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S t r e s z c z e n i e

Sugerowano, że stosowanie wapnia i witaminy D, które są podstawowymi elementami prewencji i terapii osteoporozy, 
może zwiększać ryzyko powstawania złogów w układzie moczowym. Liczne badania dowodzą jednak, że właściwa po-
daż wapnia i witaminy D ogranicza niebezpieczeństwo krystalizacji szczawianu i fosforanu wapnia w drogach moczowych. 
U osób zdrowych dieta z prawidłową zawartością wapnia rzędu 1000-1300 mg/dobę idzie w parze ze zmniejszeniem często-
ści występowania złogów o 30-50% w porównaniu z dietą zawierającą 400-600 mg wapnia dziennie. Wyższe spożycie wapnia 
w diecie przyczynia się do wiązania szczawianów w świetle przewodu pokarmowego oraz do ograniczenia ich absorpcji z jelit 
i wydalania z moczem. Wykazano, że dodatkowa suplementacja wapnia nie powoduje wzrostu ryzyka kamicy nerkowej, jeśli 
wapń przyjmowany jest wraz z posiłkami a całkowite spożycie tego pierwiastka nie przekracza 2000 mg/dobę. U pacjentów 
z hiperkalciurią absorpcyjną wzrost wydalania wapnia z moczem może przewyższać korzyści związane ze zmniejszeniem 
wydalania szczawianów. Ograniczenie spożycia wapnia przez tych pacjentów może jednak powodować obniżenie BMD i 
wzrost ryzyka złamań szkieletu. Sugerowano, że należy utrzymać właściwą podaż wapnia zalecając jednocześnie wypijanie 
dużych ilości płynów oraz stosowanie diety zawierającej umiarkowaną ilość białka, małą ilość sodu a dużo potasu i magnezu. 
Wskazane może być stosowanie tiazydów w połączeniu z uzupełnianiem potasu oraz wysokie dawki witaminy B6. 

Suplementacja witaminy D w dawkach stosowanych w prewencji i leczeniu osteoporozy jest uważana za bezpieczną. 
Wykazano, że witamina D stosowana przez kilka miesięcy w dawkach do 10 000 IU/dobę nie powoduje hiperkalcemii, hiper-
kalciurii i nie zwiększa ryzyka tworzenia złogów w drogach moczowych. Nie są znane potwierdzone przypadki toksyczności 
witaminy D, gdy stężenie 25OHD w surowicy krwi jest niższe niż 200 ng/ml. Dla osiągnięcia takiego poziomu konieczne jest 
przyjmowanie witaminy D w dawce powyżej 20 000 IU na dobę. 

Należy podkreślić, że w wielu badaniach klinicznych czas leczenia pacjentów witaminą D mógł być zbyt krótki aby doszło 
do wytworzenia złogów w układzie moczowym. Sugerowano, że do zatrucia witaminą D dochodzi dopiero wtedy, gdy witami-
na D2 lub D3 stosowana jest przez kilka lat w dawce co najmniej 10 000 IU dziennie. W większości doniesień nie opisywano 
aby hiperkalcemii i hiperkalciurii towarzyszyła kamica układu moczowego. 

Słowa kluczowe: osteoporoza, wapń, witamina D, kamica układu moczowego

S u m m a r y

It was suggested that supplementation with calcium and vitamin D, which are essential components of prevention and 
therapy of osteoporosis, can increase the risk of kidney stone formation. Numerous studies showed, however, that adequate 
calcium and vitamin D intake reduced the risk of crystallization of both calcium oxalate and calcium phosphate in the urinary 
tract. In healthy individuals a diet with normal calcium intake of 1000-1300 mg per day is associated with a reduction in kid-
ney stone formation by 30-50% as compared with a diet containing 400-600 mg calcium daily. Higher dietary calcium intake 
results in binding of oxalate in the gut, diminished oxalate absorption from the intestine and reduced urinary oxalate excretion. 
It was shown that additional calcium supplementation was not associated with increased risk of kidney stones unless calcium 
is taken apart from meals and total calcium intake exceeds 2000 mg per day. In patients with an absorptive hypercalciuria the 
rise in urinary calcium may overhelm benefits subsequent to a reduction in urinary oxalate. Any restriction in dietary calcium 
in these patients may result, however, in a decrease in BMD and increased risk of bone fractures. It was suggested that ad-
equate calcium intake should be provided together with high fluid intake and a diet with moderate amounts of protein, small 
amounts of sodium and rich in potassium and magnesium. Thiazides in combination with potassium supplement as well as 
high doses of vitamin B6 are the therapeutic alternatives.  

