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The development of chronic renal fail-
ure leads to disordered mineral metab-
olism and insufficiency of active vita-

min D. The renal osteodistrophy  is asso-
ciated  with increased risk of  severe com-
plications for the patients. The short re-

view discussed the place of the modern vi-
tamin D analogues as a very important el-
ement of the complex therapy during the 
different periods of chronic renal disease 
and their significance for  better quality 

of life and better survival of  the patients.

Витамин D заема важно място в ре-
гулацията на минералната обмяна. Ув-
реждането на бъбреците и нарушенията 
на бъбречната функция в хода на прог-
ресирането на хроничното бъбречно за-
боляване (ХБЗ) водят до намаляване на 
синтеза на активен витамин D

3
 и смуще-

ния в калциево-фосфорната обмяна. На-
стъпва хиперфосфатемия, засяга се ре-
гулацията на паратиреоидния хормон 
(ПТХ) и се развива хиперпаратиреоиди-
зъм. Въпреки повишените нива на ПТХ 
чувствителността на костната тъкан към 
него намалява. Тези промени и уремич-
ният статус водят до засягане на кости-
те, проявяващо се в различните форми 
на бъбречната костна болест. С достигане 
на крайния V-ти стадий на ХБЗ и включ-
ване на заместителна терапия на бъбреч-
ната функция собственото производство 
и плазмените нива на витамин D посте-
пенно намаляват, достигайки пренебре-
жимо ниски стойности. Това са крайни-
те етапи на един процес, развивал се про-
дължително заедно със засягането на бъ-
бречния паренхим. Качеството на живот 
на пациентите се влошава, костните про-
мени са една от основните причини за 
инвалидизацията им. Всички тези при-
чини налагат активно терапевтично по-
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ведение и изграждане на терапевтична 
стратегия, в която участват редица дру-
ги средства, дори когато вече е включена 
и заместителната терапия на бъбречната 
функция. Един от основните елементи на 
тази сложна система са аналозите на ви-
тамин D.

Основна цел на приема на аналози 
на витамин D е контрол на вторичния 
хиперпаратиреоидизъм и намаляване на 
нивата на ПТХ. Основен риск е настъп-
ването на хиперкалциемия и отлагане на 
калцификати в различни тъкани извън 
костите, особено съдовата стена. Тези ри-
скове определят и границите на терапия-
та. Въпреки, че формално препаратите са 
известни, заместителното витамин D-ле-
чение е деликатен и индивидуален про-
цес. Данните се натрупват от клинични-
те наблюдения. Но няма достатъчно мно-
го проведени продължителни и широко-
обхватни проучвания, стандартизирани 
и отговарящи на всички изисквания за 
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Витамин D терапията при ХБЗ 
в настоящия момент може да се реа-
лизира чрез няколко различни пре-
парата: 1,25-дихидроксихолекалци-
ферол [1,25(ОН)

2
-D

3
, калцитриол]; 

1α-хидроксивитамин D
3
 (алфакалцидол); 

1α-хидроксивитамин D
2
 (доксеркалцифе-

рол); 19-нор-1α,25-дихидроксивитамин 
D

2
 (парикалцитол); 22-оксакалцитриол 

(ОСТ, максакалцитол) . Аналозите на ви-
тамин D се прилагат интравенозно или 
перорално, като пулсова терапия или не-
прекъснат прием per os. Разработват се 
и се проучват и нови аналози, които да 
контролират хиперпаратиреоидизма, но 
на фона на един по-слаб калциемичен 
ефект, като например ОСТ, парикалци-
тол и др. Всички автори обаче подчерта-
ват нуждата от повече наблюдения пора-
ди разнопосочните резултати. В послед-
но време се правят и сравнителни мета-
анализи на публикуваните данни за от-
делните препарати, но резултатите не са 
еднозначни. Непрекъснатата публика-
ционна активност отразява постигнато-
то до момента, актуалността на темата 
и нуждата от повече проучвания (напр. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Допълнителна терапевтична въз-
можност предлагат и калцимиметици-
те, които въздействат върху калций-сен-
зитивния рецептор CaSR и увеличават 
чувствителността му спрямо калция, на-
пример цинакалцет. Подобрява се овла-
дяването на вторичния хиперпаратире-
оидизъм при диализните пациенти, като 
намаляват нивата на ПТХ и фосфатите. 
По отношение на забавянето на съдовата 
калцификация и удължаването на пре-
живяемостта данните са противоречиви. 
Актуални са и проучванията, които про-
следяват промените при добавяне на ци-
накалцет заедно с други аналози на вита-
мин D, с цел намаляване на дозите и по-
добряване на контрола над минералния 
метаболизъм (10,11,12,13,14). В последно 
време се съобщава и за друг агонист на 
калций-сензитивните рецептори. Walter 
et al. (15) разглеждат данните за изследва-
ните in vitro и in vivo свойства на пептид 

