osi¹gnê³y poziom < 300 pg/ml.
Pomimo, ¿e jest to niski odsetek pe³nego
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Tabela II
Dane demograficzne grupy II - chorych leczonych alfakalcydolem.
Demographic data of group II - patients treated with alfacalcidol.
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Tabela III
Dane demograficzne III grupy - kontrolnej.
Demographic data of group III - the control group.
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Gospodarka wapniowo- fosforanowa
W grupie I przez pierwsze 8 miesiêcy
leczenia cynakalcetem stê¿enie wapnia obni¿y³o siê znamiennie z 2,32 do 2,0 mmol/l
(p<0,01), za po w³¹czeniu alfakalcydolu
ustabilizowa³o siê na poziomie 2,1 mmol/l,
to jest znamiennie ni¿szym ni¿ wartoæ pocz¹tkowa (p<0,01), za porównywalnym ze
stê¿eniem po 8 miesi¹cach leczenia wy³¹cznie cynakalcetem. W grupach badanych II i
III obserwowano wzrost stê¿enia wapnia w
trakcie trwania badania, odpowiednio 2,11
do 2,4 mmol/l (p <0,05) i 2,16 do 2,25 mmol/
l (p>0,05). W przypadku fosforanów i iloczynu wapniowo-fosforanowego znamienny
wzrost stê¿eñ odnotowano tylko w grupie II
(odpowiednio 1,61 do 1,9 mmol/l i 3,33 do
4,56 mmol2/l2; p<0,01 dla obu porównañ).
Powy¿sze wyniki, na tle stosowanych rednich dawek cynakalcetu, przedstawiono na
rycinach 2, 3 i 4.
Po 13 miesiêcznej terapii tylko w grupie
II nie uda³o siê osi¹gn¹æ wartoci parametrów gospodarki wapniowo - fosforanowej
(fosforany i iloczyn wapniowo-fosforanowy)
zgodnych z zaleceniami K/DOQI [10] (ryciny 2, 3 i 4).

Tabela I
Dane demograficzne grupy I - chorych leczonych cyankalcetem z póniejsz¹ suplementacj¹ alfakalcydolem.
Demographic data of group I - patients treated with cinacalcet with subsequent alfacalcidol supplementation
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sze (p<0,05) - rycina 1. Po 8 miesi¹cach
zgodnie z protoko³em badania do³¹czono
w tej grupie alfakalcydol (poda¿ doustna) co
spowodowa³o znamienny spadek iPTH do
536 pg/ml (p<0,01 dla porównania z 2 miesi¹cem i p<0,05 dla porównania z 8 miesi¹cem leczenia) oraz pozwoli³o na zredukowanie dawki cynakalcetu do rednio 75mg
na dobê (p<0,05). W grupie II nie odnotowano istotnej statystycznie zmiany stê¿enia
parathormonu (zmiana stê¿enia z 496 do
559 pg/ml; p >0,05). W grupie III zanotowano za znacz¹cy wzrost iPTH (z 255 do 391
pg/ml; p<0,05). Wyniki iPTH w poszczególnych grupach i dawki cynakalcetu w grupie
I przedstawia rycina 1.
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Rycina 1
Zmiany rednich stê¿eñ iPTH w grupach badanych na tle dostosowywanej redniej dawki cynakalcetu.
Mean iPTH serum concentration changes in study groups and mean dose of cinacalcet in the background.

powodzenia terapii, nale¿y odnotowaæ, i¿
podobn¹ skutecznoæ leczenia uzyskiwano
w badaniach innych autorów [13]. I choæ
uzyskanie zbli¿onego odsetka powodzeñ
wymaga³o suplementacji witamin¹ D, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pocz¹tkowe rednie stê¿enia iPTH w naszym badaniu by³y znacznie wy¿sze (954 pg/ml) w porównaniu do

badañ Urena i wspó³. (600 pg/ml). Porównywalne z w/w prac¹ wyniki uzyskano równie¿ w zakresie stabilizacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. Uzyskanie podobnych
rezultatów wymaga³o jednak o po³owê wy¿szej redniej dawki cynaklcetu ni¿ w cytowanym badaniu [13].
Podjête w naszym badaniu leczenie ak-
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Rycina 2
Zmiany rednich stê¿eñ wapnia w grupach badanych na tle dostosowywanej redniej dawki cynakalcetu.
Mean calcium serum concentration changes in study groups and mean dose of cinacalcet in the background.
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Rycina 3
Zmiany rednich stê¿eñ fosforanów w grupach badanych na tle dostosowywanej redniej dawki cynakalcetu.
Mean phosphorus serum concentration changes in study groups and mean dose of cinacalcet in the background.

