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Περίληψη
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ντενοσουμάμπης σε 
ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. 

Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ια-
νουάριο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 συμμετείχαν 600 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 55-90 ετών με οστεοπόρω-
ση και διαφορετικά επίπεδα νεφρικής λειτουργίας. Η 1η υποομάδα 
(300 ασθενείς εκ των οποίων 4 γυναίκες με ΧΝΝ-Στ.4, 108 με 
ΧΝΝ-Στ.3, 156 με ΧΝΝ-Στ.2 και 32 με ΧΝΝ-Στ.1 ή χωρίς ΧΝΝ) 
έλαβαν denosumab για 3 χρόνια, 1000mg ασβεστίου και 800IU 
βιταμίνης D ημερησίως ενώ η 2η υποομάδα (300 ασθενείς με ανά-
λογη κατανομή αναφορικά με τη νεφρική λειτουργία) έλαβαν μόνο 
1000mg ασβεστίου και 800IU βιταμίνης D ημερησίως. Μελετήθη-
καν οι δείκτες επίπτωσης καταγμάτων, οι μεταβολές στην οστική 
πυκνότητα (BMD), στα επίπεδα ασβεστίου και κρεατινίνης στον 
ορό και στην εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από 36 μή-
νες παρακολούθησης.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Denosumab 
μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο σπονδυλικών και μη σπονδυλικών 
καταγμάτων και βελτίωσε την οστική πυκνότητα κατά τη διάρκεια 
των 36 μηνών, ανεξάρτητα από τη νεφρική λειτουργία των ασθε-
νών. Επιπλέον, τόσο οι μεταβολές στα επίπεδα κρεατινίνης και 
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ασβεστίου στον ορό, όσο και η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών 
ήταν παρόμοιες μεταξύ των δύο υποομάδων

Συμπέρασμα: Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 
Denosumab είναι αποτελεσματικό στη μείωση του καταγματικού 
κινδύνου και στην αύξηση της BMD αλλά και εξίσου ασφαλές σε 
όλα τα επίπεδα της νεφρικής λειτουργίας που μελετήθηκαν. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι το φάρμακο-όπως άλλωστε προ-
βλέπει και ο μηχανισμός δράσης του- δεν επιδρά στη νεφρική λει-
τουργία, με αποτέλεσμα επί εδάφους χρόνιας νεφρικής νόσου να 
μην απαιτούνται τροποποιήσεις στη χορηγούμενη δόση αυτού.

The effects of denosumab in bone density 
and fracture with regard to renal function
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Abstract
Aim: The purpose of this study is to investigate the efficacy and 
safety of Denosumab in patients with Chronic Kidney Disease.

Material-method: From January 2012 until June 2019, 600 
postmenopausal women, aged 55-90 years with osteoporosis 
and different levels of renal function were involved in our study. 
The 1st subgroup (300 patients; 4 with CKD stage 4, 108 with 
CKD stage 3, 156 with CKD stage 2 and 32 with CKD stage 1) re-
ceived denosumab, 1000mg calcium and 800IU vitamin D daily 
while the 2nd subgroup (300 patients with proportional distribu-
tion in relation to renal function) received only 1000mg calcium 
and 800 IU vitamin D daily.

Incident fracture rates, changes in bone mineral density (BMD), 
serum calcium and creatine were studied. Furthermore, the inci-
dence of adverse events after 36 months of follow-up in subjects 
receiving Denosumab, calcium and vitamin D or only calcium and 
vitamin D, stratified by level of kidney function were recorded.

Results: The results showed that Denosumab significantly re-
duced the risk of vertebral and non-vertebral fractures and im-
proved bone density during 36 months, regardless of the renal 
function of patients. Furthermore, the changes in creatinine and 
serum calcium levels and the incidence of adverse events was 
similar between the two subgroups

Conclusion: Denosumab is effective at reducing fracture risk 
and is not associated with an increase in adverse events among 
patients with impaired kidney function
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Εισαγωγή
Η γήρανση συσχετίζεται με μειώσεις στην οστι-