Supplementation with vitamin D at the doses used in the prevention and treatment of osteoporosis should be regarded as 
safe. It was shown that vitamin D in the doses of up to 10,000 IU per day given over several months did not result in hyper-
calcemia, hypercalciuria and kidney stone formation. No cases of confirmed intoxication with vitamin D have been reported 
if serum 25OHD concentrations were below 200 ng/ml. Doses of vitamin D needed to produce such levels are in excess of 
20,000 IU daily.
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It should be stressed that the duration of vitamin D exposure in many clinical trials could be too short to form urinary 
stones. It was suggested that vitamin D intoxication occurs only if vitamin D2 or D3 is given for several years at the dose of at 
least 10,000 IU daily. In most reports hypercalcemia and hypercalciuria were not accompanied by urinary stones.

Key words: osteoporosis, calcium, vitamin D, urolithiasis

WPROWADZENIE

Ocenia się, że kamica układu moczowego występu-
je u 10-15% mężczyzn i 3-6% kobiet (1-3). Krystaliczne 
złogi tworzące się w układzie moczowym zbudowane 
są w 70-80% z soli wapnia. Około 5-10% stanowią złogi 
z kwasu moczowego, kolejne 5-10% stanowią kamie-
nie z fosforanu amonowo-magnezowego, a około 1-2% 
z cystyny. Złogi wapniowe zbudowane są, w dominu-
jącej części, ze szczawianu wapnia, znacznie rzadziej 
zaś z fosforanu lub węglanu wapnia (1, 4).

ETIOPATOGENEZA KAMICY 

Powstawaniu złogów w drogach moczowych sprzy-
ja zagęszczenie moczu oraz obecność w nim dużych 
ilości substancji krystalicznych. Czynnikami zwiększa-
jącymi ryzyko tworzenia się kamieni są również: zastój 
moczu, znacznie obniżone lub wysokie pH, obecność 
w moczu organicznych jąder krystalizacji oraz zaka-
żenie układu moczowego bakteriami wytwarzającymi 
ureazę. Zwiększenie litogenności moczu może wyni-
kać z niedoboru substancji chroniących układ moczo-
wy przed wytrącaniem się złogów. Rolę fizjologicznych 
inhibitorów krystalizacji i agregacji kryształów pełnią 
zarówno białka produkowane przez komórki cewek 
nerkowych, m.in. uropontyna i nefrokalcyna, jak i sub-
stancje filtrowane do moczu z surowicy krwi m.in. cy-
tryniany i kationy magnezu (5, 6).  

Badania przeprowadzone u pacjentów z kamicą 
układu moczowego wykazały, że większość z nich 
wydala z moczem nadmierne ilości krystaloidów.  
U 30-70% badanych osób stwierdzono hiperkalciurię, 
u 20-30% hiperoksalurię, a u około 30% hiperurykozu-
rię. Wykazano również, że mocz około 30% pacjentów 
zawiera niedostateczną ilość cytrynianów (4, 7).

Hiperkalciurię rozpoznaje się, gdy dobowe wydala-
nie wapnia z moczem przekracza 300 mg u mężczyzn 
i 250 mg u kobiet. Przyczyną hiperkalciurii może być 
zwiększone uwalnianie wapnia z kości, upośledzona 
reabsorpcja tego jonu przez komórki cewek nerko-
wych oraz nadmierne wchłanianie wapnia z przewodu 
pokarmowego. Do zwiększonego wchłaniania wapnia 
z jelit przyczynia się bogatobiałkowa dieta, nadmierna 
podaż witaminy D lub jej aktywnych metabolitów oraz - 
uwarunkowana genetycznie - samoistna hiperkalciuria 
absorbcyjna.

