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Przedstawiono przypadek 57-letniej kobiety, u której wspó³istnienie dwóch jednostek chorobowych, kamicy nerkowej oraz
wtórnej nadczynnoci przytarczyc, pozwoli³o na dokonanie dok³adnej analizy patogenezy chorób wspó³istniej¹cych, w diagnostyce
podwy¿szonego poziomu parathormonu
(PTH) bez towarzysz¹cej hiperkalcemii. W
pracy zawarto aktualne pogl¹dy dotycz¹ce
patogenezy, diagnostyki i leczenia omawianych zespo³ów chorobowych.

The article presented a case of a 57-yearold woman, whose case of two coexisting diseases, kidney stones and secondary hyperparathyroidism, allows for an accurate analysis of the pathogenesis of coexisting diseases in the diagnosis of elevated levels of the
parathyroid hormone (PTH). The work includes current views on pathogenesis, diagnosis and treatment of these syndromes.

Przedstawiono przypadek 57-letniej
pacjentki, u której wspó³istnienie dwóch
jednostek chorobowych: kamicy nerkowej oraz wtórnej nadczynnoci przytarczyc, pozwoli³o na zwrócenie uwagi na
znaczenie dok³adnej analizy patogenezy
chorób wspó³istniej¹cych w diagnostyce
podwy¿szonego poziomu PTH.
Kamica nerkowa jest czêstym schorzeniem uk³adu moczowego. W ponad
po³owie przypadków ma przebieg nawrotowy. Szczyt zachorowañ u kobiet przypada miêdzy 30. a 40. oraz miêdzy 50. a
65. rokiem ¿ycia. Zwi¹zki mineralne wydalane fizjologicznie drog¹ uk³adu moczowego w sprzyjaj¹cych warunkach (zagêszczony mocz o zwolnionym lub turbulentnym przep³ywie, ma³e stê¿enie w
moczu koloidów ochronnych i magnezu,
obecnoæ organicznych j¹der krystalizacji, zaka¿enia uk³adu moczowego) ulegaj¹ krystalizacji, a nastêpnie zwiêkszaj¹
swoje rozmiary przez nawarstwianie i
agregacjê. Kamienie tworz¹ce siê w uk³adzie moczowym s¹ w 70-80% zbudowane z soli wapnia, najczêciej szczawianu,
rzadziej fosforanu lub wêglanu. Oko³o 510% stanowi¹ z³ogi z kwasu moczowego, kolejne 5-10% to z³ogi zbudowane z
fosforanu amonowo-magnezowego, czyli struwitu, a oko³o 1-2% z cystyny. Czêsto jednak tworz¹ siê kamienie mieszane, w których otoczka zbudowana jest z
innego materia³u ni¿ j¹dro [1,2]. Czynnikami sprzyjaj¹cymi krystalizacji s¹: hi-

perurykozuria, hiperkalciuria, hiperoksaluria, niskie pH moczu (z³ogi cystynowe
i moczanowe), wysokie pH moczu (z³ogi
zawieraj¹ce fosforan magnezowo-amonowy), zaka¿enie uk³adu moczowego [2].
Oko³o 1/3 pacjentów z kamic¹ wapniow¹ charakteryzuje siê hiperkalciuri¹, a
jedynie u ok. 5% badanych stwierdzono
hiperkalcemiê [1]. Silniejszym jednak
czynnikiem litogennym ni¿ hiperkalciuria wydaje siê byæ hiperoksaluria. Natomiast z³ogi struwitowe, zbudowane z 6wodnego fosforanu amonowo-magnezowego (MgNH4PO4 x 6 H2O), tworz¹ siê
niemal wy³¹cznie w moczu zainfekowanym bakteriami syntetyzuj¹cymi ureazê
- enzym rozk³adaj¹cy mocznik do amoniaku i dwutlenku wêgla. Powstaj¹ce w
wyniku tej reakcji kationy amonowe s¹
substratem do budowy fosforanu amonowo-magnezowego, a aniony wodorotlenkowe powoduj¹ ci¹g³¹ alkalizacjê moczu
i tworz¹ sprzyjaj¹ce warunki do krystalizacji struwitu. Zdolnoæ syntetyzowania
ureazy posiadaj¹ szczepy bakterii z rodzaju Proteus sp., Providentia sp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Serratia sp., Haemophilus, Yersinia, Corynebacterium urealyticum,
Ureaplasma urealyticum [1,2]. Z³ogi struwitowe wystêpuj¹ czêciej u kobiet oraz
u pacjentów z przewlek³¹ niedro¿noci¹
dróg moczowych [3]. Rozpoznanie kamicy uk³adu moczowego stawiane jest najczêciej na podstawie badania USG. Ba139

danie ultrasonograficzne mo¿e jednak nie
uwidoczniæ z³ogów w rodkowej czêci
moczowodu. Dlatego kojarzone jest ono
zwykle z przegl¹dowym zdjêciem radiologicznym jamy brzusznej, na którym s¹
widoczne nie tylko kamienie zawieraj¹ce wapñ, ale tak¿e cystynowe oraz struwitowe. Kamienie struwitowe s¹ najczêciej kamieniami odlewowymi. Istotnych
informacji na temat rodzaju z³ogów dostarcza obecnoæ w moczu sk³adników
mineralnych. Wród nieprawid³owoci w
badaniach u osób z kamic¹ nerkow¹ najczêciej stwierdza siê hiperkalciuriê, która z kolei jest najczêciej idiopatyczna,
ale te¿ mo¿e mieæ charakter wtórny do
innych schorzeñ t.j. pierwotna nadczynnoæ przytarczyc [1,2]. Pomimo, ¿e
stwierdzono czterokrotny wzrost rozpowszechnienia bezobjawowej kamicy nerkowej u pacjentów z potwierdzon¹ PNP
(pierwotn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc) w
porównaniu do osób zdrowych [4], u
wiêkszoci pacjentów, u których stwierdzono du¿¹ hiperkalcemiê i hiperkalciuriê bez innych czynników sprzyjaj¹cych,
nie pojawia siê kamica nerkowa [5]. Pu³apkê diagnostyczn¹ mog¹ stanowiæ przypadki normokalcemicznej PNP, gdzie niezwykle istotne dla prawid³owego rozpoznania jest wykluczenie innych przyczyn
podwy¿szonego poziomu PTH przy prawid³owym lub obni¿onym poziomie wapnia w surowicy [6]. Z kolei hiperkalciuria nerkowa mo¿e prowadziæ do wtórnej
nadczynnoci przytarczyc poprzez obni¿enie stê¿enia wapnia w surowicy krwi.
