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Wapń jest składnikiem kości, bierze udział w skurczu 
mięśni, w tym serca, przekaźnictwie synaptycznym i in-
nych funkcjach układu nerwowego, agregacji płytek krwi 
i krzepnięciu, wydzielaniu hormonów i substancji regulato-
rowych, a w środowisku wewnątrzkomórkowym jest tzw. 
drugim przekaźnikiem. W środowisku zewnątrzkomórko-
wym (we krwi) 50% wapnia całkowitego występuje w for-
mie zjonizowanej, 40% związane jest z albuminami, a 10% 
w postaci kompleksów z anionami fosforanowymi i cytry-
nianowymi. 

Prawidłowe stężenie we krwi:  Ca 2,25-2,75 mmol/l 
(9-11 mg/dl); Ca2+ 1,0-1,3 mmol/l (4-5,2 mg/dl). Stęże-
nia wapnia całkowitego (Ca; Ca całk) można interpreto-
wać w odniesieniu do podanych wartości referencyjnych 
jedynie w sytuacji, gdy stężenie albuminy jest prawidłowe 
i zbliżone do wartości 40 g/l. W większości przypadków 
pomiary stężenia wapnia zjonizowanego (Ca2+) nie mają 
przewagi nad oznaczeniami poziomu wapnia całkowitego. 
Fakt, że stężenie Ca w surowicy jest powiązane z ilością 
albuminy sprawia, że przydatne jest obliczenie tzw. skory-
gowanego wapnia wg wzorów: Ca skorygowany [mmol/l] 
= Ca całk [mmol/l] + 0,02 (40 g/l – albumina [g/l]); Ca 
skorygowany [mg/dl] = Ca całk [mg/dl] + 0,8 (4 g/dl – al-
bumina [g/dl]).

Głównymi regulatorami kalcemii są parathormon (PTH) 
i aktywne metabolity witaminy D. PTH w nerkach aktywu-
jąc 1α-hydroksylazę przekształca 25(OH)D do 1,25 (OH)2D, 
zwiększa reabsorpcję wapnia, zmniejsza reabsorpcję fos-
foranów i sodu. PTH powoduje osteolizę osteoklastyczną 
i osteocytową. PTH zwiększa wchłanianie wapnia i fosforu 
w jelitach pośrednio, poprzez aktywną witaminę D3. PTH 
działa więc poprzez nerki, kości i jelita. Witamina D3 zwięk-
sza reabsorpcję wapnia i fosforanów w nerkach, zwiększa 
mineralizację kości, zwiększa wchłanianie wapnia i fosforu 
w jelitach. Efekty działania D3 wykraczają poza jej wpływ 
na nerki, kości i jelita. Piśmiennictwo przytacza udział D3 
np. w procesach odpornościowych i różnicowaniu komó-
rek. D3 zmniejsza wydzielanie PTH (o ile nie ma niedoboru 
magnezu) działając bezpośrednio na przytarczyce lub po-
średnio poprzez poziom kalcemii.

W patofizjologii gospodarki wapniowo-fosforanowej ma 
swój udział peptyd podobny do PTH (PTHrP; PTH-related 
Peptide). PTHrP jest homologiczny do N-końcowego frag-
mentu PTH, tworzy go 135-173 aminokwasów. Fizjologicz-

nie działa raczej miejscowo niż ogólnoustrojowo, reguluje 
proliferację i mineralizację chondrocytów oraz transport 
Ca przez łożysko. PTHrP może być wydzielany przez nowo-
twory, guzy lite (rak płasnonabłonkowy, w tym płuc oraz 
rak nerki, sutka) i w białaczce z komórek T, wówczas działa 
podobnie do PTH.