Istotną przyczyną krystalizacji złogów szczawianu 
wapnia w drogach moczowych jest hiperoksaluria. 
Nadmierne, przekraczające 40 mg/dobę, wydalanie 
szczawianów z moczem może być wynikiem dużej 
syntezy endogennej, spowodowanej, między innymi, 

uwarunkowaną genetycznie, pierwotną hiperoksalurią 
typu 1 lub 2, niedoborem witaminy B6, która jest ko-
enzymem aminotransferazy alaninowo-glioksylazowej 
oraz przyjmowaniem dużych dawek witaminy C. Hi-
peroksaluria może być też następstwem spożywania 
znacznych ilości szpinaku, orzechów, czekolady oraz 
picia kakao i mocnej herbaty, które są bogatym źró-
dłem szczawianów (8). Stwierdzono, że nadmierne wy-
dalanie szczawianów z moczem jest znacznie silniej-
szym czynnikiem litogennym niż hiperkalciuria (4). 

Do krystalizacji złogów w układzie moczowym może 
przyczyniać się nadmierne wydalanie kwasu moczo-
wego z moczem. Rozpoznanie hiperurykozurii stawia-
ne jest, gdy dobowe wydalanie kwasu moczowego 
przekracza 800 mg u mężczyzn i 750 mg u kobiet. Wy-
kazano, że wydalanie kwasu moczowego z moczem 
wzrasta proporcjonalnie do zawartości w diecie pokar-
mów bogatych w puryny, takich jak mięso i podroby. 
Dowiedziono, że zdolność krystalizacji kwasu moczo-
wego zależy w znacznym stopniu od pH moczu. W roz-
tworze o pH 4,5 rozpuszczalność kwasu moczowego 
nie przekracza 100 mg/l, natomiast w środowisku o pH 
6,5 wzrasta do wartości ponad 1500 mg/l (9, 10).

SPOŻYCIE WAPNIA W DIECIE A KAMICA UKŁADU 
MOCZOWEGO

Zalecane spożycie wapnia w diecie młodzieży i 
osób dorosłych wynosi 1000 mg/dobę, jedynie kobiety 
w okresie ciąży, laktacji oraz we wczesnym okresie po-
menopauzalnym wymagają podaży 1500 mg wapnia 
dziennie (11). 

Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, że 
wśród osób, których dobowa dieta zawiera 1000-1300 
mg wapnia elementarnego, ryzyko utworzenia złogu 
w drogach moczowych jest stosunkowo najmniejsze. 
Zwiększoną, o 34-49%, częstość kamicy obserwowa-
no natomiast u osób spożywających jedynie 400-500 
mg wapnia na dobę (12, 13). 

Badanie, w trakcie którego monitorowano przez 
4 lata, ponad 45 tysięcy mężczyzn w wieku od 40 do 
75 lat, pozwoliło stwierdzić, że ryzyko wystąpienia ob-
jawowej kamicy układu moczowego wśród 20% osób 
o najwyższym spożyciu wapnia jest o 34% niższe w 
porównaniu z grupą 20% badanych o najniższej za-
wartości wapnia w diecie (14). Przedłużona do 14 lat 
obserwacja tej samej populacji mężczyzn potwierdziła, 
że ryzyko powstawania złogów w drogach moczowych 
wśród 1/5 badanych o najwyższym spożyciu wapnia 
jest o 31% niższe w porównaniu z analogiczną grupą 
osób o najniższej zawartości tego pierwiastka w diecie. 
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W przedłużonej fazie badania zależność między spo-
życiem wapnia a progresją kamicy układu moczowego 
obserwowano wyłącznie wśród mężczyzn < 60. roku 
życia (12).  

Zbliżone wyniki przyniosło, trwające 5 lat, kontrolo-
wane, randomizowane badanie kliniczne, którym ob-
jęto osoby z hiperkalciurią i kamicą układu moczowe-
go w wywiadach. Wykazano, że w grupie pacjentów 
spożywających dietę zawierającą 1200 mg wapnia ele-
mentarnego oraz ograniczoną ilość białka zwierzęcego 
i sodu ryzyko krystalizacji kolejnego złogu w układzie 
moczowym było niższe o 51% w porównaniu z  osoba-
mi spożywającymi niemodyfikowaną dietę zawierającą 
około 400 mg wapnia (13).  

Zwiększone ryzyko powstawania złogów w drogach 
moczowych u osób ze zbyt małą zawartością wapnia w 
diecie wynika prawdopodobnie z nasilenia jelitowej ab-
sorpcji szczawianów, które nie zostają związane przez 
kationy wapnia w świetle przewodu pokarmowego 
(15). Właściwe spożycie wapnia ogranicza wchłania-
nie szczawianów z przewodu pokarmowego i redukuje 
oksalurię, która jest silnym czynnikiem litogennym (4).  