Jak wynika z powy¿szego, kamica nerkowa mo¿e byæ powi¹zana patogenetycznie zarówno z pierwotn¹, jak i wtórn¹
nadczynnoci¹ przytarczyc poprzez mechanizmy reguluj¹ce homeostazê wapniow¹. Kamica nerkowa i nadczynnoæ przytarczyc mog¹ równie¿ wspó³istnieæ niezale¿nie od siebie, maj¹c ca³kowicie odrêbne przyczyny i mechanizmy prowadz¹ce do rozwoju choroby.
Wtórna nadczynnoæ przytarczyc
(WNP) jest definiowana jako odwracalny stan zwiêkszonego wydzielania PTH
w odpowiedzi na przewlek³¹ hipokalcemiê lub w wyniku zaburzeñ czynnoci
receptora wapniowego. Najczêstszymi
przyczynami WNP s¹ przewlek³a choroba nerek i zespó³ upoledzonego wch³aniania wapnia w przewodzie pokarmowym [7, 8]. G³ównymi regulatorami sekrecji PTH przez przytarczyce s¹ kalcemia, fosfatemia i stê¿enie 1,25(OH)2-D
w osoczu krwi. Hipokalcemia, hiperfosfatemia i niedobór 1,25(OH)2-D pobudza-
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j¹ sekrecjê PTH, natomiast hiperkalcemia, hipofosfatemia i nadmiar 1,25(OH)2D wykazuje dzia³anie przeciwne tj.
zmniejszaj¹ sekrecjê PTH [9]. Zasadnicze znaczenie w kontroli wydzielania
PTH przez przytarczyce odgrywa ujemne sprzê¿enie zwrotne ze stê¿eniem wapnia zjonizowanego w osoczu [8]. Zwiêkszenie wydzielania PTH spowodowane
hipokalcemi¹ zachodzi tylko wtedy, gdy
nie ma niedoboru magnezu [7]. Wzmo¿one wydzielanie PTH dzia³aj¹c na poziomie koci, nerek i przewodu pokarmowego (za porednictwem 1,25(OH)2-D)
uruchamia mechanizmy przywracaj¹ce
normalne stê¿enie wapnia w surowicy.
Parathormon w du¿ym stê¿eniu, w obecnoci 1,25(OH)2-D dzia³aj¹c na poziomie koci wywo³uje efekt g³ównie osteolityczny (osteoliza osteoklastyczna i
osteocytowa), natomiast w stanach niedoboru aktywnych metabolitów witaminy D wystêpuje opornoæ koci na osteolityczn¹ aktywnoæ PTH [7,8]. W nerkach PTH zwiêksza syntezê 1,25(OH)2D w cewkach bli¿szych i wch³anianie
zwrotne wapnia w cewkach dalszych, a
hamuje wch³anianie zwrotne fosforanów.
W jelitach PTH zwiêksza wch³anianie
wapnia i fosforu za porednictwem
1,25(OH)2-D [7]. Aktywny metabolit witaminy D (1,25(OH)2-D ) dzia³aj¹c na
poziomie jelit, nerki, koci i przytarczyc
pe³ni wiod¹c¹ rolê w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. W odró¿nieniu od PTH 1,25(OH)2-D) stymuluje w
nerkach zarówno zwrotne wch³anianie
wapnia, jak i fosforanów. [10].
1,25(OH)2-D hamuje syntezê i uwalnianie PTH poprzez hamowanie genu PTH
przez receptor witaminy D (VDR). VDR
dzia³a jako aktywowany ligandem czynnik transkrypcyjny [9, 11]. Obraz kliniczny wtórnej nadczynnoci przytarczyc zale¿y od choroby podstawowej i czasu jej
trwania. W odró¿nieniu od pierwotnej
nadczynnoci przytarczyc u chorych z
WNP stê¿enie wapnia jest obni¿one lub
znajduje siê na dolnej granicy normy.
Wartoæ fosfatemii, fosfaturii oraz aktywnoæ fosfatazy zasadowej w surowicy zale¿y od przyczyny hipokalcemii. Hiperfosfatemiê z hipofosfaturi¹ stwierdza siê
w przewlek³ej chorobie nerek oraz rzekomej niedoczynnoci przytarczyc, natomiast w chorobach powoduj¹cych trwa³e
uszkodzenie mi¹¿szu w¹troby oraz w stanach niedoboru witaminy D obserwuje siê
hipofosfatemiê. We WNP stwierdza siê
równie¿ zwykle ma³e lub na dolnej granicy normy stê¿enie 25OH-D. W przewlek³ej chorobie nerek oraz rzekomej nie-

doczynnoci przytarczyc stê¿enie 25OHD zwykle mieci siê w granicach normy.
