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Kalcija	  un	  fosfora	  metabolisms	  HNS	  pacien6em	  -‐	  
vadlīnijas	  pasaulē	  un	  Latvijā	  

•  Šīs	  rekomendācijas	  balstās:	  
–  Latvijas	  nefrologu	  asociācijas	  1999.g.	  aps>prinātajās	  vadlīnijās,	  
–  Latvijas	  nefrologu	  plašā	  klīniskā	  kaulu	  un	  minerālu	  vielmaiņas	  

traucējumu	  ārstēšanas	  praksē	  un	  konsensus	  viedoklī	  	  Latvijas	  
Nefrologu	  asociācijā,	  

–  Starptau>skos	  un	  pašmāju	  pēEjumos,	  
–  Starptau>sko	  nefroloģijas	  organizāciju	  (ERA-‐EDTA,	  ISN,	  NKF	  KDOQI,	  

KDIGO)	  un	  lielo	  pasaules	  valstu	  (ASV,	  Spānija,	  Kanāda,	  Austrālija,	  u.c.)	  
speciālistu	  organizāciju	  ieteikumos:	  

•  Spanish	  Society	  of	  Nephrology	  recommenda>ons	  for	  controlling	  mineral	  and	  bone	  disorder	  in	  chronic	  kidney	  disease	  
pa>ents	  -‐	  2011	  

•  KDIGO	  Clinical	  Prac>ce	  Guideline	  for	  the	  Diagnosis,	  Evalua>on,	  and	  Treatment	  of	  CKD–Mineral	  and	  Bone	  Disorder	  (CKD-‐
MBD)	  -‐	  2009	  

•  KDOQI	  US	  Commentary	  on	  the	  2009	  KDIGO	  Clinical	  Prac>ce	  Guideline	  for	  the	  Diagnosis,	  Evalua>on,	  and	  Treatment	  of	  
CKD–Mineral	  and	  Bone	  Disorder	  (CKD-‐MBD)	  -‐	  2010	  

•  KDOQI	  Clinical	  Prac>ce	  Guidelines	  for	  Bone	  Metabolism	  and	  Disease	  in	  Chronic	  Kidney	  Disease	  -‐	  2003	  



Rekomendāciju	  tapšana	  

•  A,	  B,	  C,	  D	  –	  rekomendāciju	  pierādījumu	  līmeņi	  saskaņā	  ar	  2010.gada	  
25.maija	  Ministru	  kabineta	  noteikumos	  Nr.469	  „KārPba,	  kādā	  izstrādā,	  
izvērtē,	  reģistrē	  un	  ievieš	  klīniskās	  vadlīnijas"	  noteikto	  iedalījumu	  
–  A	  līmenis	  –	  pierādījumi	  ar	  augstu	  >camību,	  kas	  iegū>	  vairākos	  labas	  kvalitātes	  

nejaušinātos	  klīniskos	  pēEjumos,	  par	  kuriem	  veikta	  metaanalīze;	  
–  B	  līmenis	  –	  pierādījumi	  ar	  vidēju	  >camību,	  kas	  iegū>	  atsevišķos	  labas	  

kvalitātes	  nejaušinātos	  klīniskos	  pēEjumos	  vai	  metaanalīzē	  par	  vairākiem	  labi	  
organizē>em	  pēEjumiem	  ar	  kontroles	  grupu	  (klīniski	  pēEjumi	  bez	  
nejaušināšanas,	  gadījumu	  kontroles	  pēEjumi,	  kohortu	  pēEjumi);	  

–  C	  līmenis	  –	  pierādījumi	  ar	  zemu	  >camību,	  kas	  iegū>	  atsevišķos	  pēEjumos	  ar	  
kontroles	  grupu	  (klīniski	  pēEjumi	  bez	  nejaušināšanas,	  gadījumu	  kontroles	  
pēEjumi,	  kohortu	  pēEjumi);	  

–  D	  līmenis	  –	  nepie>ekami	  pierādījumi,	  kas	  iegū>	  gadījumu	  sēriju	  novērojumos	  
vai	  par	  kuriem	  saņemts	  vienprāEgs	  ekspertu	  ieteikums;	  



Hroniskas	  nieru	  slimības	  izraisī6	  kaulu	  un	  minerālu	  
vielmaiņas	  traucējumi	  	  (HNS-‐KMVT)	  -‐	  definīcija	  

•  Klīnisks	  sindroms,	  kas	  veidojas,	  progresējot	  HNS,	  un	  
manifestējas	  ar:	  
–  Kalcija,	  fosfora,	  PTH	  vai	  D	  vitamīna	  vielmaiņas	  traucējumiem	  (izmaiņas	  

bioķīmiskos	  parametros)	  un/vai	  
–  Kaulu	  vielmaiņas	  traucējumiem	  (kaulu	  masas,	  mineralizācijas,	  

augšanas	  un	  s>pruma	  izmaiņām)	  un/vai	  
–  Asinsvadu	  vai	  citu	  mīksto	  audu	  kalcifikāciju.	  

•  Ar	  terminu	  “renālā	  osteodistrofija”	  apzīmē	  morfoloģiskās	  
izmaiņas	  kaulos	  HNS	  	  pacien>em.	  Tā	  ir	  >kai	  viena	  no	  HNS	  
kaulu	  un	  minerālu	  vielmaiņas	  traucējumu	  izpausmēm,	  un	  to	  
diagnos>cē	  kaulu	  biopsijas	  morfoloģiskā	  izmeklēšanā.	  



HNS-‐KMVT	  patoģenēze 

Samazināts receptoru skaits 
Bloķēts efekts 

Kauls 

Kalcitriols 

Kalcijs 

Fosfors ↑ PTH 
↑  šūnu cikls 

 ↓ 25(OH)D 



HNS-‐KMVT	  sekas	  



Zems PTH 

Augsts PTH 

Zema kaulu  
vielmaiņas aktivitāte Augsta kaulu  

vielmaiņas aktivitāte 

Adinamisks kaulu  
bojājums 

Fibrozējošs  
osteīts Osteomalācija 

 ↓ Mineralizācija  N Mineralizācija 

Jaukts kaulu  
bojājums 

↓ Kaulu masa ↑ Osteoporoze 

Kaulu izmaiņu klasifikācija (TMV)	  

Osteoskleroze 

Moe S, et al. Kidney Int. 2006;69:1945-1953. 