Patomechanizm hiperkalcemii opiera się na zwiększo-
nej resorpcji kostnej, zwiększonym wchłanianiu wapnia 
w przewodzie pokarmowym, zmniejszonym wydalaniu 
wapnia przez nerki. W rzeczywistości najczęstszą i naj-
istotniejszą przyczyną hiperkalcemii jest przyspieszona 
resorpcja kostna. Nerki stanowią jedyną drogą eliminacji 
wapnia z organizmu, a istotą obrony przed hiperkalcemią 
jest supresja wydzielania PTH. Kiedy dojdzie do rozwoju 
hiperkalcemii stan ten może być podtrzymywany lub na-
silany w „mechanizmie spirali”. Hiperkalcemia zmniejsza 
zdolność do zagęszczania moczu co prowadzi do wielomo-
czu, odwodnienia, i później upośledzenia eGFR. Rozwijają-
ce się nudności i wymioty nie ułatwiają zaspokojenia pra-
gnienia co nasila odwodnienie.  

Przyczyną hiperkalcemii jest najczęściej (90%) pierwotna 
nadczynność przytarczyc (gruczolak, rozrost, rak; postać 
sporadyczna i dziedziczna, w tym MEN1 MEN2a) oraz no-
wotwór złośliwy. Na pozostałe 10% składają się tyreotok-
sykoza, trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc, niewy-
dolność nadnerczy, guz chromochłonny, nienowotworowa 
choroba ziarniniakowa, rabdomioliza, unieruchomienie, 
hiperwitaminoza D, leki tiazydowe, lit, toksyczne działanie 
teofiliny, zespół mleczno-alkaliczny oraz rodzinna łagod-
na hiperkalcemia hipokalciuryczna (FBHH; Familial Benign 
Hypocalciuric Hypercalcaemia). FBHH jest zbyt rzadko roz-
poznawaną postacią raczej łagodnej hiperkalcemii. Przy-
czyną FBHH są mutacje inaktywujące receptor dla jonów 
wapnia (CaR) w przytarczycach i nerkach, a w diagnosty-
ce nie można pominąć oceny wydalania wapnia z moczem.

Równoczesna ocena stężenia wapnia i PTH we krwi w okre-
ślaniu przyczyny hiperkalcemii jest podstawą postępowa-
nia. Z poniższego prostego diagramu wynika podział na 
hiperkalcemię PTH-zależną i hiperkalcemię PTH-
-niezależną. W tej pierwszej kliniczne znaczenie mają 
cztery przyczyny, a najczęstszą z nich jest pierwotna nad-
czynność przytarczyc. W tej drugiej najczęstszą przyczy-
ną jest nowotwór złośliwy.  



Hiperkalcemia PTH-niezależna to bez wątpliwości hi-
perkalcemia pozaprzytarczycowa. Obok nowotworów zło-
śliwych do jej przyczyn należą: nienowotworowa choroba 
ziarniniakowa (sarkoidoza, wytwarzanie 1,25(OH)2D przez 
ziarniniaki), tyreotoksykoza (wzmożona osteoliza), nie-
wydolność nadnerczy, guz chromochłonny, rabdomioliza 
(liza mięśni poprzeprzecznie prążkowanych, ostra niewy-
dolność nerek), unieruchomienie (długotrwałe, zwłaszcza 
w przypadku przyspieszonego obrotu kostnego np. u ludzi 
młodych), diuretyki tiazydowe; hiperwitaminoza D, hiper-
witaminoza A (wzmożona osteoliza), teofilina (zmniejsze-
nie wydalania Ca z moczem), zespół mleczno-alkalicz-
ny (zespół Burnetta; nadmierne spożywanie produktów 
mlecznych lub nadużywanie leków zobojętniających sok 
żołądkowy), adynamiczna choroba kości u chorych diali-
zowanych (upośledzone odkładanie wapnia w kościach), 
dysproteinemia. 