Badania obrazowe mog¹ ujawniæ powiêkszenie przytarczyc. Rozpoznanie ustala
siê na podstawie hipokalcemii i zwiêkszonego stê¿enia PTH w surowicy. Leczenie jest przyczynowe, a w razie braku
mo¿liwoci leczenia przyczynowego stosuje siê w leczeniu objawowym wêglan
wapnia, aktywne metabolity witaminy D
lub jej analogi, niewapniowe zwi¹zki chelatuj¹ce fosforany w przewodzie pokarmowym, kalcymimetyki [7, 8].
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na
mo¿liwoæ odrêbnej patogenezy zespo³u
objawów wystêpuj¹cych zazwyczaj w
obrazie jednej jednostki chorobowej.
Opis przypadku
57-letnia kobieta zosta³a przyjêta do
Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w styczniu 2010r.
celem diagnostyki w kierunku pierwotnej
nadczynnoci przytarczyc (PNP). W dzieciñstwie nie mia³a problemów zdrowotnych. W czerwcu 2003r. u chorej wyst¹pi³o lewostronne wodonercze ze znacznym poszerzeniem moczowodu. W trakcie hospitalizacji na Oddziale Urologicznym w wykonanej urografii stwierdzono
równie¿ obecnoæ nerki podkowiastej.
Cystoskopia ujawni³a wy¿sze, niesymetryczne po³o¿enie oraz nieznaczne zwê¿enie lewego ujcia moczowodowego.
Rtg przegl¹dowe uk³adu moczowego nie
wykaza³o cieni z³ogów mineralnych.
Wykonane rtg klatki piersiowej bez istotnych patologii. Badanie ogólne moczu
ujawni³o obecnoæ zaka¿enia uk³adu
moczowego (ZUM). Zalecono nitrofurantoinê. We wrzeniu 2003 wyst¹pi³ kolejny epizod ZUM, z obecnoci¹ Staphylococcus epidermidis w mianie 10 7/ml,
wra¿liwego na nitrofurantoinê i ofloksacynê. Podczas kolejnej hospitalizacji na
Oddziale Urologicznym w padzierniku
2003 z powodu nawrotu dolegliwoci
wykonano operacjê m. Hendren oraz ureterocystoneostomiê lewostronn¹ metod¹
Micha³owskiego. Kontrolne rtg przegl¹dowe uk³adu moczowego i urografia nie
wykaza³y obecnoci z³ogów. W wykonanym badaniu histopatologicznym wycinków z moczowodu i pêcherza moczowego stwierdzono obecnoæ przewlek³ego
ropnego zapalenia. W 2004r. wykonano
kontroln¹ urografiê, w której stwierdzono prawid³ow¹ czynnoæ wydzielnicz¹
obu nerek oraz mierne poszerzenie podmiedniczkowego odcinka moczowodu.
Wykonane po raz kolejny rtg przegl¹doOSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 4

we uk³adu moczowego nie wykaza³o cieni z³ogów mineralnych. W styczniu 2005
ponownie wyst¹pi³y objawy infekcji dróg
moczowych. W wykonanym posiewie
moczu stwierdzono obecnoæ Staphylococcus chromogenes w mianie 10^5/ml.
W 2005r. Chor¹ ponownie hospitalizowano na Oddziale Urologicznym celem
wykonania badañ kontrolnych. Stwierdzono zaka¿enie uk³adu moczowego przy
ujemnym posiewie moczu, w urografii
wodonercze lewostronne, obecnoæ z³ogów w dolnym kielichu nerki lewej, w
cystoskopii zwê¿enie przeszczepionego
ujcia moczowodu lewego, w rtg przegl¹dowym uk³adu moczowego trzy cienie z³ogów mineralnych po stronie lewej,
w USG uk³adu moczowego zaawansowane wodonercze nerki lewej z widocznymi du¿ymi z³ogami o charakterze odlewu w kolbowatych kielichach. Poszerzono ujcie lewego moczowodu, chor¹ skierowano do przezskórnej nefrolitotrypsjii
(PCNL),której nie wykonano z powodu
nawrotu dolegliwoci bólowych lewej
okolicy lêdwiowej we wrzeniu 2006r.
Pacjentkê hospitalizowano po raz kolejny i w wykonanych badaniach (rtg przegl¹dowe uk³adu moczowego , USG jamy
brzusznej, KT jamy brzusznej) stwierdzono wodonercze oraz obecnoæ z³ogów
odlewowych po stronie lewej, a tak¿e
obecnoæ z³ogu w pêcherzyku ¿ó³ciowym. Wykonany posiew moczu by³ ja³owy. Chor¹ skierowano ponownie do
PCNL, któr¹ wykonano w padzierniku
2007r. Analiza sk³adu kamienia usuniêtego z miedniczki nerki lewej wykaza³a,
¿e g³ównym sk³adnikiem by³ fosforan
amonowo-magnezowy (struwit) (50%),
wystêpowa³ równie¿ szczawian wapnia
(30%). Od wrzenia 2008r. chora by³a
diagnozowana w Poradni Endokrynologicznej z powodu utrzymuj¹cych siê podwy¿szonych wartoci PTH intact (miêdzy
96 a 195pg/ml), przy prawid³owych poziomach wapnia ca³kowitego i fosforu w
surowicy. W wykonanym w maju 2008r.
USG tarczycy stwierdzono drobne zmiany: w górnym biegunie p³ata prawego
zmiana normoechogenna 8mm, w dolnym
biegunie p³ata lewego zmiana o nieco
obni¿onej echogenicznoci 7 mm. W
scyntygrafii przytarczyc 99mTc-MIBI,wykonanej w marcu 2009r. nie uwidoczniono typowego gromadzenia znacznika w
przytarczycach Chor¹ skierowano do
Kliniki celem dalszej diagnostyki utrzymuj¹cych siê podwy¿szonych wartoci
PTH.