HNS-‐KMVT	  diagnos6ka	  –	  kaulu	  izmaiņas	  

•  Visprecīzākā	  kaulu	  izmaiņu	  diagnos>kas	  metode	  renālās	  
osteodistrofijas	  gadījumā	  ir	  ar	  tetraciklīnu	  iezīmēta	  spārnakaula	  
biopsijas	  materiāla	  morfoloģiska	  izmeklēšana.	  Indikācijas	  kaulu	  
biopsijai	  HNS	  3-‐5D	  pacien>em	  ir:	  

–  Neizskaidrojama	  hiperkalcēmija,	  
–  Neizskaidrojama	  hipofosfatēmija,	  
–  Patoloģiski	  lūzumi,	  bez	  traumas	  vai	  minimālas	  traumas	  rezultātā	  
–  Persistējošas	  kaulu	  sāpes,	  
–  Iespējama	  alumīnija	  toksicitāte,	  
–  Pirms	  BIS	  terapijas	  uzsākšanas.	  

•  HNS	  3-‐5D	  pacien>em	  seruma	  PTH	  un	  kaulu	  specifiskās	  SF	  noteikšana	  
var	  palīdzēt	  noteikt	  kaulu	  bojājuma	  veidu,	  jo	  ļo>	  augstas	  un	  ļo>	  zemas	  
to	  koncentrācijas	  korelē	  ar	  kaulu	  vielmaiņas	  ātrumu.	  



HNS-‐KMVT	  diagnos6ka	  –	  bioķīmiskās	  izmaiņas	  

•  HNS	  5D	  pacien>em	  iPTH	  līmenis	  >	  450-‐500	  	  pg/ml	  (vai	  ekvivalents	  citās	  
mērvienībās)	  liecina	  par	  augstas	  kaulu	  aprites	  esamību,	  t.i.	  Ostei>s	  
fibrosa,	  un	  gandrīz	  noteik>	  izslēdz	  zemas	  jeb	  lēnas	  aprites	  kaulu	  
bojājumu	  (B)	  

•  HNS	  5D	  pacien>em	  iPTH	  līmenis	  <	  100-‐120	  	  pg/ml	  (vai	  ekvivalents	  citās	  
mērvienībās)	  liecina	  par	  zemas	  aprites	  kaulu	  bojājumu,	  t.i.	  adinamisku	  
kaulu	  bojājumu	  vai	  osteomalāciju,	  un	  gandrīz	  noteik>	  izslēdz	  (90%	  
specifiskums)	  augstas	  kaulu	  aprites	  kaulu	  izmaiņas	  (B)	  

	  
	  
	  



HNS-‐KMVT	  diagnos6ka	  –	  bioķīmiskie	  parametri	  
Parametrs	   Noteikšanas	  biežums	  

Kalcijs	  un	  fosfors	  
	  
Koriģētā	  kalcija	  koncentrācija	  serumā	  (mmol/l)	  =	  	  
Kopējā	  kalcija	  koncentrācija	  [mmol/l]	  +	  0.02x(40	  –	  
albumīna	  koncentrācija	  [g/l])	  
	  

HNS	  1.	  un	  2.	  stadijā	  1	  reizi	  gadā	  
HNS	  3.	  stadijā	  2	  reizes	  gadā	  
HNS	  4.	  stadijā	  3	  reizes	  gadā	  
HNS	  5.	  stadijā	  4-‐6	  reizes	  gadā	  
HNS	  5D.	  stadijā	  1	  reizi	  mēnesī	  
	  

Parathormons	  	  
(iPTH;	  norma	  10-‐65	  pg/ml	  vai	  1.1-‐6.8	  pmol/l)	  

HNS	  1.	  un	  2.	  stadijā	  1	  reizi	  gadā	  
HNS	  3.	  stadijā	  1	  -‐	  2	  reizes	  gadā	  
HNS	  4.	  stadijā	  2	  reizes	  gadā	  
HNS	  5.	  stadijā	  3	  reizes	  gadā	  
HNS	  5D.	  stadijā	  3	  -‐	  4	  reizes	  gadā	  
	  

25(OH)	  D	  vitamīns	  
D	  vitamīna	  nepie>ekamība:	  25(OH)	  D	  <	  30	  ng/ml	  
D	  vitamīna	  deficīts:	  25(OH)D	  <	  20	  ng/ml	  
	  

2	  reizes	  gadā	  –	  rudenī	  un	  pavasarī	  

Sārmainā	  fosfatāze	  	   Tāpat	  kā	  iPTH	  
	  



HNS-‐KMVT	  diagnos6ka	  –	  radioloģiskie	  izmeklējumi	  

Metode	   Atrade	  

HNS 3-5 un HNS 5D 	  

Plaukstu un apakšdelma 
rentgenogrammas 	  

Periostālas resorbcijas, asinsvadu kalcifikācija 	  

Vēdera dobuma pārskata 
rentgenogrammas sānu projekcijā 	  

Asinsvadu  kalcifikācija 	  
Kompresijas lūzumi mugurkaula jostas daļā 	  

Ehokardiogrāfija 	   Vārstuļu kalcifikācija 	  

DXA 	   Nav indikāciju regulārai izmeklēšanai. 	  
Jāveic tikai riska grupām (sievietēm > 50 g., vīriešiem > 65 g., lūzumi vai 
GKS lietošana anamnēzē).  Ja  iespējams  –  DXA mērījums  apakšdelma 
apakšējā trešdaļā	  

Pēc nieres transplantācijas 	  

DXA 	   Osteoporoze 	  
Jāveic uzreiz pēc nieres transplantācijas. Atkārtot  ik pēc 2 gadiem (riska 
grupām: sievietēm > 50 g., vīriešiem > 65 g., lūzumi vai GKS lietošana 
anamnēzē). Atkārtot  ik pēc 1 gada (ja uzsākta BIS terapija)	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  -‐	  mērķlielumi	  

•  HNS	  5D	  pacien>em	  dializāta	  Ca	  koncentrācijai	  vajadzētu	  būt	  1,25-‐1,5	  
mmol/l.	  Dializāta	  Ca	  koncentrācija	  jāpiemēro	  individuāli	  katram	  
pacientam.	  