Hiperkalcemia związana z chorobą nowotworową 
(MRH; Malignancy-Related Hypercalcemia) W zależności 
od tego, który z trzech patomechanizmów MRH dominuje, 
wyróżnia się 3 typy MRH: 1. Hiperkalcemię humoralną; 
2. Hiperkalcemię związaną z osteolizą; 3. Hiperkalcemię 
w przebiegu nowotworów układu krwiotwórczego. We 
wszystkich typach MRH dochodzi do wzrostu aktywności 
osteoklastów (i resorpcji kości). MRH dotyczy najczęściej 
(80%) niektórych guzów litych, w tym raka płaskonabłon-
kowego (płuc, głowy, szyi) i raka sutka, nerki. Hiperkal-
cemia humoralna jest najczęstszym (80%) typem MRH 
i dotyczy nawet takich przypadków jak rak sutka z prze-
rzutami do kości. Przejściowa hiperkalcemia może wystę-
pować jako reakcja na terapię estrogenami lub antyestro-
genami i wiąże się z pozytywną reakcją na leczenie. 

1. W hiperkalcemii humoralnej, PTHrP, 1,25(OH)2D i cy-
tokiny nasilające resorpcję kości powstają w litych gu-
zach i/lub ich przerzutach oraz w komórkach chłoniaków 
i białaczek. Działają ogólnoustrojowo, auto- i parakrynnie, 
powodują  nasilenie aktywności osteoklastów i nasilenie 
reabsorpcji wapnia w nerkach. Pierwszy opis przypadku 
sugerujący humoralną przyczynę hiperkalcemii związanej 
z nowotworem złośliwym przy braku przerzutów do kości 
pochodzi z lat 40-tych XX wieku. 

2. Hiperkalcemia związana z osteolizą dotyczy wszystkich 
chorób nowotworowych. Substancje wytwarzane w ko-
mórkach nowotworowych wywołują osteolizę bezpośred-
nio jak i przez zwiększanie aktywności osteoklastów. Do-
chodzi do uwalniania wapnia ze szkieletu do przestrzeni 
pozakomórkowej, najpewniej również w wyniku mecha-
nicznego niszczenia kości przez przerzuty.

3. Hiperkalcemia w nowotworach układu krwiotwórcze-
go pojawia się w przebiegu szpiczaka plazmocytowego, 
białaczek, w chłoniakach ziarniczych (choroba Hodgkina) 
i nieziarniczych. W szpiczaku plazmocytowym do hiperkal-
cemii dochodzi w wyniku raczej rozległej niż miejscowej 
osteolizy, działania raczej lokalnych czynników osteolitycz-
nych niż czynników humoralnych oraz zmniejszenia eGFR 
i uszkodzenia nerek wskutek filtrowania białek Bence’a 
Jonesa. U pacjentów z białaczką wytwarzane w prolife-
rującej tkance limfoidalnej czynniki humoralne i lokalne 
czynniki osteolityczne prowadzą do resorpcji kości. Chodzi 
tu głównie o białaczkę z komórek T, ostrą białaczkę limfo-
blastyczną i przełom blastyczny w przewlekłej białaczce 
szpikowej. Osteoliza jest główną przyczyną hiperkalcemii 
u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym i białaczką. 
U pacjentów z chłoniakami ziarniczymi (choroba Hodgki-
na) i nieziarniczymi, głównie z chłoniakami odpowiednio 
z komórek T, chłoniakami nieziarniczymi (z limfocytów B) 
wytwarzane w proliferującej tkance limfoidalnej czynniki 
humoralne i lokalne czynniki osteolityczne również prowa-
dzą do resorpcji kości, ale proliferujące komórki limfoidal-
ne wykazują ponadto aktywność 1α-hydroksylazy 25(OH)
D, której nie obserwuje się u ludzi zdrowych. Aktywność ta 
nie jest hamowana przez Ca i 1,25(OH)2D. U takich pacjen-
tów, hiperkalcemia i hiperkalciuria mogą nie ujawniać się 
aż do czasu wystąpienia zwiększonej ekspozycji na światło 
słoneczne lub zwiększonego spożycia witaminy D i prepa-
ratów wapnia. We wszystkich przypadkach hiperkalcemii 
z chłoniakami należy więc ocenić poziom 1,25(OH)2D.