κή πυκνότητα και τη νεφρική λειτουργία; συνεπώς 
η οστεοπόρωση και η νεφρική ανεπάρκεια είναι συ-
χνές συννοσηρότητες σε ηλικιωμένους άνδρες και 
γυναίκες (Looker et al, 1995Looker et al, 1997, 
Jones et al, 1998). Για παράδειγμα δεδομένα από 
μια μελέτη των Klawansky και των συν. του από τις 
Η.Π.Α υποστηρίζουν ότι το 85% των γυναικών με 
οστεοπόρωση έχουν ήπια ως μέτρια νεφρική ανε-
πάρκεια (Klawansky et al, 2003). Παρά την υψηλή 
επικράτηση των δύο καταστάσεων οι θεραπευτικές 
επιλογές της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με χρόνια 
νεφρική νόσο είναι περιορισμένες. Τα αμινοδιφω-
σφονικά που χορηγούνται από του στόματος, που 
είναι τα ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα της 
οστεοπόρωσης, απεκκρίνονται από τους νεφρούς 
και δε συνιστώνται από τον Αμερικανικό Οργα-
νισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για τη θεραπεία 
της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική 
νόσο σταδίου 4 και 5 που ορίζεται όταν ο ρυθ-
μός της σπειραματικής διήθησης (GFR) είναι μι-
κρότερος από 30mL/min/1,73m3 (K/DOQI clinical 
practice guidelines, 2002, 2009). Αυτό βασίζεται 
στην πρώιμη τοξικότητα των διφωσφονικών στη 
νεφρική λειτουργία σε δεδομένα από κουνέλια 
και στην έλλειψη δεδομένων από τυχαιοποιημέ-
νες ελεγχόμενες μελέτες σε ασθενείς με σοβαρές 
μειώσεις στο ρυθμό της σπειραματικής διήθησης 
(Miller et al, 2007). 

Η δενοσουμάμπη(denosumab) είναι ένα αν-
θρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει και 
συνδέεται με υψηλή συγγένεια και ειδικότητα με 
το RANKL, προλαμβάνοντας την ενεργοποίηση 
του υποδοχέα του, του RANK, στην επιφάνεια των 
πρόδρομων οστεοκλαστών και των οστεοκλαστών. 
Η παρεμπόδιση της αλληλεπίδρασης RANKL/
RANK αναστέλλει τον σχηματισμό, τη λειτουργία 
και την επιβίωση των οστεοκλαστών, μειώνοντας 
με αυτόν τον τρόπο την οστική απορρόφηση τόσο 
στα συμπαγή όσο και στα σπογγώδη οστά και αυ-
ξάνοντας την οστική πυκνότητα [BMD] (Boyle et 
al, 2003, Delmas et al, 2008). Σε μια μελέτη που 
αφορούσε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστε-
οπόρωση συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, 36 
μήνες μετά τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής 
με denosumab αυξήθηκε η οστική πυκνότητα στη 
ΣΣ, στο ισχίο και στην κερκίδα και μειώθηκε η επί-

πτωση νέων σπονδυλικών, μη σπονδυλικών κα-
ταγμάτων και καταγμάτων στο ισχίο (Cummings 
et al, 2011). Η δενοσουμάμπη δεν εξαρτάται από 
την κάθαρση κρεατινίνης για το μεταβολισμό ή την 
απέκκρισή της. Η παρατήρηση αυτή αυξάνει την πι-
θανότητα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 
ασθενείς που έχουν οστεοπόρωση και επηρεασμέ-
νη νεφρική λειτουργία. Για να καθορίσει κανείς την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της δενο-
σουμάμπης σε αυτούς τους ασθενείς πραγματοποι-
ήθηκε μια δευτερογενής ανάλυση των δεδομένων 
μεταξύ μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με διάφο-
ρα επίπεδα νεφρικής λειτουργίας που συμμετείχαν 
στην μελέτη εκτίμησης της μείωσης των καταγμά-
των από τη χρήση του denosumab σε ασθενείς με 
οστεοπόρωση κάθε 6 μήνες (μελέτη FREEDOM). H 
μελέτη FREEDOM, είναι μια τυχαιοποιημένη, πο-
λυκεντρική ελεγχόμενη μελέτη που σχεδιάστηκε 
για τη μείωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (Cummings et al, 
2011). 