Analīze	  	   HNS	  stadija	   Mērķlielumi	  	  

	  	  Kalcijs	  	   Visas	  	   2.1-‐2.5	  mmol/l	  

	  	  Fosfors	  	   Visas	  	   0.85-‐1.5	  
(līdz	  1.7	  dialīzē)	  

	  	  PTH	  	   HNS	  	  3	  
	  

HNS	  4-‐5	  
	  

HNS	  5D	  
	  

35-‐70	  pg/ml	  
	  

70-‐110	  pg/ml	  
	  

150-‐300	  pg/ml	  
(jāizvairās	  no	  <	  100	  -‐	  >	  500	  pg/ml)	  

25(OH)	  D	   Visas	   >	  30	  ng/ml	  

Balstoties uz NKF KDOQI, KDIGO un citu valstu vadlīniju ieteikumiem,  
HNS-KMVT terapijas gaitā jācenšas sasniegt noteikti laboratorisko rādītāju  
mērķlielumi 



HNS-‐KMVT	  terapija	  –	  HNS	  1-‐2	  

•  Diēta	  –	  uzsākt	  olb.	  samazināšanu	  uzturā:	  1	  g/kg/24	  st.,	  lai	  ↓	  fosforu	  
uzņemšanu	  un	  ↓	  	  hiperfiltrāciju	  (D)	  

•  NaPvais	  D3	  	  vitamīns	  –	  devu	  piemērot	  	  individuāli,	  lai	  sasniegtu	  25(OH)D	  	  
līmeni	  >	  30	  ng/ml	  (vidēji	  800-‐1000	  SV/dienā;	  droša	  deva	  –	  līdz	  pat	  4000	  SV/
dienā	  

•  Kalcijs	  –	  lai	  samazinātu	  PTH	  sekrēciju.	  Ieteicamā	  deva	  vispārējā	  populācijā	  
1000	  –	  1300	  mg/dienā,	  atkarībā	  no	  dzimuma	  un	  vecuma.	  Nepārsniegt	  
2000	  mg/dienā	  (B)	  

•  Bisfosfonā6,	  denosumabs	  	  -‐	  	  tāpat	  kā	  pacien>em	  vispārējā	  populācijā:	  ja	  ir	  
osteoporoze	  vai	  augsts	  lūzumu	  risks	  (A)	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  –	  HNS	  3	  
•  Diēta	  –	  	  olb.	  samazināšana	  uzturā:	  0.9	  g/kg/24	  st.,	  lai	  ↓	  fosforu	  uzņemšanu	  un	  ↓	  	  

asinsvadu	  kalcifikāciju	  (D)	  
•  NaPvais	  D3	  	  vitamīns	  –	  devu	  piemērot	  	  individuāli,	  lai	  sasniegtu	  25(OH)D	  	  līmeni	  >	  

30	  ng/ml	  (vidēji	  ~	  1000	  SV/dienā;	  droša	  deva	  –	  līdz	  pat	  4000	  SV/dienā	  
•  Fosforsaistošie	  preparā6	  	  (FSP)	  –	  paras>	  hiperfosfatēmija	  nav	  izteikta	  un	  ir	  

epizodiski.	  	  Sākt	  ar	  kalciju	  saturošiem	  FSP,	  lietojot	  tos	  ēdienreizēs.	  Uzmanīgi	  
pacien>em	  ar	  asinsvadu	  kalcifikāciju	  !!!	  	  

–  Kalcija	  acetāts	  –	  mazāka	  Ca	  slodze	  (175	  mg	  Ca	  -‐	  1	  t.	  Ca-‐Nefro	  700mg);	  	  Kalcija	  karbonāts	  –	  
vislētākais;	  	  Sevelamera	  karbonāts	  un	  lantāna	  karbonāts	  –	  indicēts	  arī	  predialīzes	  
pacien>em	  HNS	  3.-‐5.stadijās	  

–  Jāzin,	  vai	  pacientam	  ir	  asinsvadu	  kalcifikācijas	  pazīmes	  !!!	  

•  AkPvā	  D	  vitamīna	  analogi	  un	  sVDRA	  –	  atkarībā	  no	  PTH	  līmeņa,	  nelielas	  devas:	  
alfakalcidols	  0.25	  mkg/dienā,	  kalcitriols	  0.25	  mkg/48	  st.,	  parikalcitols	  1	  mkg/48	  st.	  
(D)	  

–  Eksperimentālos	  pēEjumos	  parikalcitols	  izraisa	  mazāku	  asinsvadu	  kalcifikāciju	  nekā	  
kalcitriols	  	  

•  Bisfosfonā6,	  denosumabs	  	  -‐	  	  tāpat	  kā	  pacien>em	  vispārējā	  populācijā:	  ja	  ir	  
osteoporoze	  un/vai	  augsts	  lūzumu	  risks,	  bet	  normāls	  PTH	  (A)	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  –	  HNS	  4	  

•  Diēta	  –	  	  olb.	  samazināšana	  uzturā:	  0.8	  g/kg/24	  st.,	  lai	  ↓	  fosforu	  uzņemšanu	  un	  ↓	  	  
asinsvadu	  kalcifikāciju	  (D)	  

•  NaPvais	  D3	  	  vitamīns–	  devu	  piemērot	  	  individuāli,	  lai	  sasniegtu	  25(OH)D	  	  līmeni	  >	  30	  
ng/ml	  (vidēji	  800-‐1000	  SV/dienā;	  droša	  deva	  –	  līdz	  pat	  4000	  SV/dienā.	  (C)	  

•  Fosforsaistošie	  preparā6	  	  (FSP)	  –	  paras>	  devas	  palielinās.	  Sākt	  ar	  kalciju	  saturošiem	  
FSP,	  lietojot	  tos	  ēdienreizēs.	  	  Maksimālā	  deva	  –	  1500	  mg/dienā	  	  elementārā	  Ca.	  Ja	  ar	  to	  
nepie>ek	  –	  īslaicīgi	  pievienot	  alumīnija	  hlorohidrātu	  (>kai	  ēdienreizēs	  ar	  augstu	  P	  
saturu).	  Sevelamera	  karbonāts	  un	  lantāna	  karbonāts	  –	  indicēts	  arī	  predialīzes	  
pacien>em	  HNS	  3.-‐5.stadijās	  

•  AkPvā	  D	  vitamīna	  analogi	  un	  sVDRA	  –	  atkarībā	  no	  PTH	  līmeņa,	  nelielas	  devas:	  
alfakalcidols	  0.25-‐0.5	  mkg/dienā,	  kalcitriols	  0.	  5	  mkg/48	  st.	  (vai	  0.25	  mkg/dienā)	  ,	  
parikalcitols	  1	  mkg/24	  st.	  (vai	  2mkg/48	  st.)	  	  (D).	  Šīs	  devas	  var	  koriģēt,	  regulāri	  monitorējot	  
Ca,	  P,	  PTH.	  	  

