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Mocznicowa kalcynoza guzowata 
– ang. uremic tumoral calcinosis (UTC) 
jest rzadkim powikłaniem schyłkowej 
niewydolności nerek (SNN), charaktery-
zującym się odkładaniem złogów wapnia 
w skórze, na powierzchniach błon śluzo-
wych, w tkankach miękkich oraz w pobli-
żu stawów. Prowadzi to do miejscowe-
go obrzęku, zmniejszenia ruchomości 
stawów, a także bolesnych owrzodzeń 
i ciężkich zakażeń. Wyróżnia się dwie 
podstawowe postaci UTC: pierwotną, 
która może wynikać z upośledzenia 
syntezy lub działania czynnika wzrostu 
fibroblastów 23 (FGF-23) oraz wtórną, 
spowodowaną chorobami w przebiegu 
których dochodzi do wystąpienia nad-
czynności przytarczyc, np. niewydolno-
ścią nerek [1].

Zwapnienia tkanek miękkich u pacjen-
tów z SNN są częste. Wynika to z upo-
śledzonego wydalania fosforu z moczem 
i aktywacji witaminy D, co powoduje nad-
czynność przytarczyc i w konsekwencji 

wytrącanie się fosforanu wapnia w tkan-
kach miękkich. U pacjentów poddawa-
nych dializom otrzewnowym częstość 
występowania UTC szacuje się na 1,6-2% 
a u pacjentów hemodializowanych na 0,5-
3% [2, 3]. Częściej dotyka ona kobiet niż 
mężczyzn. Choroba ta może powodować 
ciężkie objawy kliniczne: podwyższenie 
temperatury ciała, znaczne ograniczenie 
ruchomości stawów, zniekształcenia sta-
wów, uporczywy ból wymagający stoso-
wania silnych środków przeciwbólowych 
oraz zakażenia bakteryjne. Na rycinie 
1 przedstawiono obraz tomografii kom-
puterowej obręczy barkowej 28-letnie-
go pacjenta z SNN w przebiegu uropatii 
zaporowej, dializowanego otrzewnowo 
w systemie automatycznej dializoterapii 
otrzewnowej (ADO) od 2017 roku. Cho-
ry w ramach rutynowej wizyty w ośrodku 
prowadzącym leczenie nerkozastępcze 
zgłosił występujące od kilku dni silne do-
legliwości bólowe ramion z powiększa-
niem się ich obwodu od kilku tygodni. Na 
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Rycina 1
Obraz tomografii komputerowej obręczy barkowej pacjenta z mocznicową kalcynozą guzowatą przed (A, B) 
oraz po leczeniu (C, D). Obustronnie wokół głowy kości ramiennej stwierdza się masywne zwapnienia tkanek 
miękkich, które w badaniu kontrolnym po leczeniu uległy znacznej regresji. 

podstawie przeprowadzonej diagnostyki 
u pacjenta rozpoznano UTC. W ramach 
terapii dokonano konwersji z dializotera-
pii otrzewnowej do hemodializoterapii. Ze 
względu na niestosowanie się do zaleceń 
dietetycznych przeprowadzono eduka-
cję pacjenta w zakresie stosowania diety 
ubogofosforanowej. Do leczenia dołą-
czono kalcymimetyk oraz wykonano pa-
ratyreoidektomię. UTC w przebiegu SNN 
może być skutecznie leczona w przypad-
ku zastosowania intensywnego wielokie-
runkowego postępowania. Najważniejsze 
wydaje się jednak zapobieganie wystąpie-
niu tego powikłania poprzez odpowiednie 
leczenie zaburzeń mineralnych i kostnych 
u pacjentów z SNN. 
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