W Klinice Endokrynologii w badaniu fizykalnym poza oty³oci¹ (BMI - 37
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kg/m2) oraz ¿ylakami koñczyn dolnych
nie stwierdzono nieprawid³owoci. W wywiadzie chora podawa³a nadcinienie têtnicze od 3 lat, utrwalone migotanie przedsionków od 2 lat (w zapisie EKG przy
przyjêciu migotanie przedsionków z akcj¹ komór 75-150/min). Pacjentka przyjmowa³a przewlekle bisoprolol, pantoprazol, acenokumarol oraz 1 x w tygodniu
furosemid z suplementacj¹ potasu. W wywiadzie rodzinnym podawa³a nowotwór
p³uca u ojca oraz udar mózgu, prawdopodobnie krwotoczny u matki i brata.
Wród nieprawid³owoci w badaniach
biochemicznych wykazano: obni¿ony
poziom wapnia zjonizowanego w surowicy: 0,91 mml/l (N: 0,98-1,13 mmol/l) i
obni¿ony poziom fosforu w surowicy:
0,82 mmol/l (N: 0,87-1,45 mmol/l). Stê¿enia wapnia ca³kowitego oraz magnezu
w surowicy oraz wapnia i fosforanów nieorganicznych w dobowej zbiórce moczu
by³y prawid³owe i wynosi³y odpowiednio:
wapñ ca³kowity - 2,35 mmol/l (N: 2,022,61 mmol/l), magnez - 0,87 mmol/l (N:
0,70-1,05 mmol/l), w dobowej zbiórce
moczu: wapñ - 3,02 mmol/24h (N: 2,56,2 mmol/24h), fosfor - 21,34 mmol/24h
(13,5-70 mmol/24h). Ponadto w badaniu
ogólnym moczu stwierdzono: pH 8, bia³ko 0,72 g/l, liczne erytrocyty wpw, 10-20
leukocytów wpw oraz obecnoæ doæ licznych trójfosforanów amonowo-magnezowych. Wynik posiewu moczu by³ bakteriologicznie i mykologicznie ujemny,
przed³u¿ona inkubacja na specjalnej po¿ywce nie ujawni³a obecnoci Corynebacterium urealiticum. Nie stwierdzono równie¿ obecnoci chlamydii i ureaplazmy w
wymazie z cewki moczowej. Parametry
nerkowe, glukoza na czczo, krzywa cukrowa, profil lipidowy osocza oraz fosfataza alkaliczna by³y prawid³owe a
wskanik INR terapeutyczny (2,92). Badania hormonalne ujawni³y nieznacznie
podwy¿szony poziom parathormonu
(PTH): 73,8 pg/ml (N: 15-65 pg/ml), niski poziom 25OH-D3: 8,07 ng/ml (N: 3080 ng/ml) oraz prawid³owe stê¿enie TSH1,99 uIU/ml (N: 0,3-4,3 uIU/ml).W USG
tarczycy stwierdzono obecnoæ 4 zmian
ogniskowych: w p³acie prawym zmianê
hipoechogenn¹ o wymiarach 0,7 x 0,7 x
0,7 cm, na granicy p³ata lewego i cieni
zmianê hipoechogenn¹ o wymiarach 1,9
x 0,9 x 1,3 cm z cechami zwyrodnienia
torbielowatego, w p³acie lewym zmianê
hipoechogenn¹ o wymiarach 0,7 x 0,5 x
0,8 cm z cechami zwyrodnienia torbielowatego, w cieni zmianê o charakterze
torbieli prostej i wielkoci 0,4 cm. Nie
uwidoczniono zmian odpowiadaj¹cych

powiêkszonym przytarczycom. Wykonano biopsjê aspiracyjn¹ cienkoig³ow¹
zmiany zlokalizowanej na granicy p³ata
lewego i cieni. Otrzymany wynik cytologiczny w iloci 5 rozmazów by³ niediagnostyczny. W wykonanym miesi¹c
przed hospitalizacj¹ USG jamy brzusznej z odchyleñ od normy stwierdzono:
obecnoæ z³ogu w pêcherzyku ¿ó³ciowym, progresjê wielkoci z³ogów w
miedniczce nerki lewej w stosunku do
opisywanych w USG wykonanym w marcu 2008r., obecnoæ du¿ych kamieni we
wszystkich grupach kielichów nerki lewej
- najwiêksze w kielichach górnych do 18
mm. Moczowód nerki lewej krêty, poszerzony do 20 mm, zwê¿a siê przypêcherzowo, bez uchwytnej przyczyny. Nerka
prawa bez obecnoci z³ogów, nieznacznie poszerzony UKM. Po mikcji stwierdzono: zaleganie moczu w pêcherzu ok.
100 ml, zmniejszenie poszerzenia lewego moczowodu do 6mm, ust¹pienie poszerzenia UKM nerki prawej. Wykonane
badanie densytometryczne wykaza³o
osteopeniê bli¿szego odcinka koci udowej - 24% ubytku gêstoci koci (T score
minus 1, 68 SD).
Na podstawie obrazu klinicznego
(dieta ubogowapniowa i niskobia³kowa,
niska ekspozycja na promieniowanie s³oneczne) oraz wyników badañ laboratoryjnych (obni¿ony poziom wapnia zjonizowanego i fosforu w surowicy, prawid³owy poziom wapnia (dolna granica normy)
i fosforu w dobowej zbiórce moczu, podwy¿szony poziom PTH i niski poziom
25OH-D3 w surowicy) rozpoznano niedobór witaminy D z wtórn¹ nadczynnoci¹ przytarczyc oraz wspó³istniej¹c¹ niezale¿nie kamic¹ nerkow¹. Chorej zalecono leczenie preparatami wapnia i witaminy D oraz okresowe kontrole w Poradni
Przyklinicznej. W wykonanych po 6 tygodniach badaniach kontrolnych oznaczono poziom wapnia ca³kowitego- 2,37
mmol/l , wapnia zjonizowanego- 0,91
mmol/l, oraz fosforanów nieorganicznych
-1,08 mmol/l. Poziom PTH intact wynosi³ 143,4 pg/ml. Pacjentka przyzna³a siê
do przerwania leczenia preparatami wapnia i witaminy D, których nie przyjmowa³a od ok. 3 tygodni.