O σκοπός της μελέτης μας ήταν να καθορίσει 
τη συσχέτιση ανάμεσα στην αρχική τιμή της νε-
φρικής λειτουργίας που εκτιμάται με τη μέτρηση 
του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης και του 
αποτελέσματος της ντενοσουμάμπης στη μείωση 
του καταγματικού κινδύνου και στις αλλαγές στην 
οστική πυκνότητα

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ

Συμμετέχουσες

Στη μελέτη μας που διενεργήθηκε από τον Ια-
νουάριο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 
συμμετείχαν 600 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με οστεοπόρωση. Τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη 
ήταν ηλικίας 55-90 ετών, και οστική πυκνότητα με  
-4,0SD< Τ-score <-2,5SD στην ΟΜΣΣ ή στο ολικό 
ισχίο. Από τη μελέτη αποκλείστηκαν γυναίκες με 
ενεργό υπερπαραθυρεοειδισμό ή υποπαραθυρεο-
ειδισμό, υπασβεστιαιμία ή ανεπάρκεια βιταμίνης D 
[25(OH)D<30nmol/L]. Δεν αποκλείστηκαν από τη 
μελέτη γυναίκες με επηρεασμένη τη νεφρική λει-
τουργία ή με λεύκωμα στα ούρα.

Από το σύνολο των 600 συμμετεχόντων, οι 300 
γυναίκες (1η υποομάδα) τυχαιοποιημένα έλαβαν 
denosumab για 3 χρόνια, 1000mg ασβεστίου και 
800IU βιταμίνης D ημερησίως ενώ η 2η υποομάδα 
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(300 ασθενείς με ανάλογη κατανομή όσον αφο-
ρά τη νεφρική λειτουργία) έλαβαν μόνο 1000mg 
ασβεστίου και 800 IU βιταμίνης D ημερησίως. Όλες 
οι γυναίκες υπέγραψαν δήλωση συγκατάθεσης για 
τη συμμετοχή τους στη μελέτη.

Μελετήθηκαν οι δείκτες επίπτωσης καταγμά-
των, οι μεταβολές στην οστική πυκνότητα (BMD), 
στα επίπεδα ασβεστίου και κρεατινίνης στον ορό 
και την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών μετά 
από 36 μήνες παρακολούθησης.

Κατάγματα

Συμπεριλήφθησαν όλα τα κλινικά κατάγματα 
που συνέβησαν σε μια χρονική περίοδο 36 μηνών 
και επιβεβαιώθηκαν με διενέργεια ακτινολογικού 
ελέγχου με εξαίρεση τα κατάγματα του κρανίου, 
του προσώπου, της κάτω γνάθου, των μετακαρπί-
ων και των δακτύλων του χεριού και του ποδιού. 
Επιπρόσθετα, αποκλείστηκαν παθολογικά κατάγ-
ματα και κατάγματα που προκλήθηκαν από κά-
κωση υψηλού τραυματισμού. Συμπεριλήφθησαν 
όλα τα σπονδυλικά κατάγματα που συνέβησαν στη 
διάρκεια των 36 μηνών της παρακολούθησης. Τα 
σπονδυλικά κατάγματα προσδιορίστηκαν με επα-
νεξέταση όλων των προφίλ ακτινογραφιών της ΣΣ 
που λαμβάνονται ετησίως.

Οστική πυκνότητα (BMD)

H οστική πυκνότητα εκτιμήθηκε με τη μέθοδο 
DXA τη χρονική στιγμή έναρξης της μελέτης στο 
ισχίο και στην ΟΜΣΣ και στη συνέχεια κάθε χρόνο 
στο ισχίο και στους 36 μήνες στην ΟΜΣΣ. Για το 
σκοπό της μελέτης μας, εξετάστηκε η ποσοστιαία 
αλλαγή στην οστική πυκνότητα στο ολικό ισχίο, 
στον αυχένα του μηριαίου και στην ΟΜΣΣ στους 
36 μήνες συγκριτικά με την τιμή αναφοράς.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Για το σκοπό της μελέτης μας εξετάστηκαν 
όλες οι αλλαγές στις τιμές της κρεατινίνης και του 
ασβεστίου του ορού, το συνολικό αριθμό των ανε-
πιθύμητων ενεργειών, τις σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες που συσχετίζονται με λοίμωξη και καρ-
διαγγειακά συμβάντα στους 36 μήνες παρακολού-
θησης ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λει-
τουργίας.

Εργαστηριακές εκτιμήσεις

Ολες οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη 
είχαν υποβληθεί σε λεπτομερή εργαστηριακό έλεγ-
χο που περιελάμβανε ασβέστιο ορού, φωσφόρο 
ορού, κρεατινίνη ορού και επίπεδα 1,25 (ΟΗ)D3 τη 
χρονική στιγμή έναρξης της μελέτης. Επιπρόσθε-
τα, κρεατινίνη και ασβέστιο ορού προσδιορίστηκαν 
κάθε 6 μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης.