•  Jāzin,	  vai	  pacientam	  ir	  asinsvadu	  kalcifikācijas	  pazīmes	  !!!	  
•  Bisfosfonā6,	  denosumabs	  	  -‐	  HNS	  4.	  un	  5.	  stadijas	  pacien>em	  bisfosfonātu	  grupas	  preparātus	  

paras>	  neizmanto.	  Tomēr	  atsevišķos	  gadījumos	  (pacien>em	  ar	  izteik>	  samazinātu	  KMB	  densitometrijā	  
un/vai	  kaulu	  lūzumiem	  nelielas	  traumas	  rezultātā)	  šo	  preparātus	  var	  nozīmēt,	  pirms	  terapijas	  veicot	  
papildizmeklējumus	  (kaulu	  biopsiju).	  Lai	  izvairītos	  no	  blaknēm,	  HNS	  4.	  un	  5.	  stadijas	  pacien>em	  
bisfosfonātu	  grupas	  preparātu	  deva	  jāsamazina	  par	  50%,	  turklāt,	  intravenozo	  bisfosfonātu	  
(ibandronskābe,	  zoledronskābe)	  ievade	  jāveic	  lēnas	  (vismaz	  45-‐60	  minūtes)	  i/v	  infūzijas	  veidā,	  kā	  arī	  
jānodrošina	  laba	  pacientu	  hidratācija.	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  –	  HNS	  5	  

•  Ca-‐P	  vielmaiņas	  traucējumu	  korekcija	  šajā	  stadijā	  ir	  visgrūtākā,	  jo	  krasi	  
samazinājusies	  gan	  nieru	  ekskretorā,	  gan	  endokrīna	  funkcija	  

•  Diēta	  –	  	  olb.	  samazināšana	  uzturā:	  0.8	  g/kg/24	  st.,	  lai	  ↓	  fosforu	  uzņemšanu	  un	  ↓	  	  
asinsvadu	  kalcifikāciju	  (D)	  

•  NaPvais	  D3	  	  vitamīns	  –	  devu	  piemērot	  	  individuāli,	  lai	  sasniegtu	  25(OH)D	  	  līmeni	  
>	  30	  ng/ml	  (vidēji	  800-‐1000	  SV/dienā;	  droša	  deva	  –	  līdz	  pat	  4000	  SV/dienā.	  (C)	  

•  Fosforsaistošie	  preparā6	  	  (FSP)	  –Visi	  preparā>,	  kurus	  izmanto	  HNS	  4,	  devas	  
paras>	  vēl	  lielākas	  

–  Kalciju	  saturoši	  FSP,	  lietojot	  tos	  ēdienreizēs.	  	  Maksimālā	  deva	  –	  1500	  mg/dienā	  	  
elementārā	  Ca	  

–  Īslaicīga	  	  alumīnija	  preparātu	  	  lietošana	  (>kai	  ēdienreizēs	  ar	  augstu	  P	  saturu)	  
–  Sevelamera	  karbonāts	  un	  lantāna	  karbonāts	  	  

•  AkPvā	  D	  vitamīna	  analogi	  un	  sVDRA	  –	  tādas	  pašas	  kā	  HNS	  4;	  atkarībā	  no	  Ca,	  P	  
un	  PTH	  līmeņa:	  alfakalcidols	  0.25-‐0.5	  mkg/dienā,	  kalcitriols	  0.	  5	  mkg/48	  st.	  (vai	  
0.25	  mkg/dienā)	  ,	  parikalcitols	  1	  mkg/24	  st.	  (ja	  PTH	  <	  500	  pg/ml),	  vai	  2mkg/24	  st.	  
(ja	  PTH	  >	  500	  pg/ml)	  	  (D)	  

•  Šīs	  devas	  var	  koriģēt,	  regulāri	  monitorējot	  Ca,	  P,	  PTH	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  –	  (HNS	  5D)	  -‐	  fosfora	  kontrole	  

•  Hiperfosfatēmijas	  ārstēšanas	  	  veidi	  dialīzes	  pacien>em:	  
–  Diēta	  –	  ierobežot	  P	  saturošu	  ēdienu	  lietošanu,	  neapdraudot	  kopējo	  barojuma	  pakāpi	  
–  Izmainot	  dialīzes	  parametrus,	  lai	  sekmētu	  P	  izvadi	  
–  Fosforsaistošie	  preparā>	  

•  Diēta	  –	  op>māls	  olbaltumvielu	  daudzums	  uzturā	  1-‐1.2g/kg/d	  (50%	  -‐	  dzīvnieku	  olb.	  
Ar	  augstu	  bioloģisko	  vērEbu),	  kalorāža	  30-‐35kcal/kg/d	  (35	  kcal	  	  pacien>em	  <65	  
gadi	  un	  30	  kcal	  pacien>em	  >	  65	  gadi).	  PD	  pacien>em	  1.2-‐1.3g/kg	  /d	  (D)	  

•  Kopējais	  dienā	  uzņemtais	  kalcijs	  –	  ne	  vairāk	  kā	  2000	  mg	  (uzturs	  +	  FSP	  +	  jonu	  
apmaiņas	  sveķi)	  (Sorbisterit	  1	  mērkarote	  20	  g	  	  –	  1440	  mg	  Ca)	  

•  Dialīze	  –	  palielinot	  dialīzes	  devu,	  uzlabojas	  P	  izvade	  (B)	  
–  Pacien>em	  ar	  paaugs>nātu	  P	  serumā,	  HD	  vismaz	  	  12	  stundas	  nedēļā.	  Op>māli	  –	  2.5-‐3.0	  

stundas	  5-‐6	  reizes	  nedēļā.	  	  	  
–  Hemodiafiltrācija,	  	  salīdzinot	  ar	  hemodialīzi,	  ar	  konvekEva	  transporta	  palīdzību	  uzlabo	  

daudzu	  “šlakvielu”,	  	  it	  īpaši,	  fosfora	  izvadi	  
–  Ca	  daudzums	  dializātā	  -‐	  dializāta	  Ca	  koncentrācijai	  vajadzētu	  būt	  1.25	  -‐	  1,5	  mmol/l.	  