Ograniczenie podaży wapnia w diecie do 400-600 
mg na dobę może być uzasadnione u pacjentów z hi-
perkalciurią absorpcyjną, u których powinno być sko-
jarzone z podawaniem diuretyków tiazydowych i su-
plementacją cytrynianów.

SUPLEMENTACJA WAPNIA A KAMICA UKŁADU  
MOCZOWEGO

Zależność między doustną podażą wapnia a ryzy-
kiem wystąpienia kamicy układu moczowego ocenia-
no w trakcie badania WHI (Women’s Health Initiative), 
do którego włączono 36 282 kobiety w wieku od 50 
do 79 lat. Uczestniczące w badaniu pacjentki zosta-
ły losowo podzielone na dwie grupy, z których jedna 
przez 7 lat przyjmowała dodatkowo codzienną suple-
mentację 1000 mg wapnia elementarnego oraz 400 IU 
witaminy D3. Wykazano, że częstość objawowej kami-
cy dróg moczowych wśród pacjentek przyjmujących 
preparaty wapnia i witaminy D była o 17% wyższa niż w 
grupie kontrolnej i wynosiła odpowiednio 353/100 000/
rok i 301/100 000/rok (16). Zbliżone wyniki przyniosło 
badanie NHS (Nurses’ Health Study II), którego auto-
rzy również stwierdzili, że stosowanie farmakologicznej 
suplementacji wapnia zwiększa ryzyko tworzenia zło-
gów w układzie moczowym (17). Szczegółowa anali-
za wyników badania WHI wykazała, że biorące w nim 
udział kobiety, poza zalecanymi preparatami wapnia i 
witaminy D3, przyjmowały w diecie oraz w postaci do-
zwolonej suplementacji aż 1150 mg wapnia oraz 365 
IU witaminy D (16).

W przeprowadzonej przez Heaney’a metaanali-
zie kontrolowanych badań klinicznych obliczono, że 
wśród 5513 osób przyjmujących preparaty wapnia 
przez średnio 2,3 roku objawowa kamica występowała 
z częstością 77/100 000/rok natomiast w grupie 4706 
osób otrzymujących placebo – z częstością 80/100 

000/rok. Zbliżoną częstość objawowej kamicy, wyno-
szącą 107/100 000/rok, obserwowano także u pacjen-
tów, którzy stanowili grupy kontrolne w badaniach kli-
nicznych leków stosowanych w terapii osteoporozy i 
otrzymywali suplementację wapnia w ilości 400-1000 
mg dziennie (4).

Zależność między ilością wapnia przyjmowanego 
drogą doustną a ryzykiem wystąpienia kamicy układu 
moczowego wydaje się mieć kształt dwufazowy: wyż-
sze prawdopodobieństwo powstawania złogów wystę-
puje zarówno przy niedostatecznej, jak i przy nadmier-
nie wysokiej podaży wapnia. Wyniki opublikowanych 
dotychczas badań wskazują, że zagrożenie kamicą 
układu moczowego wzrasta dopiero wtedy, gdy cał-
kowite dobowe spożycie wapnia zawartego w produk-
tach spożywczych i preparatach farmakologicznych 
przekracza 2000 mg (4). 

Dodatkowa suplementacja wapnia powinna być 
przyjmowana wraz z posiłkami aby zminimalizować 
ilość szczawianów wchłanianych z przewodu pokar-
mowego. Wykazano, że podawanie związków wapnia 
między posiłkami może zwiększyć ryzyko kamicy o 
20% (18). 

WITAMINA D A KAMICA UKŁADU MOCZOWEGO

Sugerowano, że podawanie wysokich dawek wita-
miny D, a zwłaszcza jej aktywnych metabolitów może 
powodować znaczny wzrost jelitowej absorpcji wap-
nia, zwiększenie wydalania tego kationu z moczem i 
zwiększenie zagrożenia kamicą układu moczowego. 
Z drugiej strony skorygowanie istniejących niedoborów 
witaminy D może ograniczyć ryzyko tworzenia złogów 
niwelując wtórną nadczynność przytarczyc (19). 