Ο ρυθμός της σπειραματικής διήθησης προσ-
διορίστηκε εκτιμώντας δύο εξισώσεις: 1/ την εξί-
σωση Cockcroft-Gault (CG) (Cockcroft and Gault, 
1976) που είναι { (140-ηλικία) [μυϊκή μάζα του σώ-
ματος (Kg)/ [κρεατινίνη ορού (mg/dl)]} X 0,8 και 2/ 
την εξίσωση MDRD (Levey et al, 1999, 2000) που 
λαμβάνει υπόψη τέσσερις μεταβλητές (την ηλικία, 
το φύλο, τη φυλή και την κρεατινίνη του ορού) για 
να εκτιμήσει τη νεφρική λειτουργία δηλαδή eGFR 
(ml/min/1,73m3) = 186 X [ κρεατινίνη ορού (mg/dl) 
] -1,154 X ηλικία -0,203 Χ 0,742 (εάν πρόκειται για γυ-
ναίκα) Χ 1,210 (εάν πρόκειται για μαύρη φυλή). Τα 
στάδια της νεφρικής λειτουργίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του 2002 (K/DOQI clinical 
practice guidelines for chronic kidney disease) 
είναι: στάδιο 1 (φυσιολογικός ρυθμός σπειραμα-
τικής διήθησης eGFR> 90ml/min/1,73m3), στάδιο 
2 (ελαφρά μειωμένος ο ρυθμός της σπειραματικής 
διήθησης eGFR μεταξύ 60-89 ml/min/1,73m3). Αν 
η νεφρική λειτουργία είναι στο στάδιο 1 ή 2 έχει 
κανείς χρόνια νεφρική νόσο μόνο αν έχει λευκω-
ματουρία, αιματουρία, παθολογική ή δομική ανω-
μαλία. Στο στάδιο 3 της νεφρικής νόσου ο ρυθμός 
της σπειραματικής διήθησης κυμαίνεται από 30-59 
ml/min/1,73m3 (μέτρια μείωση) ενώ στο στάδιο 4 
έχουμε σοβαρή μείωση του ρυθμού της σπειρα-
ματικής διήθησης που κυμαίνεται από 15-29 mL/
min/1,73m3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χρησιμοποιώντας το δείκτη Cockcroft-Gault 

για την εκτίμηση του ρυθμού της σπειραματικής 
διήθησης, 7 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες είχαν 
χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 4; 216 γυναίκες εί-
χαν χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 3, 313 χρόνια 
νεφρική νόσο σταδίου 2 και οι εναπομείναντες 
64 είχαν χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 1. Από την 
άλλη χρησιμοποιώντας την εξίσωση MDRD για την 
εκτίμηση του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης 
2 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες είχαν χρόνια νε-
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Συνολικά, η ντενοσουμάμπη μείωσε τη συχνότη-
τα εμφάνισης των νέων σπονδυλικών και μη σπον-
δυλικών καταγμάτων στους 36 μήνες. Ειδικότερα, 
η ντενοσουμάμπη συσχετίστηκε μα αύξηση της τά-
ξεως του 8,9% στην οστική πυκνότητα της ΟΜΣΣ, 

μια αύξηση 5,1% στην οστική πυκνότητα του αυχέ-
να του μηριαίου και μια αύξηση 6,5% στην οστική 
πυκνότητα του ολικού ισχίου στους 36 μήνες.

Όταν διερευνήθηκε ο καταγματικός κίνδυνος 

φρική νόσο σταδίου 4; 83 γυναίκες είχαν χρόνια 
νεφρική νόσο σταδίου 3, 416 χρόνια νεφρική νόσο 
σταδίου 2 και οι εναπομείναντες 99 χρόνια νεφρι-
κή νόσο σταδίου 1. Καμία από τις συμμετέχουσες 
δεν είχε χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 5 ούτε ήταν 
σε διαδικασία αιμοκάθαρσης.

Δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές στην κατα-
νομή των μεταβλητών κατά την έναρξη της μελέ-
της χρησιμοποιώντας την εξίσωση MDRD για την 

εκτίμηση του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης 
συγκριτικά με την εξίσωση Cockcroft-Gault (CG). 
Συγκριτικά με τις γυναίκες που είχαν χρόνια νεφρι-
κή νόσο σταδίου 1, αυτές που είχαν χρόνια νεφρική 
νόσο σταδίου 4 ήταν μεγαλύτερες σε ηλικία, χαμη-
λότερου σωματικού βάρους, είχαν χειρότερη κατά-
σταση υγείας και φυσικής λειτουργικότητας και εί-
χαν χαμηλότερες τιμές T-score (ΒΜD) στον αυχένα 
του μηριαίου και στο ολικό ισχίο (Πίνακας 1).