обективност на резултатите. Въпреки до-
сегашния опит, отразен в насоки и алго-
ритми за добри клинични практики, има 
още доста неуточнени моменти.

Преценката на лекуващия нефро-
лог определя началото на витамин D те-
рапията. Започването й в по-ранен ста-
дий на ХБЗ има предимството, че пара-
тиреоидните жлези проявяват по-голяма 
чувствителност към препаратите. Това 
може успешно да забави хиперплазията 
им, при която се наблюдава намаляване 
на броя на рецепторите и на чувствител-
ността им. Освен положителните ефек-
ти, по-ранното начало на приема на вита-
мин D аналози е свързано с риск от отла-
гане на мекотъканни калцификати, както 
и с възможност за проява на адинамич-
ни костни промени при свръхподтискане 
на хиперпаратиреоидизма. За да се про-
вежда витамин D терапията с максима-
лен успех въпреки тези ограничаващи ус-
ловия, е необходимо точно диагностици-
ране на хиперпаратиреоидизма, както и 
контрол и корекция на серумните фос-
фати с помощта на фосфат-свързващите 
съединения. Редовните лабораторни из-
следвания и внимателното проследяване 
на провежданото витамин D лечение са 
определено от полза за пациентите.

Подобни са ограниченията и риско-
вете и при прилагане на витамин D ана-
лози в крайния стадий на ХБЗ, но има 
събрани повече данни и са формулира-
ни по-точни критерии. И в този случай 
е необходима компетентна комплексна 
оценка. Например при пациенти на диа-
лиза в регулирането на минералната об-
мяна освен суплементиращата витамин 
D терапия, корекция на нивата на ПТХ и 
прилагането на фосфат-свързващи сред-
ства, важно значение имат и количество-
то калций в диализния разтвор, използ-
ваните мембрани, хранителния режим и 
др. Този сложен комплекс от фактори за-
труднява изследователите при получава-
нето на достоверни данни за ефекта на 
всеки отделен фактор и зависимостите 
между тях.
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AMG 416 (още велкалцетид), който може 
да активира дълготрайно калциевите ре-
цептори при наличие или отсъствие на 
физиологични нива на екстрацелулар-
ния калций, като иновативна терапия 
на вторичния хиперпаратиреоидизъм 
при пациенти на хемодиализа. Изводи-
те им се потвърждават и от проучването 
на Martin et al. (16) върху хора, които ус-
тановяват понижение на серумното ниво 
на ПТХ и FGF-23 под действието на AMG 
416. Те също подкрепят прилагането му в 
лечението на вторичния хиперпаратире-
оидизъм при диализните пациенти. 

В един кратък обзор не могат да бъ-
дат разгледани всички аспекти на тол-
кова комплексен и сложен проблем като 
бъбречната остеодистрофия, развиваща 
се в хода на прогресирането на ХБЗ. Като 
основен елемент от активното терапев-
тично поведение съвременните аналози 
на витамин D дават възможност за про-
филактика и забавяне на настъпването 
на тежките увреждания на минералната 
обмяна и техните последствия при ХБЗ. 
Те са надеждно средство за намаляване 
на сериозните усложнения на състояние-
то на пациентите с ХБЗ и за увеличаване 
на предпоставките за повишена продъл-
жителност и по-добро качество на живо-
та им. 
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