Dializāta	  Ca	  koncentrācija	  jāpiemēro	  individuāli	  katram	  pacientam.	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  –	  (HNS	  5D)	  -‐	  fosfora	  kontrole	  

•  Fosforsaistošie	  preparā6	  	  (FSP)	  -‐	  
–  Kalciju	  saturoši	  FSP,	  lietojot	  	  ēdienreizēs.	  	  Maksimālā	  deva	  –	  1500	  mg/dienā	  	  elementārā	  

Ca	  
–  Īslaicīga	  	  alumīnija	  preparātu	  	  lietošana	  (>kai	  ēdienreizēs	  ar	  augstu	  P	  saturu).	  	  
–  Sevelamera	  karbonāts/	  hidrohlorīds	  un	  lantāna	  karbonāts	  	  

•  Sevelamers	  	  (hidrohlorīds,	  karbonāts)	  –	  kalciju	  un	  alumīniju	  nesaturošs	  FSP.	  
Polimērs,	  kas	  	  saista	  P	  zarnās	  un	  kavē	  tā	  uzsūkšanos.	  Vairāki	  prospekEvi	  pēEjumi	  –	  S	  
kavē	  koronāro	  asinsvadu	  un	  aortas	  kalcifikāciju,	  samazina	  	  lipīdu	  līmeni.	  S	  pagarina	  
dzīvildzi	  dialīzes	  pacien>em,	  salīdzinot	  ar	  >em	  pacien>em,	  kuri	  	  lieto	  Ca-‐FSP	  	  

•  Lantāna	  karbonāts	  –	  spēcīgs	  kalciju	  un	  alumīniju	  nesaturošs	  FSP.	  Uzlabo	  P	  kontroli;	  
nav	  citu	  labvēlīgu	  efektu.	  Atseviški	  novērojumu	  pēEjumi	  –	  L	  kavē	  asinsvadu	  
kalcifikāciju	  un	  pagarina	  dzīvildzi,	  salīdzinot	  ar	  pacien>em,	  kuri	  	  lieto	  Ca-‐FSP	  

•  Nav	  pie>ekami	  daudz	  pierādījumu	  par	  to,	  ka	  kāds	  konkrēts	  fosforsaistošais	  preparāts	  	  
būtu	  vislabākais,	  ietekmējot	  pacientu	  galaiznākumus	  (mirsEba,	  hospitalizācija,	  
kardiovaskulārie	  no>kumi,	  lūzumi)	  

•  Hiperfosfatēmijas	  terapijā	  var	  izmantot	  vairāku	  FSP	  kombināciju,	  lai	  gan	  nav	  
pierādījumu,	  ka	  šādai	  terapijai	  būtu	  labāki	  rezultā>	  

•  Tāpēc	  fosforsaistošo	  preparātu	  izvēlei	  jābūt	  individuālai,	  ņemot	  vērā	  ne	  vien	  ietekmi	  
uz	  fosfora	  koncentrāciju,	  bet	  arī	  citas	  labvēlīgās	  vai	  nelabvēlīgās	  blakusietekmes	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  (HNS	  5D)	  	  -‐	  SHPT	  kontrole	  

Preparāts	  
Kalcitriols/	  
alfakalcidols	  

D	  vitamīna	  
receptoru	  
ak6vatori	  

(parikalcitols)	  

CaSR	  receptoru	  
ak6vatori	  

(cinakalcets)	  	  

Darbības	  
mehānisms	  

Piesaistās	  VDR,	  
neselekEvi	  ak>vē	  

VDR	  EĶ	  

Piesaistās	  VDR,	  
selekEvi	  ak>vē	  VDR	  

EĶ	  

Ak>vē	  CaSR	  EĶ	  
(pie	  zemāka	  Ca	  serumā	  

sāk	  ↓	  PTH)	  	  

Ietekme	  uz	  PTH	  
serumā	   ↓	  	   ↓	  	   ↓	  
Ietekme	  uz	  Ca	  
serumā	   ↑	   Nedaudz	  ↑	  vai	  =	   ↓	  	  

Ietekme	  uz	  P	  
serumā	   ↑	  	   Nedaudz	  ↑	  vai	  =	   =	  vai↓	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  (HNS	  5D)	  	  -‐	  SHPT	  kontrole	  
•  NaPvais	  D3	  	  vitamīns	  –	  devu	  piemērot,	  lai	  sasniegtu	  25(OH)D	  	  līmeni	  >	  30	  ng/ml	  
•  Kalcitriols	  un	  alfakalcidols	  	  –	  efekEvi	  samazina	  	  PTH	  līmeni.	  Galvenā	  blakne	  –	  Ca,	  P	  un	  

Ca	  x	  P	  kopprodukta	  	  pieaugums	  serumā	  
–  RetrospekEvos	  pēEjumos	  visi	  akEvie	  D	  vitamīna	  metabolī>	  pagarina	  	  dialīzes	  pacientu	  

dzīvildzi	  
–  AkEvo	  D	  vitamīna	  analogu	  lietošana	  jāpārtrauc	  vai	  jāsamazina	  to	  devu,	  	  ja	  vēro	  

hiperkalciēmiju	  vai	  hiperfosfatēmiju	  (B)	  

•  sVDRA	  (parikalcitols)	  -‐	  efekEvi	  samazina	  	  PTH	  līmeni,	  bet	  mazāk	  ietekmē	  Ca	  un	  P	  
uzsūkšanos	  KZT.	  	  