Χαρακτηριστικά ΧΝΝ σταδίου 4 
ν=7

ΧΝΝ σταδίου 3 
 ν=216

ΧΝΝ σταδίου 2 
 ν=313

ΧΝΝ σταδίου 1 
ν=64

Ηλικία (σε έτη) 80,0 (±5,5) 75,2(±4,8) 71,2(±4,4) 68,3(±4,2)
Βάρος (σε Kg) 52,8 (±10,1) 57,6(±8,1) 65,6(±8,4) 74,9(±10,2)
Χρόνια από την εμμηνόπαυση 32,9(±8,8) 27,2 (±6,9) 22,5(±6,7) 20,2(±6,5)
Λήψη συμπληρωμάτων Ca 
κατά την έναρξη της μελέτης, 
n%

7 (100%) 214(99%) 311 (99,3%) 63(98,4%)

Ενεργός καπνίστρια, n% 1 (14,2%) 20 (9,2%) 29 (9,2%) 7 (10.9%)
Μη κατανάλωση αλκοόλ την 
τελευταία 5ετία, n% 5 (71,4%) 128 (59,2%) 165 (52,7%) 36 (56,2%)

ΕQ5D, σκορ του δείκτη υγείας 0,62 0,73 0,75 0,73
OPAQ, σκορ αξιολόγησης της 
φυσικής λειτουργικότητας 67,1 79,3 80,6 78

Κάταγμα χαμηλής βίας από την 
ηλικία των 45, n% 3 (42,8%) 96 (44,4%) 138 (44%) 29 (45,3%)

Ύπαρξη Σπονδυλικού 
κατάγματος, n% 2 (28,5%) 52 (24%) 72 (23%) 15 (23,4%)

Ca ορού (mg/dl) 9,9 (±0,5) 9,8 (±0,4) 9,8 (±0,4) 9,7 (±0,4)
Κρεατινίνη ορού (mg/dl) 1,5 (±0,2) 0,9 (±0,2) 0,8 (±0,1) 0,6 (±0,1)
Βιταμίνη D ορού (mmol/L) 61,6 (±34) 63,1 (±80,1) 55,8(±63,2) 53,2(±23,9)
ΟΜΣΣ
BMD 
T-score

-2,49(±0,99)SD -2,82(±0,76) SD -2,83(±0,65) -2,82(±0,59)

Αυχένας μηριαίου
BMD 
T-score

-2,81 SD -2,58 SD -2,09 SD -1,9 SD

Ολικό ισχίο
BMD
T-score

-2,78 SD -2,18 SD -1,79 SD -1,49 SD

EQ5D= είναι ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της κατάστασης της υγείας που μετράται σε πέντε διαστάσεις (5D): κινη-
τικότητα, αυτοφροντίδα, συνήθεις δραστηριότητες, πόνος/δυσφορία και άγχος/κατάθλιψη

OPAQ= είναι ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της οστεοπόρωσης και της φυσικής λειτουργικότητας

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων κατά τη έναρξη της μελέτης ανάλογα με το ρυθμό της σπειραματικής διήθη-
σης χρησιμοποιώντας το δείκτη Cockcroft-Gault
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Τύπος # ΧΝΝ σταδίου 4 
by CG

ΧΝΝ σταδίου 3 
by CG

ΧΝΝ σταδίου 2 
by CG 

ΧΝΝ σταδίου 1 
by CG

Ca+D Denosumab Ca+D Denosumab Ca+D Denosumab Ca+D Denosumab
Σπονδυλικό 0/3 0/4 8/108 3/108 11/156 3/157 3/32 1/32
Μη σπονδυλικό 0/3 0/4 8/108 7/108 12/156 9/157 2/32 2/32

ΧΝΝ σταδίου 4  
by MDRD

ΧΝΝ σταδίου 3 
by MDRD

ΧΝΝ σταδίου 2 
by MDRD

ΧΝΝ σταδίου 1 
by MDRD

Ca+D Denosumab Ca+D Denosumab Ca+D Denosumab Ca+D Denosumab
Σπονδυλικό 0/1 0/1 2/41 1/42 14/208 4/208 5/49 1/50
Μη σπονδυλικό 0/1 0/1 3/41 3/42 15/208 11/208 4/49 3/50