Omówienie
W ka¿dym przypadku nawrotowej
kamicy nerkowej nale¿y okreliæ obecnoæ czynników ryzyka oraz przeprowadziæ pe³ne postêpowanie diagnostyczne
[2]. U pacjentki analiza usuniêtego z³ogu
wykaza³a wystêpowanie struwitu (w 50%)
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oraz szczawianu wapnia (30%). Obecnoæ wady anatomicznej nerek i wodonercza z poszerzeniem lewego moczowodu oraz pojawienie siê kamicy struwitowej po przebytych zabiegach operacyjnych w obrêbie uk³adu moczowego a tak¿e nawrotowy charakter zaka¿eñ uk³adu
moczowego, przy prawid³owym dobowym wydalaniu wapnia z moczem, pozwala jednoznacznie wskazaæ na zaka¿enie uk³adu moczowego bakteriami produkuj¹cymi ureazê. Jak wy¿ej wspomniano w uk³adzie moczowym czêsto tworz¹
siê z³ogi mieszane. W tym przypadku
obecnoæ dodatkowo szczawianu wapnia
najpewniej wynika ze zwiêkszonego wydalania kwasu szczawianowego spowodowanego diet¹ niskowapniow¹ [3,12].
Co ciekawe, od czasu stwierdzenia kamicy nerkowej u chorej, wykonywane podczas nawracaj¹cych zaka¿eñ uk³adu moczowego posiewy moczu by³y ujemne.
Bior¹c pod uwagê czynniki ryzyka (zabiegi operacyjne w obrêbie dróg moczowych, antybiotykoterapia, hospitalizacje)
za najbardziej prawdopodobny czynnik
etiologiczny zaka¿eñ uk³adu moczowego
u opisanej pacjentki mo¿na uznaæ Corynebacterium urealyticum. C. urealyticum
nale¿y do fizjologicznej flory skóry cz³owieka i wywo³uje g³ównie zaka¿enia uk³adu moczowego (zapalenie pêcherza, odmiedniczkowe zapalenie nerek, bezobjawowa bakteriuria), przede wszystkim w
warunkach szpitalnych. Du¿e iloci wytwarzanej przez C. urealyticum ureazy
mog¹ spowodowaæ powstanie w zaka¿onym moczu z³ogów struwitowych nawet
w ci¹gu 24 godzin [12]. Do czynników
predysponuj¹cych nale¿¹: zabiegi operacyjne w obrêbie dróg moczowych, d³ugotrwa³a antybiotykoterapia, immunoterapia, uszkodzenia pêcherza, transplantacje nerki. Niewiele jest dotychczas doniesieñ na temat zaka¿eñ z udzia³em C.
urealyticum, co mo¿e wynikaæ z trudnoci w hodowli tego drobnoustroju, gdy¿
w odró¿nieniu od typowych uropatogenów, C. urealyticum wymaga pod³o¿a
selektywnego wzbogaconego krwi¹, inkubacji do 72 h oraz atmosfery wzbogaconej CO2. Jest oporny na trimetoprim/
sulfametoksazol i nitrofurantoinê, a tak¿e w wiêkszoci na b-laktamy, aminoglikozydy, fluorochinolony i tetracykliny
[13]. Wykonany w standardowych warunkach posiew moczu nie wyka¿e wiêc
obecnoci C. urealyticum, czego wynikiem bêdzie brak skutecznoci leczenia
zaka¿enia uk³adu moczowego. Leczenie
kamicy struwitowej wymaga przede
wszystkim ca³kowitego usuniêcia z³ogów
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celem eliminacji ewentualnego rezerwuaru bakterii oraz korekty anatomicznych
lub czynnociowych czynników ryzyka.
W leczeniu zachowawczym stosuje siê
antybiotykoterapiê zgodnie z antybiogramem, celem wyja³owienia moczu, metioninê w dawce 1-3 g/d, witaminê C 1,53,0 g/d, chlorek amonu 2-3 g/d, sok ¿urawinowy. W zapobieganiu i leczeniu kamicy wapniowej ograniczenie poda¿y
wapnia nie jest zalecane. W wielu badaniach wykazano, ¿e wiêksze spo¿ycie
wapnia jest w rzeczywistoci zwi¹zane z
mniejsz¹ liczb¹ przypadków kamicy wapniowej zarówno u mê¿czyzn jak i u kobiet. W czasie stosowania diety niskowapniowej w porównaniu do diety o prawid³owej zawartoci wapnia, pomimo
zmniejszenia stê¿enia wapnia w moczu,
ryzyko kamicy jest wiêksze, poniewa¿
wiêksze jest wydalanie szczawianów.
Wynika to z faktu, ¿e wapñ obecny w
przewodzie pokarmowym ma zdolnoæ
wi¹zania szczawianów [1-3,21].
W trakcie diagnostyki zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej stwierdzono u chorej znacznie obni¿ony poziom
25OH-D3: 8,07 ng/ml. Oznaczenie stê¿enia 25-hydroksywitaminy D w surowicy krwi jest najlepszym biochemicznym
wskanikiem odzwierciedlaj¹cym zasoby
witaminy D w organimie. Zaobserwowano, ¿e wydzielanie PTH jest minimalne,
a efektywnoæ wch³aniania wapnia w jelitach najwiêksza przy stê¿eniu 25OH-D
przekraczaj¹cym 30 ng/ml (75 nmol/l).