–  RetrospekEvos	  pēEjumos	  sVDRA	  pagarina	  	  dialīzes	  pacientu	  dzīvildzi,	  salīdzinot	  ar	  
kalcitriolu	  

–  sVDRA	  lietošana	  jāpārtrauc	  vai	  jāsamazina	  to	  devu,	  	  ja	  vēro	  hiperkalciēmiju	  vai	  
hiperfosfatēmiju	  (B)	  

•  Ja	  PTH	  koncentrācija	  pazeminās	  zem	  2-‐kārtējas	  laboratorijas	  augšējās	  normas,	  akEvā	  
D	  vitamīna	  analogu	  un	  sVDRA	  deva	  jāsamazina	  (arī	  pie	  zema	  PTH	  >em	  bū>ska	  loma	  
VDR	  ak>vācijā)	  

•  AkEvā	  D	  vitamīna	  analogus	  un	  sVDRA	  var	  lietot	  gan	  perorāli,	  gan	  parenterāli,	  devu	  
piemērojot	  PTH	  līmenim	  serumā	  

•  Sākotnējā	  parikalcitola	  deva	  	  jāizvēlas	  atkarībā	  no	  PTH	  līmeņa	  serumā,	  piemērojot	  
koeficientu	  1	  mkg	  uz	  PTH/120,	  preparātu	  lietojot	  atsevišķi	  vai	  kombinācijā	  ar	  
kalcimimē>ķiem	  	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  (HNS	  5D)	  	  -‐	  SHPT	  kontrole	  
•  Kalcimimē6ķi	  (cinakalcets)	  –piesaistās	  pie	  kalcija	  receptora	  epitēlijķermenīšos,	  

modificē	  to,	  receptors	  kļūst	  daudz	  jūEgāks	  pret	  ekstracelulārā	  kalcija	  	  iedarbību.	  C	  
efekEvi	  samazina	  	  PTH	  līmeni,	  kā	  arī	  samazina	  Ca,	  P	  un	  Ca	  x	  P	  kopproduktu	  serumā	  

–  RetrospekEvos	  pēEjumos	  cinakalcets	  samazina	  lūzumu	  skaitu,	  para>reoīdektomiju	  skaitu	  
un	  ar	  vaskulāriem	  no>kumiem	  saisEto	  hospitalizāciju	  skaitu	  

–  Blaknes	  -‐	  hipokalcēmija	  un	  KZT	  intolerance;	  dažkārt	  to	  dēļ	  terapija	  jāpārtrauc.	  KZT	  blaknes	  
var	  mazināt,	  devu	  sadalot	  vai	  preparātu	  lietojot	  pēc	  ēšanas	  

•  Terapiju	  ar	  cinakalcetu	  nevar	  sākt	  hipokalcēmijas	  gadījumā	  (Ca	  serumā	  	  <	  2.2	  mmol/
l)	  

•  Cinakalceta	  sākumdeva	  –	  30	  mg/d,	  devas	  korekcija	  ik	  2-‐4	  nedēļas,	  maksimālā	  deva	  
180	  mg/d.	  Vajadzīgo	  devu	  var	  nozīmēt	  arī	  	  katru	  otro	  dienu	  

•  Koriģējot	  cinakalceta	  devu,	  Ca	  līmenis	  serumā	  jānosaka	  	  pēc	  1	  nedēļas.	  Ja	  terapijas	  
gaitā	  veidojas	  nopietna	  hipokalcēmija	  (Ca	  serumā	  	  <	  1.9	  mmol/l),	  	  jāsamazina	  
cinakalceta	  deva,	  jāpārtrauc	  preparāta	  lietošana	  vai	  	  jāpalielina	  akEvo	  D	  vitamīna	  
analogu	  vai	  sVDRA	  deva	  (D)	  

•  Cinakalceta	  un	  akEvā	  D	  vitamīna	  analogu	  vai	  sVDRA	  kombinētai	  lietošanai	  ir	  
sinerģisks	  efekts	  uz	  SHPT	  kontroli	  un	  šī	  kombinācija	  var	  labvēlīgi	  ietekmēt	  asinsvadu	  
kalcifikācijas	  procesu.	  Lietošana	  kopā	  ar	  cinakalcetu	  var	  samazināt	  akEvā	  D	  vitamīna	  
analogu	  vai	  sVDRA	  devas	  un	  otrādi	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  HNS	  5D	  -‐	  algoritms	  

P<1.7	  

iPTH	  >300	  iPTH<150	  

iPTH	  150-‐300	  

Normāls	  Ca	   Augsts	  Ca	  

↓	  Ca	  dializātā	  

iPTH	  >300	  iPTH<150	  

iPTH	  150-‐300	  

	  	  =	  FSP	  
	  	  

Maza	  deva	  
A-‐D	  vit.	  vai	  sVDRA	  

	  

AkEvais	  D	  
vit.	   sVDRA	  

Kalcimi-‐	  
mē>ķi	  

	  	  =	  FSP	  
↓	  Ca	  dializātā	  

	  neCa-‐FSP	  

Atcelt:	  	  
A-‐D	  vit.	  
sVDRA	  
↓	  KM	  

↓	  A-‐D	  vit.	  
sVDRA	  

	  neCa-‐FSP	  

Kalcimi-‐	  
mē>ķi	  

	  neCa-‐FSP	  

	  	  
Maza	  deva	  

A-‐D	  vit.	  vai	  sVDRA	  
	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  HNS	  5D	  -‐	  algoritms	  

iPTH	  >300	  iPTH<150	  

iPTH	  150-‐300	  

Normāls	  Ca	   Augsts	  Ca	  

↓	  Ca	  dializātā	  

iPTH	  >300	  iPTH<150	  

iPTH	  150-‐300	  

	  	  ↑	  FSP	  
↓	  Ca	  dializātā	  

	  neCa-‐FSP	  

Atcelt:	  	  
A-‐D	  vit.	  
sVDRA	  
↓	  KM	  

↓	  A-‐D	  vit.	  
sVDRA	  

	  neCa-‐FSP	  

Kalcimi-‐	  
mē>ķi	  

	  neCa-‐FSP	  

Atcelt:	  KM	  
Maza	  deva	  

A-‐D	  vit.	  vai	  sVDRA	  

	  	  ↑	  FSP	  

	  	  ↑	  FSP	  

↓ A-‐D	  vit.	  	  
↓ 	  sVDRA	  
↑	  KM	  

Kalcimimē>ķi	  =	  

P>1.7	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  –	  HNS	  1-‐5D	  
Diēta	  	   NaPvais	  D3	   PTH	  kontrole	   FSP	  