Πίνακας 2: Επιδράσεις του Denosumab στα κατάγματα στους 36 μήνες ανάλογα με το στάδιο της νεφρικής νόσου με τους 
δείκτες CG και MDRD

Έκβαση ΧΝΝ σταδίου 4 
ν=7

ΧΝΝ σταδίου 3 
ν=216

ΧΝΝ σταδίου 2 
ν=313

ΧΝΝ σταδίου 1 
ν=64

ΟΜΣΣ BMD αλλαγή % 5 8,9 9 8,1
Αυχένας μηριαίου BMD αλλαγή % 5,9 5,1 5,2 5,6
Ολικό ισχίο BMD αλλαγή % 5,9 6,4 6,4 5,8

Πίνακας 3: Επίδραση του Denosumab στην BMD στους 36 μήνες ανάλογα με το στάδιο της νεφρικής νόσου που εκτιμάται με 
το δείκτη CG

XNN σταδίου 4 ΧΝΝ σταδίου 3 ΧΝΝ σταδίου 2 XNN σταδίου 1
Ca + D Denosumab Ca+D Denosumab Ca+D Denosumab Ca +D Denosumab

1ος χρόνος -6,9 ν=3 -4,6 ν=3 -2,3 ν=98 -2,3 ν=98 0,76 ν=146 0,76 ν=146 3,1 ν=29 3,1 ν=31
2ος χρόνος 1,53 ν=2 6,1 ν=2 1,53 ν=90 0,76 ν=94 2,3 ν=137 2,3 ν=139 3,81 ν=28 5,34 ν=29
3ος χρόνος -8,4 ν=2 -12.9 ν=2 -3,1 ν=85 -1,53 ν=87 0,76 ν=130 1,53 ν=134 3,1 ν=27 3,8 ν=28

Πίνακας 4: Αλλαγές στα επίπεδα της κρεατινίνης του ορού (mmol/L) από την τιμή έναρξης ανάλογα με το στάδιο της νεφρικής 
νόσου όπως εκτιμάται με το δείκτη CG

τόσο για τα σπονδυλικά όσο και για τα μη σπονδυλι-
κά κατάγματα, ανάλογα με το στάδιο της νεφρικής 
νόσου χρησιμοποιώντας την εξίσωση Cockcroft-
Gault (CG), η φαρμακευτική αλληλεπίδραση δεν 
ήταν στατιστικώς σημαντική υποδεικνύοντας ότι 
η μείωση του καταγματικού κινδύνου δε διέφερε 
ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας. 
Η συχνότητα εμφάνισης των σπονδυλικών καταγ-
μάτων ήταν χαμηλότερη σε αυτούς που τυχαιο-
ποιήθηκαν να λάβουν ντενοσουμάμπη, ασβέστιο 
και συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο σε όλα τα 
στάδια της νεφρικής νόσου ενώ το ίδιο συνέβαινε 
και με τη συχνότητα εμφάνισης των μη σπονδυ-
λικών καταγμάτων (Πίνακας 2). Εξαιτίας του μι-
κρού αριθμού των καταγμάτων στο ισχίο (2 στη 
2η υποομάδα και 1 στην ομάδα του denosumab) 
δε διερευνήθηκαν διαφορές στα κατάγματα ισχίου 
ανάλογα με το στάδιο της νεφρική νόσου.

Παρομοίως, η αλληλεπίδραση της φαρμακευτι-

κής αγωγής στην αύξηση της οστικής πυκνότητας 
δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική, υποδεικνύοντας ότι 
οι αυξήσεις της οστικής πυκνότητας δε διαφέρουν 
ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας. 
Επιπρόσθετα, η ποσότητα της αύξησης της οστικής 
πυκνότητας δε διέφερε σημαντικά ανάλογα με το 
στάδιο της νεφρικής νόσου συγκριτικά με τη συ-
νολική αύξηση της οστικής πυκνότητας σε όλες τις 
εντοπίσεις (Πίνακας 3).

