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Abstrakcyjny 

TŁO: 

Wiązania fosforanów na bazie wapnia mogą indukować zwapnienie tkanek i niewiele wiadomo na 

temat ich wpływu na gęstość kości. Porównaliśmy wpływ wapnia ze spoiwem fosforanu wapnia 

na zarówno zwapnienie tętnic, jak i gęstość kości mierzone za pomocą tomografii komputerowej. 

METODY: 

Siedemdziesięciu dwóch dorosłych pacjentów poddawanych hemodializie zostało losowo 

przydzielonych do leczenia węglanem wapnia (CC) lub sewelamerem (SEV) przez 2 lata. Skany 

CT wiązki elektronów wykonano na początku oraz po 6, 12 i 24 miesiącach. Zmierzono poziom 

fosforu w surowicy, wapń, wapń x fosfor i nienaruszony hormon przytarczyc (iPTH), a także 

przeprowadzono inne rutynowe testy laboratoryjne. 

WYNIKI: 

Średni produkt wapń x fosfor był podobny w dwóch grupach leczenia. Jednak pacjenci 

otrzymujący CC mieli znacznie niższą średnią iPTH (p <0,01), częściej występowali epizody 

hiperkalcemii (p = 0,03) i mieli znacznie większy wzrost tętnicy wieńcowej (mediana CC 484, p 

<0,0001, mediana SEV 37, p = 0,3118, między grupami P = 0,0178) i aorty (mediana CC 610, P 

= 0,0003, mediana SEV 0, P = 0,5966, między grupami P = 0,0039) wyniki zwapnienia. Grupa 

CC miała także znaczący spadek gęstości kości beleczkowej (mediana CC -6%, P = 0,0049, 

mediana SEV + 3%, P = 0,0296, między grupami P = 0,0025). Jednak nie było znaczącej różnicy 

w gęstości kości korowej między dwiema grupami. 

WNIOSKI: 

To dwuletnie badanie pokazuje, że stosowanie węglanu wapnia jest stale związane z 

postępującym zwapnieniem tętnic u pacjentów hemodializowanych. Ponadto sugeruje, że wiąże 

się to również ze zmniejszoną gęstością kości beleczkowej. To ostatnie odkrycie wymaga jednak 

potwierdzenia w badaniu poświęconym temu zagadnieniu. 
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