HNS	  1-‐2	  

OLB	  1.0	  g/kg/d	   	  	  ~	  1000	  SV/d	   Nav	  nepieciešams	   Nav	  nepieciešams	  

HNS	  3	  

OLB	  0.9	  g/kg/d	   	  	  ~	  1000	  SV/d	   Alfakalcidols	  	  0.25	  mkg/d	  
Kalcitriols	  	  0.25	  mkg/48	  st	  	  
Parikalcitols	  	  1	  mkg/48	  st	  

Ca-‐FSP	  	  

HN	  S	  4	  

OLB	  0.8	  g/kg/d	   	  	  ~	  1000	  SV/d	   Alfakalcidols	  	  0.25-‐0.5	  mkg/d	  
Kalcitriols	  	  0.25	  mkg/d	  	  
Parikalcitols	  	  1	  mkg/d	  

Ca-‐FSP	  	  (Ca	  ≤	  1500	  mg/d)	  
Al-‐FSP	  
Sevelamera	  karbonāts	  
Lantāna	  karbonāts	  

HNS	  5	  

OLB	  0.8	  g/kg/d	   	  	  ~	  1000	  SV/d	   Alfakalcidols	  	  0.25-‐0.5	  mkg/d	  
Kalcitriols	  	  0.25	  mkg/d	  	  
Parikalcitols	  	  1	  -‐2	  mkg/d	  

Ca-‐FSP	  	  (Ca	  ≤	  1500	  mg/d)	  
Al-‐FSP	  
Sevelamera	  karbonāts	  
Lantāna	  karbonāts	  

HNS	  5D	  

OLB	  1.0-‐1.2	  g/kg/d	  	  
(PD	  –	  1.3)	  
KAL	  30-‐35	  kcal/kg/d	  

~	  1000	  SV/d	   Alfakalcidols	  	  0.25-‐0.5	  mkg/d	  
Kalcitriols	  	  0.25	  mkg/d	  	  
Parikalcitols	  	  1	  -‐2	  mkg/d	  
Cinakalcets	  30-‐180	  mg/d	  

Ca-‐FSP	  	  (Ca	  ≤	  1500	  mg/d)	  
Al-‐FSP	  
Sevelamers	  
Lantāna	  karbonāts	  



HNS-‐KMVT	  terapija	  -‐	  para6reoīdektomija	  

•  HNS	  3-‐5D	  pacien6em	  ar	  smagu	  hiperpara6reoidismu,	  kam	  
medikamentoza	  terapija	  nav	  efekPva,	  jāveic	  para6reoīdektomija	  

•  Indikācijas	  para>reoīdektomijai	  (2B):	  
–  SHPT	  ar	  ne-‐jatrogēnu	  hiperkalcēmiju	  (terciārs	  hiperpara>reoidisms)	  ,	  kas	  

rezistenta	  pret	  kalcimimē>ķu	  terapiju	  
–  Primārs	  hiperpara>reoidisms	  HNS	  pacien>em	  (it	  īpaši	  –	  jauniem	  cilvēkiem)	  
–  Pacien>	  ar	  kalcifilaksi	  un	  PTH	  koncentrāciju	  >	  500	  pg/ml,	  kas	  rezistenta	  pret	  

kalcimimē>ķu	  terapiju	  
–  Citas	  SHPT	  komplikācijas	  –	  cīpslu	  plīsumi,	  izteiktas	  kaulu	  sāpes,	  refraktāra	  

anēmija	  

•  Lai	  pirms	  operācijas	  precizētu	  EĶ	  izmērus,	  lokalizāciju	  un	  skaitu	  
(ektopiski	  EĶ!),	  jāveic	  radioloģiskie	  	  izmeklējumi	  	  
–  EĶ	  scin>grāfija	  +	  US	  kakla	  reģionam	  =	  	  labs	  metožu	  specifiskums	  un	  jūEba	  



HNS-‐KMVT	  -‐	  kalcifilakse	  
•  Kalcifilakse	  –	  rets	  un	  smags	  asinsvadu	  bojājums	  HNS	  pacien>em,	  kas	  izraisa	  augstu	  saslimsEbu	  

un	  mirsEbu	  un	  ko	  raksturo	  progresējoša	  	  asinsvadu	  kalcifikācija	  	  ar	  išēmisku	  nekrožu	  veidošanos	  
ādā	  un	  mīkstajos	  audos.	  Kalcifilaksi	  paras>	  vēro	  pacien>em	  dialīzē	  un	  pēc	  nieres	  
transplantācijas,	  bet	  ļo>	  re>	  -‐PD	  pacien>em	  un	  predialīzes	  pacien>em	  

•  Kalcifikalses	  riska	  faktori:	  ↑	  Ca	  un	  P	  koncentrācija,	  SHPT,	  hipoalbuminēmija,	  augstas	  D	  vitamīna	  
analogu	  devas,	  aptaukošanās,	  varfarīns.	  	  

•  VisjūEgākā	  radioloģiskā	  metode	  –	  mammogrāfija	  (sievietēm).	  Kaulu	  scin>grāfija	  –	  labi	  redz	  	  
Tc199	  uzkrāšanos	  zemādā.	  Ja	  iespējams,	  jāizvairās	  no	  ādas	  bojājumu	  biopsijas	  (izčūlojumu	  un	  
turpmākas	  infekcijas	  risks)	  	  

•  Terapija	  	  -‐	  	  
–  Normalizēt	  Ca	  un	  P	  	  -‐	  lietot	  ne-‐Ca	  	  FSP,	  zemu	  Ca	  dializātā,	  izvairī>es	  no	  akEvā	  D	  vitamīna	  metabolī>em	  
–  SHPT	  kontrole	  –	  kalcimimē>ķi	  un	  para>reoīdektomija	  	  
–  Lokāla	  čūlu	  terapija	  ar	  an>sep>sķiem,	  neaa�rīt	  virsmu	  
–  Hiperbārā	  oksigenācija	  
–  Bisfosfonā>	  (sākt	  ar	  i/v	  preparā>em)	  
–  Nātrija	  >osulfāts	  (25	  g/1.73	  m2,	  i/v	  infūzija	  )	  