Με τη χορήγηση του Denosumab δεν υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές αναφορικά με τις αλλαγές 
στα επίπεδα της κρεατινίνης του ορού ανάλογα με 
το στάδιο της νεφρικής νόσου από την τιμή έναρ-
ξης μέχρι τον 1ο χρόνο. Από την τιμή έναρξης μέχρι 
το 2ο χρόνο και από την τιμή έναρξης μέχρι τον 3ο 
χρόνο, υπήρχαν λίγες μικρές (<2mmol/L) αλλά ση-
μαντικές διαφορές στις αλλαγές των επιπέδων της 
κρεατινίνης του ορού ανάλογα με το στάδιο της 
νεφρικής νόσου (Πίνακας 4).
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Δεν υπήρχαν διαφορές στη συχνότητα εμφάνι-
σης ανεπιθύμητων ενεργειών, σοβαρών ανεπιθύ-
μητων ενεργειών, ανεπιθύμητων ενεργειών που 
σχετίζονται με τη λοίμωξη ή σοβαρών ανεπιθύμη-
των ενεργειών που σχετίζονται με καρδιαγγειακά 
συμβάντα μεταξύ αυτών που αντιμετωπίστηκαν 
με Denosumab συγκριτικά με την υποομάδα στην 
οποία χορηγήθηκε μόνο Ca και βιταμίνη D ανάλο-
γα με το στάδιο της νεφρικής νόσου (που υπολογί-
ζεται με το δείκτη CG ή ΜDRD -Πίνακας 5). 

Επιπρόσθετα, δε βρήκαμε διαφορές στο ρυθμό 
της σπειραματικής διήθησης χρησιμοποιώντας είτε 
το δείκτη CG είτε το δείκτη MDRD από τη στιγμή 
ένταξης στη μελέτη μέχρι τους 36 μήνες μεταξύ 

αυτών έλαβαν denosumab, ασβέστιο και βιταμίνη 
D συγκριτικά με αυτούς που έλαβαν μόνο ασβέστιο 
και βιταμίνη D. Για παράδειγμα η κάθαρση κρεατι-
νίνης με το δείκτη CG κατά την ένταξη στη μελέτη 
ήταν 66,5 mL/min (±18,4) μεταξύ αυτών που έλα-
βαν μόνο ασβέστιο και βιταμίνη D και 66,6 mL/min 
(±19) μεταξύ αυτών που έλαβαν συμπληρωματικά 
και Denosumab. Στους 36 μήνες η κάθαρση κρεα-
τινίνης ήταν 64,5 mL/min (±18,2) στην 2η υποομά-
δα (η μέση αλλαγή -2,7±11mL/min) και 63,9mL/
min (±18,1) στην ομάδα του Denosumab (η μέση 
αλλαγή -3,4±10,8 mL/min). Αυτές οι αλλαγές στην 
κάθαρση κρεατινίνης συγκριτκά με τη χρονική στιγ-
μή ένταξης στη μελέτη και μεταξύ των δύο υποο-
μάδων δεν ήταν σημαντικά διαφορετικές.

XNN σταδίου 4 ΧΝΝ σταδίου 3 ΧΝΝ σταδίου 2 XNN σταδίου 1
Ca+D 
ν=3

Denosumab 
ν=4

Ca+D 
ν=108

Denosumab 
ν=108

Ca+D 
ν=156

Denosumab 
ν=157

Ca+D
ν=32

Denosumab 
ν=32

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες ν % 3(100) 4(100) 101(93,8) 100 (92,7) 143 (91,6) 146 (92,9) 30 (93,7) 30 (93,7)

Σοβαρές 
ανεπιθύμητες 
ενέργειες ν%

1 (33,3) 2 (50) 27(25,2) 30 (27,7) 39 (25) 39 (24,8) 8 (25) 7 (21,8)

Λοίμωξη 0 (0,0) 0(0,0) 4(3,7) 5(4,6) 5(3,2) 6 (3,8) 1 (3,1) 1 (3,1)
Καρδιαγγειακά 
συμβάντα 0 (0,0) 0 (0,0) 7(6,4) 7 (6,4) 6(3,8) 6 (3,8) 1 (3,1) 1 (3,1)

Πίνακας 5: Συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών ανάλογα με το στάδιο της νεφρικής νόσου όπως εκτιμάται με το 
δείκτη CG

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η μελέτη μας υποστήριξε ότι 36 μήνες θερα-