Sta³o siê to podstaw¹ uznania za minimalne prawid³owe stê¿enie 25OH-D wartoci 30 ng/ml (75 nmol/l). Wartoci 21-29
ng/ml uwa¿a siê za niewystarczaj¹ce,
poniewa¿ nie powoduj¹ odpowiedniej
supresji wydzielania PTH (iPTH zaczyna znacz¹co rosn¹æ) i nie wi¹¿¹ siê te¿ z
optymalnym wch³anianiem wapnia w jelitach. Oznaczone u pacjentki stê¿enie
25OH-D w surowicy wskazuje na ciê¿ki
niedobór witaminy D, który rozpoznawany jest przy wartoci <10 ng/ml. Niedobór witaminy D jest na wiecie jest czêsty wród osób we wszystkich grupach
wiekowych i ma tendencjê wzrostow¹. W
ci¹gu ostatnich 10 lat zaobserwowano
znacz¹cy spadek poziomów 25OH-D w
surowicy w populacjach wiatowych [14,
15, 16]. W Europie niedobór witaminy D
stwierdzono u 32,1% osób, a niewystarczaj¹cy jej poziom a¿ u 79,6% badanych
[10]. W Polsce równie¿ u znacznego odsetka osób z ró¿nych grup wiekowych
stwierdza siê niedobór witaminy D [17].
Do przyczyn niedoboru witaminy D nale¿¹: zmniejszona poda¿ z po¿ywieniem,

upoledzona synteza skórna,upoledzona
25-hydroksylacja witaminy D u chorych
z mi¹¿szowym uszkodzeniem w¹troby,
upoledzona 1a-hydroksylacja u chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek przy
wartoci GFR poni¿ej 60 ml/min./1,73m2,
niedostateczne wch³anianie witaminy D
z przewodu pokarmowego u chorych z
¿ó³taczk¹ zastoinow¹ lub zespo³em upoledzonego wch³aniania, zwiêkszona inaktywacja witaminy D u chorych przyjmuj¹cych niektóre leki przeciwpadaczkowe (pochodne hydantoiny i kwasu barbiturowego), hiperfosfatemia, opornoæ na
witaminê D, ostra lub przewlek³a niewydolnoæ nerek, zespó³ lizy nowotworów
[7,8,10]. Znaczna czêæ witaminy D3
(cholekalcyferolu) znajduje siê w pokarmach (t³uste ryby nie hodowlane, np. ³oso, jaja, w¹troba zwierzêca, produkty
mleczne) i ulega wch³anianiu w ponad
80% w przewodzie pokarmowym, g³ównie w odcinku czczym jelita cienkiego.
Natomiast wiêksza czêæ (oko³o 80%)
znajduj¹cej siê w ustroju witaminy D3
pochodzi z syntezy skórnej. Witamina D2
(ergokalcyferol) dostarczana jest do organizmu tylko doustnie w spo¿ywanych
pokarmach rolinnych oraz grzybach. Jedyn¹ drog¹ osi¹gniêcia stê¿enia
25(OH)D> 30 ng/ml (>75 nmol/l) bez
dodatkowej suplementacji jest regularna
ekspozycja na s³oñce [10, 14].W naszej
szerokoci geograficznej synteza skórna
zachodzi od kwietnia do wrzenia, przy
zapewnieniu minimum 15-minutowej
ekspozycji na s³oñce 18% powierzchni
cia³a (ods³oniête przedramiona i czêciowo nogi) w godzinach 10-15, bez stosowania filtrów ochronnych. Natomiast od
padziernika do marca synteza skórna
praktycznie nie zachodzi. Powszechne
dzi stosowanie kremów z filtrami przeciws³onecznymi mo¿e redukowaæ wydajnoæ syntezy skórnej pod wp³ywem promieniowania UVB nawet o 90% [17].
Jednak na syntezê skórn¹ witaminy D
maj¹ wp³yw tak¿e inne czynniki, t.j. zanieczyszczenie rodowiska, wp³ywy genetyczne [18,19]. Coraz wiêksza jest
iloæ dowodów na wysok¹ czêstoæ wystêpowania niedoboru witaminy D równie¿ w krajach o obfitym nas³onecznieniu oraz u osób m³odych [20, 21]. U opisywanej pacjentki w wywiadzie stwierdzono nisk¹ ekspozycjê na s³oñce, stosowanie diety ubogiej w witaminê D oraz
brak suplementacji witaminy D3. Obliczone u chorej BMI pozwala ponadto
rozpoznaæ oty³oæ. W wielu badaniach
wykazano, ¿e osoby oty³e maj¹ istotnie
ni¿sze stê¿enie 25-hydroksywitaminy D

OSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 4

[25OH-D] ni¿ osoby o prawid³owej masie cia³a oraz czêciej wystêpuje u nich
niedobór witaminy D, co prawdopodobnie wynika g³ównie z kumulacji witaminy D w tkance t³uszczowej oraz upoledzonej syntezy skórnej [10,22,23]. Niedobór witaminy D prowadzi do hipokalcemii, rozwoju wtórnej nadczynnoci
przytarczyc i hipofosfatemii. Wystêpowanie tych trzech zaburzeñ stwierdzono
u opisywanej chorej. Skutki pierwotnych
niedoborów witaminy D dla koci (osteomalacja - zaburzenie mineralizacji przy
prawid³owej masie kostnej i osteoporoza
- zmniejszenie masy kostnej prawid³owo
zmineralizowanej) zale¿¹ od stê¿enia
25OH-D we krwi. Nale¿y podkreliæ, ¿e
okres pe³noobjawowego niedoboru witaminy D poprzedzony jest zazwyczaj wieloletnim okresem subklinicznych zmian
niecharakterystycznych. Stê¿enie 25OHD w zakresie 5-10 ng/ml (12,5-25 nmol)
powoduje umiarkowane podwy¿szenie
PTH i obni¿enie stê¿enia 1,25(OH)2-D,
co doprowadza do szybkiego obrotu
kostnego i obni¿enia masy kostnej [10].