Innego podziału hiperkalcemii związanej z chorobą no-
wotworową dokonuje się wg miejsca, w którym powstaje 
hiperkalcemia i jest to MRH pochodzenia kostnego i MRH 
pochodzenia nerkowego. W MRH pochodzenia kostnego 
znaczenie ma osteoliza uogólniona, jedno- lub wieloogni-

wapń ↑ + PTH ↑ wapń ↑ + PTH ↓
pierwotna nadczynność przytarczyc nowotwór złośliwy

rodzinna łagodna hiperkalcemia hipokalciuryczna 
(FBHH)

trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc

hiperkalcemia indukowana litem

pozostałe (rzadsze) przyczyny hiperkalcemii



skowa (uwalnianie wapnia ze szkieletu do przestrzeni po-
zakomórkowej, humoralny efekt czynników pochodzenia 
nowotworowego w postaci aktywacji osteoklastów) oraz 
zmniejszone kościotworzenie (w wyniku hiperkalcemii, 
zmniejszonego odpływu wapnia z przestrzeni pozako-
mórkowej do kości w szpiczaku plazmocytowym). W MRH 
pochodzenia nerkowego znaczenie ma zwiększona reab-
sorpcja wapnia (humoralny efekt czynników pochodzenia 
nowotworowego) i  zmniejszona kalciuria (w wyniku od-
wodnienia i zmniejszenia eGFR).

Hiperkalcemia – stopnie ciężkości 

• < 3,0 mmol/l: często asymptomatyczna,
zwykle nie wymaga pilnego leczenia

• 3,0-3,5 mmol/l: może być dobrze tolerowana
przez chorych jeśli rozwijała się wolno, ale może
być objawowa – wtedy zwykle zalecane jest
natychmiastowe leczenie

• > 3,5 mmol/l: wymaga pilnego leczenia z powodu
ryzyka dysrytmii i śpiączki

Przełom hiperkalcemiczny to stan zagrożenia życia, któ-
ry może wystąpić, gdy zwiększonemu stężeniu wapnia we 
krwi (najczęściej > 3,5 mmol/l) towarzyszą zmniejszenie 
objętości płynów krążących, zaburzenia świadomości oraz 
zaburzenia rytmu serca. Przyczyny to > 70% nowotwory, 
20% pierwotna nadczynność przytarczyc, 10% inne.

Hiperkalcemię dzieli się też na postać ostrą, przewlekłą, 
zaostrzenie przewlekłej. 

Hiperkalcemia – objawy kliniczne 

• wielomocz, wzmożone pragnienie

• jadłowstręt, nudności, zaparcie

• zaburzenia nastroju, zaburzenia funkcji poznawczych,
dezorientacja, śpiączka

• zaburzenia czynności nerek

• skrócenie odstępu QT i zaburzenia rytmu serca

• kamica nerkowa, wapnica nerek

• zapalenie trzustki

• wrzód trawienny

• nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia

• osłabienie mięśni

• keratopatia

Hiperkalcemia – postępowanie 

Wywiad – zwróć uwagę na:

• objawy hiperkalcemii (od kiedy)

• objawy choroby podstawowej np. utrata
masy ciała, nocne poty, kaszel

• wywiad rodzinny

• leki

• suplementy i preparaty bez recepty

Badanie fizykalne – zacznij od oceny:  

• zaburzeń poznawczych

• bilansu płynów

• w kierunku choroby podstawowej
(w tym węzły chłonne)

W EKG poszukaj skróconego odstępu QT lub innych zabu-
rzeń przewodnictwa.

Zleć badanie krwi – Ca, Pi, PTH, albuminy, mocznik, elek-
trolity

Hiperkalcemia 
PTH-zależna*

endokrynolog, 
nefrolog

onkolog, 
endokrynolog,  

hematolog, 
internista, 

pulmonolog 
i pozostali specjaliści: 

np. okulista, ortopeda, 
neurolog

Hiperkalcemia  
PTH-niezależna

*) Podwyższony lub nawet mieszczący się w górnym zakresie 
wartości prawidłowych poziom PTH u pacjentów z hiperkalce-
mią jest w ewidentny sposób niewłaściwy.
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