Wykazano, że optymalna absorpcja wapnia z jelit 
osiągana jest, gdy stężenie 25-OH witaminy D (25OHD) 
w surowicy krwi przekracza 32 ng/ml (20). Dla osiągnię-
cia tego stężenia u pacjentów z poziomem kalcyfediolu 
> 17,5 ng/ml wymagane jest podawanie witaminy D w 
dawce 700-800 IU/dobę (21). Obliczono, że długotrwa-
ła suplementacja witaminy D w dawce 1000 IU/dobę 
pozwala na osiągnięcie stężenia kalcyfediolu > 30 ng/
ml u co najmniej 50% leczonej populacji. Stosowanie 
witaminy D w dawce 2000 IU/dobę umożliwia uzyska-
nie tego poziomu u 85-90% leczonych pacjentów (22). 

Wykazano, że podawanie kobietom w okresie po-
menopauzalnym witaminy D2 w dawce 50 000 IU/dobę 
przez 15 kolejnych dni powoduje podwyższenie stęże-
nia kalcyfediolu w surowicy krwi z 16-24 ng/ml do ≥ 35 
ng/ml. Stwierdzono, że leczenie to powoduje również 
wzrost absorpcji wapnia z przewodu pokarmowego, 
nie wpływa natomiast na wydalanie wapnia z moczem, 
nawet w grupie pacjentek, u których jeszcze przed roz-
poczęciem terapii obserwowano hiperkalciurię (23).  

Wykazano, że przyjmowanie przez zdrowych męż-
czyzn witaminy D3 w dawce 10 000 IU/dobę nie wywo-
łuje, w okresie 5 miesięcy, hiperkalcemii ani objawowej 
kamicy układu moczowego (24). Sugerowano, że do 
hiperkalcemii i hiperfosfatemii prowadzi przewlekłe 
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stosowanie witaminy D w dawce > 10 000 IU/dobę, 
które podwyższa stężenie 25OHD w surowicy krwi do 
wartości > 150 ng/ml (25). Nie opisano dotychczas po-
twierdzonych przypadków toksycznego oddziaływania 
witaminy D, jeśli stężenia kalcyfediolu było niższe od 
200 ng/ml. Osiągnięcie takich wartości wymaga długo-
trwałego stosowania witaminy D w dawce > 20 000 IU 
dziennie (26, 27)

Wykazano, że pacjenci z hiperkalciurią charaktery-
zują się dwukrotnie większą, niż w pozostałej populacji, 
liczbą receptorów dla witaminy D (VDR) w monocytach 
krwi obwodowej (28). Zwiększoną liczbę VDR stwierdzo-
no również u zwierząt doświadczalnych cechujących 
się nadmiernym wydalaniem wapnia z moczem (29).  
Może to wskazywać, że hiperkalciuria, przynajmniej w 
części, jest wynikiem zwiększonej reaktywności tkanek 
na kalcytriol. Sugerowano również związek między po-
limorfozmem VDR a ryzykiem nawrotowej kamicy dróg 
moczowych (30). 

TERAPIA OSTEOPOROZY A KAMICA UKŁADU  
MOCZOWEGO

Przeprowadzone dotychczas badania nie wyka-
zały aby leki antyresorpcyjne stosowane w leczeniu 
osteoporozy zwiększały zagrożenie kamicą układu 
moczowego. W warunkach in vitro obserwowano, że 
alendronian hamuje krystalizację szczawianu wapnia 
(31). Podejmowano nawet próby stosowania alendro-
nianu we wtórnej prewencji kamicy dróg moczowych. 
Ocena skuteczności tej terapii jest jednak wątpliwa ze 
względu na brak grupy kontrolnej (32). Wykazano, że 
pamidronian może zapobiegać hiperkalciurii i ograni-
czać ryzyko tworzenia złogów u pacjentów długotrwale 
unieruchomionych (33). 

Miller i wsp. oceniali bezpieczeństwo 12-miesięcznej 
terapii teryparatydem (rekombinowanym ludzkim 
PTH 1-34) u 1637 kobiet i 437 mężczyzn z osteoporo-
zą, którzy przyjmowali lek w dawce 20 µg, 40 µg lub 
placebo. Wszyscy pacjenci otrzymywali również co-
dzienną suplementację 1000 mg wapnia i 400-1200 IU 
witaminy D. Autorzy wykazali, że stosowana terapia 
nie zwiększa istotnie zagrożenia kamicą układu mo-
czowego. Nadmierne, przekraczające >300 mg/ 
/dobę wydalanie wapnia z moczem  stwierdzono je-
dynie u 7 pacjentów (0,3%) w tym u 3 w grupie pla-
cebo i u 4 leczonych teryparatydem. Złogi w drogach 
moczowych zdiagnozowano u 2 osób otrzymujących 
placebo, u 3 pacjentów przyjmujących teryparatyd w 
dawce 20 µg dziennie i u 2 osób stosujących lek w 
dawce 40 µg/dobę (34). 

MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA KAMICY UKŁADU 
MOCZOWEGO

Prostą i skuteczną metodą ograniczenia ryzyka po-
wstania złogów w układzie moczowym jest możliwie 
duże rozcieńczenie moczu. Wykazano, że zwiększenie 
ilości wypijanych płynów redukuje częstość nawrotów 

kamicy nawet o 55% (35, 36). Stwierdzono, że codzien-
ne wypijanie szklanki kawy lub herbaty zmniejsza ry-
zyko powstania złogu o około 10%. Korzystny wpływ 
wydaje się mieć także picie soku pomarańczowego, 
soku z żurawin oraz piwa (35, 37-39).

Istotnym elementem zapobiegania kamicy dróg mo-
czowych jest właściwa dieta. Obniżenie nadmiernego 
spożycia białka do ok. 0,8 g/kg m.c./dobę, pozwala 
uzyskać zmniejszenie kalciurii i wzrost wydalania cy-
trynianów z moczem. Ograniczenie spożycia mięsa re-
dukuje wydalanie kwasu moczowego oraz ogranicza 
stopień zakwaszenia moczu. Do zmniejszenia kalciurii 
przyczynia się także mniejsze spożycie cukrów pro-
stych (12). 

Ważną modyfikacją diety jest ograniczenie spożycia 
sodu do < 100 mmol na dobę (< 6 g soli kuchennej) 
oraz zwiększenie spożycia warzyw i owoców, które są 
bogatym źródłem potasu i magnezu oraz wywierają 
działanie alkalizujące. Stwierdzono, że dieta taka redu-
kuje ryzyko kamicy o 29-48% (12, 40).

Terapia farmakologiczna uzasadniona jest u pacjen-
tów z nawrotową kamicą układu moczowego oraz u 
osób z zaburzeniami metabolicznymi, które znacznie 
zwiększają ryzyko krystalizacji złogów. Istotne miejsce 
w prewencji kamicy moczowej zajmują diuretyki tiazy-
dowe i tiazydopodobne. 

Diuretyki tiazydowe zmniejszają kalciurię i redukują 
ryzyko krystalizacji soli wapnia w moczu. Ich stosowa-
nie wydaje się szczególnie uzasadnione u pacjentów 
z hiperkalciurią nerkową (41). Indapamid stosowany 
w dawce 1,5 mg/d redukuje kalciurię u pacjentów, za-
równo z prawidłowym, jak i nadmiernym wydalaniem 
wapnia z moczem (42). 

Skuteczną metodą terapii jest stosowanie cytrynia-
nów, które nie tylko hamują krystalizację minerałów, ale 
także podnoszą pH moczu. Szczególnie efektywne wy-
dają się być cytrynian potasu  oraz cytrynian potasowo-
magnezowy. Preparaty te powinny być dawkowane w 
taki sposób, aby pH moczu utrzymywać w granicach 
od 6,0-7,0. Uzasadnione jest łączenie diuretyków tia-
zydowych i cytrynianów. Taka skojarzona terapia po-
zwala uzupełniać niedobory potasu oraz niwelować 
hipocytraturię.

Kationy magnezu pełnią w moczu rolę inhibitorów 
krystalizacji, dlatego podawanie preparatów zawiera-
jących związki magnezu przyczynia się do hamowa-
nia progresji kamicy moczowej. Istotna, szczególnie 
u pacjentów przyjmujących diuretyki tiazydowe, jest 
suplementacja potasu, która może zredukować ryzyko 
kamicy o 46% (12).

Allopurynol jest lekiem stosunkowo mało efektyw-
nym. Ze względu na liczne działania niepożądane jego 
stosowanie należy ograniczyć do pacjentów ze znacz-
ną hiperurykozurią. Uzasadnione może być stosowa-
nie pirydoksyny, która - w dawce 150-300 mg na dobę 
– pozwala ograniczyć endogenną produkcję szczawia-
nów (43).
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