Jest to zgodne z zaobserwowan¹ w opisywanym przypadku osteopeni¹ stwierdzon¹ w badaniu densytometrycznym.
Obecnie wyranie podkrela siê 2 etapy diagnostyki i leczenia niedoboru witaminy D. W pierwszej kolejnoci zaleca
siê oznaczenie stê¿enia wapnia w surowicy, 25OH-D i poziomu iPTH celem
stwierdzenia obecnoci niewystarczaj¹cej iloci lub niedoboru witaminy D oraz
nasilenia wtórnej nadczynnoci przytarczyc, je¿eli jest obecna. Nastêpnie nale¿y wykluczyæ wspó³istniej¹c¹ hiperkalcemiê, hiperkalciuriê i pierwotn¹ nadczynnoæ przytarczyc. Pierwszy etap leczenia
polega na przywróceniu poziomu 25OHD ponad 30 ng/ml. Drugim etapem jest
utrzymanie stê¿enia 25OH-D surowicy w
tym zakresie. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o
powtórnym oznaczeniu poziomu iPTH w
surowicy w celu upewnienia siê, czy nie
zwiêkszy³ siê w stosunku do poziomu
wyjciowego, co mog³oby byæ przejawem
wspó³istnienia nierzadko wystêpuj¹cej
pierwotnej nadczynnoci przytarczyc
[14]. W ciê¿kim niedoborze witaminy D
zaleca siê stosowanie dawek leczniczych
przez 3 miesi¹ce u doros³ych - do 7000
IU/24 h. W trakcie leczenia istnieje koniecznoæ monitorowania poziomów
25OH-D, fosfatazy alkalicznej, wapnia w
surowicy oraz wydalania wapnia z moczem co 1-3 miesi¹ce [17]. Po uzyskaniu
docelowego poziomu witaminy D nale¿y
d¹¿yæ do jego utrzymania stosuj¹c profilaktykê. W profilaktyce niedoboru wita-
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miny D zaleca siê, by poda¿ witaminy D
z ¿ywnoci i/lub preparatów farmaceutycznych wynosi³a 800-1000 IU/24 h w
okresie od padziernika do marca, a tak¿e w miesi¹cach letnich, je¿eli nie jest
zapewniona wystarczaj¹ca synteza skórna witaminy D. U osób po 65. roku ¿ycia
ze wzglêdu na obni¿on¹ syntezê skórn¹
oraz udowodnione dzia³anie zapobiegaj¹ce z³amaniom i upadkom zaleca siê suplementacjê witaminy D w dawce 8001000 UI/24 h przez ca³y rok [17]. Jeli
stê¿enie 25OH-D nie normalizuje siê w
ci¹gu 10-12 tyg., powtarza siê schemat
suplementacji i monitorowania. Je¿eli
poziom 25OH-D w surowicy nadal jest
poni¿ej wartoci prawid³owych po 20-24
tyg. uzupe³niania witaminy D, wtedy nale¿y podj¹æ poszukiwanie i leczenie zaburzeñ wch³aniania t³uszczów w jelitach
[14]. Istniej¹ dane, ¿e suplementacja wapniem i witamin¹ D mo¿e wspomóc walkê
z nadcinieniem têtniczym, które równie¿
wystêpuje u pacjentki. Ostatnio wykazano wzrost skorygowanej miertelnoci z
wszystkich przyczyn u osób z poziomem
25OH-D w surowicy poni¿ej 30 ng/ml,
zw³aszcza u kobiet, który mo¿na przypisaæ g³ównie zgonom z powodu chorób
uk³adu kr¹¿enia w tej populacji. Czêstoæ
wystêpowania choroby wieñcowej, niewydolnoci serca, choroby têtnic obwodowych znacznie wzrasta wraz ze spadkiem
poziomu 25OH-D w surowicy poni¿ej 30
ng/ml [14]. Obecnie wiadomo, ¿e wp³yw
witaminy D na ryzyko chorób uk³adu kr¹¿enia mo¿e siê wi¹zaæ z jej oddzia³ywaniem na uk³ad renina-angiotensyna, i ¿e
witamina D pe³ni tu rolê negatywnego regulatora wewn¹trzwydzielniczego, poprzez hamowanie ekspresji genu koduj¹cego reninê. Istniej¹ równie¿ doniesienia,
z których wynika, ¿e niedobór witaminy
D zwiêksza ryzyko nadmiernego spadku
poziomu HDL, sprzyja wzrostowi triglicerydów we krwi, dyslipidemii, cukrzycy
i innych chorób mieszcz¹cych siê pod
pojêciem zespo³u metabolicznego
[24,25]. Witaminie D przypisuje siê ponadto dzia³anie przeciwnowotworowe
szczególnie w nowotworach jelita grubego, sutka i gruczo³u sterczowego a tak¿e
moduluj¹cy wp³yw na odpowied immunologiczn¹ i przeciwzapaln¹ ustroju, regulacjê rozwoju i funkcji skóry oraz w³osów, a tak¿e czynnoæ miêni szkieletowych [9]. Powy¿sze fakty dowodz¹, jak
wa¿ne jest, by poziom witaminy D by³
uzupe³niany, szczególnie przez osoby oty³e. Wa¿na jest równie¿ odpowiednia dobowa poda¿ wapnia. U kobiet po menopauzie zapotrzebowanie dobowe na wapñ

wynosi 1500 mg. Ze wzglêdu na obecne
nawyki ¿ywieniowe zazwyczaj nie jest
mo¿liwe pokrycie tego zapotrzebowania
diet¹ (mleko i jego przetwory). Dlatego
te¿ stosuje siê suplementacjê preparatami wapnia w dawce dobowej 500-1000
mg w przeliczeniu na wapñ elementarny
[2]. Istniej¹ te¿ doniesienia, ¿e u osób
starszych spo¿ycie wapnia wiêksze ni¿
800 mg/d mo¿e nie byæ konieczne, o ile
poda¿ witaminy D jest odpowiednia [26].