Kaulu	  un	  minerālu	  vielmaiņas	  traucējumi	  pēc	  
nieres	  transplantācijas	  

Pēc	  nieres	  transplantācijas	  minerālvielu	  un	  kaulu	  vielmaiņas	  
traucējumus	  noteic	  sekojoši	  faktori:	  	  
	  
•  Persistējošs	  hiperpara>reoidisms	  
•  Imūnsupresijas	  medikamen>	  (galvenokārt,	  glikokor>kosteroīdi)	  
•  Dažādas	  pakāpes	  persistējoša	  HNS	  



Persistējošs	  SHPT	  pēc	  nieres	  transplantācijas	  

Persistējoša	  SHPT	  sekas	  ir:	  

	  
•  Kaulu	  	  masas	  zudums	  un	  augstāks	  lūzumu	  risks	  
•  Hiperkalcēmija	  (un	  ar	  to	  saisEtais	  asinsvadu	  kalcifikācijas	  risks)	  
•  Hipofosfatēmija	  
•  Nieres	  transplantāta	  funkcijas	  paslik>nšānās	  ilgākā	  laika	  posmā	  un	  

tubulo-‐inters>ciāla	  kalcifikācija	  



Persistējošs	  SHPT	  pēc	  nieres	  transplantācijas	  

Persistējoša	  SHPT	  terapija	  –	  	  
•  Pacien>em	  ar	  normālu	  Ca	  koncentrāciju	  serumā:	  

–  Ar	  	  naPvā	  D	  vitamīna	  preparā6em	  jāuztur	  25(OH)D	  	  līmeni	  
serumā	  virs	  30	  ng/ml	  (C)	  

–  Terapijā	  	  izmanto	  akPvā	  D	  vitamīna	  preparātus	  -‐	  tāpat	  kā	  
pacien>em	  ar	  atbilstošas	  stadijas	  HNS	  (vado>es	  pēc	  aprēķinātā	  
GFĀ	  nieres	  transplantātā)	  

•  Pacien>em	  ar	  hiperkalcēmiju	  (Ca	  serumā	  >	  2.65	  mmol/
l):	  
–  Kalcimimē>ķi	  
–  Para>reoīdektomija	  	  

•  Para>reoīdektomiju	  vajadzētu	  veikt	  >kai	  >em	  pacien>em,	  kuriem	  nav	  efekEva	  
cinakalceta	  terapija	  vai	  tā	  izraisa	  blaknes	  

•  Ņemot	  vērā	  iespējamo	  spontāno	  SHPT	  regresiju,	  para>reoīdektomiju	  nevajadzētu	  
veikt	  pirmajā	  gadā	  pēc	  nieres	  transplantācijas	  



Kaulu	  masas	  zudums	  un	  lūzumi	  pēc	  nieres	  
transplantācijas	  	  

•  Pirmajos	  6-‐12	  mēnešos	  pēc	  nieres	  transplantācijas	  pacien>em	  vēro	  strauju	  
kaulu	  masas	  pazemināšanos	  (vidēji	  7-‐10%	  no	  KMB),	  viņiem	  var	  veido>es	  
osteoporoze	  

•  Pēc	  12	  mēnešiem	  kaulu	  masas	  zudums	  stabilizējas,	  bet	  turpmākajā	  laika	  
posmā	  vēro	  nelielu	  (0.5-‐1%)	  KMB	  pazemināšanos	  ik	  gadu	  

•  KMB	  pazeminās,	  galvenokārt,	  trabekulārajos	  kaulos	  un	  nopietnākais	  kaulu	  
masas	  zuduma	  iemesls	  ir	  imūnsupresijas	  medikamen>	  (it	  īpaši	  –	  
glikokor>kosteroīdi)	  

•  Kaulu	  masas	  zuduma	  sekas	  ir	  lūzumi	  –	  pēc	  nieres	  transplantācijas	  7-‐20%	  
pacientu	  konstatē	  dažādas	  lokalizācijas	  (skriemeļu,	  augšs>lba	  kaula	  
kakliņa,	  u.c.)	  lūzumus	  

•  Ik	  gadu	  3-‐4%	  pacientu	  rodas	  jauni	  lūzumi	  



Osteoporozes	  un	  lūzumu	  diagnos6ka	  
pacien6em	  pēc	  nieres	  transplantācijas	  

Lūzumu	  riska	  faktori	  pacien>em	  pēc	  nieres	  transplantācijas	  ir:	  
	  
•  Sievietes,	  kuras	  vecākas	  par	  65	  gadiem,	  
•  Lūzumi	  anamnēzē,	  
•  Gūžas	  lūzums	  vecākiem,	  
•  Lielas	  GKS	  devas,	  
•  GKS	  lietošana	  anamnēzē,	  
•  Iepriekš	  zināms	  zems	  KMB	  gūžā,	  
•  iPTH	  >	  500	  pg/ml.	  



Osteoporozes	  un	  lūzumu	  diagnos6ka	  
pacien6em	  pēc	  nieres	  transplantācijas	  

•  Pacien>em	  lūzumu	  riska	  faktoriem	  	  agrīnā	  
pēctransplantācijas	  periodā	  jāveic	  mugurkaula	  krūšu	  un	  
jostas	  skriemeļu	  rentgenogrāfija	  sānu	  projekcijā,	  lai	  
izslēgtu	  asimptomā>skus	  mugurkaula	  skriemeļu	  
lūzumus	  

•  Pacien>em	  ar	  augstu	  lūzumu	  risku	  agrīnajā	  
pēctransplantācijas	  periodā	  (3-‐4	  nedēļas	  pēc	  operācijas)	  
jāveic	  KMB	  mērījums	  ar	  DXA	  metodi.	  Densitometrija	  
jāatkarto	  pēc	  12	  mēnešiem	  (C).	  Turpmāk	  to	  var	  veikt	  ik	  
pēc	  24	  mēnešiem	  



Kaulu masas zuduma profilakse un osteoporozes 
terapija pirmajos 12 mēnešos pēc nieres transpalntācijas 



Kaulu masas zuduma profilakse un osteoporozes terapija 
vairāk kā 12 mēnešus pēc nieres transpalntācijas	  