tywn¹ postaci¹ witaminy D pozwoli³o na
dalsz¹, znamienn¹ redukcjê rednich stê¿eñ iPTH w grupie chorych leczonych cynakalcetem i zmniejszenie dawki tego leku.
W badaniach Wilkie'go i wspó³pracowników
optymalizacja dawki cynakalcetu przebiega³a podobnie jak w naszym badaniu, choæ
maksymalna dawka nie przekroczy³a 60mg
na dobê. U wiêkszoci chorych w tym badaniu wartoci iPTH po 23 tygodniach leczenia mieci³y siê w zakresie referencyjnym dla chorych dializowanych [15]. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e rednie pocz¹tkowe stê¿enie iPTH nie przekracza³o 550 pg/
l za w naszym badaniu wynios³o ponad 950

pg/ml. Aktywne leczenie witamin¹ D przez
Wilkie'go i wsp. równie¿ przynios³o redukcjê redniej dawki cynakalcetu niezbêdnej
do nale¿nego obni¿enia iPTH [15].
Podanie alfakalcydolu grupie otrzymuj¹cej wêglan wapnia podwy¿sza³o stê¿enie
wapnia, fosforanów i iloczyn wapniowo- fosforanowy, co jest zgodne z obserwacjami
innych autorów [6,8,9,16]. Wyniki badania
DOPPS wykaza³y, ¿e zwiêkszenie stê¿enia
fosforanów ju¿ o 0,32 mmol/l podnosi ryzyko zgonu o 4%, a zgonu z przyczyn sercowo naczyniowych a¿ o 9% [17]. Podobne
wyniki otrzymano w innych badaniach [5,14].
Zwiêkszenie iloczynu wapniowo-fosfora-
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nowego skutkowa³o podwy¿szonym ryzykiem zgonu z przyczyn ogólnych (1-3%) i
sercowo-naczyniowych (3-6%) [14,18]. W
naszym badaniu zastosowanie aktywnej
witaminy D u chorych leczonych cynakalcetem nie tylko pozwoli³o na skuteczniejsze
leczenie WNP, ale tak¿e nie spowodowa³o
zwiêkszenia iloczynu wapniowo-fosforanowego. I choæ nast¹pi³ nieznaczny wzrost stê¿enia fosforanów, to utrzymanie stê¿eñ wapnia w dolnej granicy normy umo¿liwi³o utrzymanie iloczynu wapniowo-fosforanowego
poni¿ej 4,4 mmol2/l2. Wydaje siê wiêc, ¿e
zastosowanie suplementacji aktywn¹ witamin¹ D u chorych leczonych cynakalcetem
z powodu WNP nie zawsze musi wi¹zaæ siê
ze zwiêkszeniem stê¿enia fosforanów i iloczynu wapniowo - fosforanowego. W badaniach Wilkie'go i wspó³., podobnie jak w
naszej pracy, pomimo zwiêkszenia dawek
witaminy D nie zanotowano hiperfosfatemii,
nie uleg³ te¿ zwiêkszeniu iloczyn Ca x P [15].
Nale¿y jednak pamiêtaæ o potencjalnym ryzyku tego typu terapii, to jest hiperfosfatemii oraz narastaniu iloczynu wapniowo-fosforanowego.
Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
witamina D pomaga obni¿yæ stê¿enia iPTH
u chorych dializowanych leczonych cynakalcetem. Nawet po 5 miesi¹cach obserwacji
nie odnotowano przypadków hiperfosfatemii, czy narastania iloczynu wapniowofosforanowego. Witamina D wp³ywa te¿ korzystnie na zapotrzebowanie na kalcymimetyk, pozwalaj¹c zredukowaæ jego dawkê i
jednoczenie osi¹gaæ korzystne efekty terapeutyczne. Nasze wyniki wskazuj¹, ¿e w
tej grupie chorych mo¿liwe jest zwiêkszenie dawki witaminy D by zmaksymalizowaæ
efekt terapeutyczny kalcymimetyku. Jest to
szczególnie cenne w przypadku ograniczonej puli rodków na leczenie kalcymimetykami, gdy¿ pozwala na objêcie leczeniem
szerszej grupy chorych hemodializowanych
z wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc.
Wnioski
Cynakalcet wykaza³ siê wysok¹ skutecznoci¹ redukcji iPTH u chorych przewlekle
hemodializowanych w okresie pocz¹tkowym
leczenia, jednak¿e zwiêkszanie dawki w
kolejnych miesi¹cach nie prowadzi³o do dalszego spadku stê¿enia parathormonu. Dodanie alfakalcydolu do leczenia wtórnej nadczynnoci przytarczyc w tej grupie spowodowa³o dalszy spadek iPTH, umo¿liwi³o redukcjê dawki cynakalcetu oraz nie wp³ynê³o na iloczyn wapniowo-fosforanowy.
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