Wykazano równie¿, ¿e wapñ z przetworów mlecznych powoduje zmniejszenie
poposi³kowej lipemii, prawdopodobnie
na skutek redukcji absorpcji t³uszczu,
czego nie obserwowano podczas podawania suplementów diety w postaci trudno rozpuszczalnych wêglanów wapnia
[24]. Fakt ten jest szczególnie istotny w
przypadku osób oty³ych.
Brak efektu zaleconego leczenia u
pacjentki w g³ównej mierze wynika z
d³u¿szych przerw w przyjmowaniu preparatów wapnia i witaminy D. Mo¿na
zastanawiaæ siê równie¿, czy stosowanie
inhibitora pompy protonowej nie zmniejsza wch³aniania wapnia poprzez zahamowanie wydzielania kwasu solnego w ¿o³¹dku mog¹ce utrudniaæ uwalnianie jonów wapnia z pokarmu i soli wapniowych. Wykazano jednak, ¿e w praktyce
obecnoæ kwasów organicznych w przyjmowanych posi³kach zapewnia w wietle proksymalnego odcinka jelita czczego umiarkowanie niskie pH wystarczaj¹ce do rozpuszczenia i jonizacji soli
wapnia oraz jego prawid³owego wch³aniania, nawet przy ca³kowitej achlorhydrii. Kwas solny jest wiêc nieodzowny
jedynie dla prawid³owego wch³aniania
wapnia z trudno rozpuszczalnych soli
przyjmowanych na czczo [27]. Wzrost
poziomu PTH w obserwacji póniejszej
z utrzymuj¹cym siê niskim stê¿eniem
wapnia zjonizowanego oraz normalizacj¹ poziomu fosforu wiadczy o czêciowym efekcie leczenia i porednio potwierdza wtórn¹ przyczynê podwy¿szonych wartoci PTH.
W diagnostyce ró¿nicowej przyczyn
hipokalcemii zwi¹zanej z wysokim stê¿eniem PTH w surowicy nale¿y
uwzglêdniæ: niedostateczn¹ poda¿ wapnia w pokarmach (dieta bezwapniowa lub
bogata w fityniany), upoledzone wch³anianie wapnia z przewodu pokarmowego (zespó³ upoledzonego wch³aniania
lub trawienia, niedobory witaminy D,
przewlek³a sterydoterapia), nadmierne
odk³adanie siê wapnia w kociach lub w
tkankach miêkkich (wzrost wydzielania
kalcytoniny (rak rdzeniasty tarczycy),
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zespó³ g³odnych koci po usuniêciu
gruczolaka przytarczyc, stosowanie bisfosfonianów, ostre zapalenie trzustki),
nadmiern¹ utratê wapnia z moczem (kwasice cewkowe, furosemid, wzmo¿ona sekrecja kalcytoniny, hiperkalciuria idiopatyczna), bezwzglêdny lub wzglêdny niedobór witaminy D , opornoæ na parathormon (np. rzekoma niedoczynnoæ przytarczyc, hipomagnezemia) oraz ciê¿kie,
ostre stany chorobowe [7,8,28]. Na podstawie danych klinicznych i przeprowadzonych badañ u pacjentki wykluczono
wszystkie powy¿sze przyczyny z wyj¹tkiem bezwzglêdnego niedoboru witaminy D. Bior¹c pod uwagê prawid³owe stê¿enie wapnia ca³kowitego u pacjentki,
powinno siê uwzglêdniæ w diagnostyce
ró¿nicowej normokalcemiczn¹ PNP.
Przypuszcza siê, ¿e pacjenci z normokalcemiczn¹ postaci¹ pierwotnej nadczynnoci przytarczyc stanowi¹ najwczeniejsz¹
manifestacjê PNP i s¹ obarczeni wiêksz¹
liczb¹ powik³añ w póniejszej obserwacji [29]. Nale¿y pamiêtaæ równie¿, ¿e
przy wspó³istnieniu PNP i niedoboru witaminy D stê¿enie wapnia w surowicy
mo¿e utrzymywaæ siê w granicach normy, ale dobowe wydalanie z moczem
mo¿e byæ zmniejszone. Jednak do rozpoznania normokalcemicznej PNP, w której poziom wapnia w surowicy jest stale
prawid³owy, a stê¿enie PTH jest stale
podwy¿szone, musi byæ podjête rygorystyczne poszukiwanie przyczyn wtórnej
nadczynnoci przytarczyc. Jak wykazano, wielu pacjentów z normokalcemiczn¹ PNP jest zwykle pacjentami z hiperkalcemiczn¹ PNP ze wspó³istniej¹cym
niedoborem witaminy D, który obni¿a
poziom wapnia w surowicy do zakresu
normy referencyjnej. Tacy pacjenci staj¹
siê hiperkalcemiczni po uzupe³nieniu niedoboru witaminy D. Dopiero brak niedoboru witaminy D lub innych przyczyn
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wtórnej nadczynnoci przytarczyc oraz
prawid³owy poziom wapnia zjonizowanego u pacjentów pozostaj¹cych w sta³ej
kontroli potwierdza rozpoznanie normokalcemicznej PNP [30].
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