πευτικής αγωγής με Denosumab 60mg υποδορί-
ως ανά 6μηνο συγκριτικά με τη 2η υποομάδα στην 
οποία χορηγήθηκε μόνο Ca και βιταμίνη D είναι 
ασφαλής και αποτελεσματική μεταξύ των ατό-
μων με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 1 έως 4. Δε 
βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 
αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής και 
στο στάδιο της νεφρικής λειτουργίας. Αυτό προ-
τείνει ότι η αποτελεσματικότητα είναι παρόμοια. 
Όμως οι υποομάδες με λιγότερο σοβαρή νεφρική 
δυσλειτουργία είναι μικρές γεγονός που περιορίζει 
τη δύναμη της μελέτης για να βρει διαφορές στην 
αποτελεσματικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων 
που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 
3 και 4. Επιπρόσθετα, δε βρέθηκαν κλινικά σημα-
ντικές διαφορές στις αλλαγές των επιπέδων της 
κρεατινίνης του ορού ανάλογα με το στάδιο της 
νεφρικής νόσου. Δεν υπήρχαν διαφορές στα επί-

πεδα του ασβεστίου του ορού, στη συχνότητα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών, των σοβαρών ανεπιθύ-
μητων ενεργειών, της σοβαρής λοίμωξης ή των 
σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων ανάλογα 
με το στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου σε μια 
χρονική περίοδο 36 μηνών.

Η μείωση του καταγματικού κινδύνου και η αύ-
ξηση στην οστική πυκνότητα που συσχετίστηκε με 
τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής με Denosumab 
δε διέφερε ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής 
λειτουργίας και ήταν παρόμοια με τα αποτελέσμα-
τα της μελέτης FREEDOM (Cummings et al,2009). 
Όμως ειδικά στην περίπτωση της ΧΝΝ σταδίου 4, η 
ισχύς της μελέτης ήταν περιορισμένη στο να προσ-
διορίσει τη μείωση του καταγματικού κινδύνου και 
τις αυξήσεις της οστικής πυκνότητας (BMD) μεταξύ 
των ατόμων με πιο επηρεασμένη νεφρική λειτουρ-
γία. Για παράδειγμα δεν αναφέρθηκε κανένα σπον-
δυλικό και μη σπονδυλικό κάταγμα μεταξύ των 7 
συμμετεχόντων με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 4. 
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Επιπρόσθετα, λόγω του πολύ μικρού αριθμού των 
καταγμάτων στο ισχίο (2 στην ομάδα του εικονι-
κού φαρμάκου και 1 στην ομάδα του denosumab) 
δε διερευνήθηκαν διαφορές στα κατάγματα ισχίου 
ανάλογα με το στάδιο της νεφρική νόσου.

Τα ευρήματα της μελέτης μας συμβαδίζουν με 
τα ευρήματα μιας μελέτης των Jamal και των συν. 
του (Jamal et al, 2011) καθώς και με δευτερογε-
νείς αναλύσεις μελετών που αφορούν διφωσφονι-
κά, εκλεκτικούς τροποποιητές των οιστρογονικών 
υποδοχέων και τεριπαρατίδη που προκαλούν αυ-
ξήσεις στην οστική πυκνότητα, μειώσεις στην συ-
χνότητα εμφάνισης σπονδυλικών καταγμάτων και 
ένα αποδεκτό προφίλ ασφαλείας ανεξάρτητα από 
το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας (Miller et al, 
2005, 2007, Ishani et al, 2008, Jamal et al, 2007) 
. Αυτές οι μελέτες περιλαμβάνουν τη μελέτη FIT 
(581 γυναίκες στις οποίες με ρυθμό σπειραματι-
κής διήθησης εκτιμώμενο με το δείκτη CG μικρό-
τερο από 45mL/min χορηγήθηκε αλενδρονάτη), τη 
μελέτη MORE (1480 γυναίκες με κάθαρση κρεα-
τινίνης<45mL/min στις οποίες χορηγήθηκε ραλο-
ξιφαίνη) , τη μελέτη FPT στην οποία χορηγήθηκε 
τεριπαρατίδη σε 731 γυναίκες ρυθμό σπειραματι-
κής διήθησης μεταξύ 30-79mL/min καθώς και μια 
συνολική ανάλυση εννέα μελετών στις οποίες χο-
ρηγήθηκε ριζεδρονάτη σε 571 γυναίκες με ρυθμό 
σπειραματικής διήθησης <30mL/min. Ενώ αυτές 
οι μελέτες είναι αναλύσεις εκ των υστέρων, παρέ-
χουν σημαντικές κλινικές πληροφορίες γιατί μει-
ώσεις στη νεφρική λειτουργία που σχετίζονται με 
την ηλικία είναι συχνές και συσχετίζονται με οστική 
απώλεια και κατάγματα (Ensrud et al, 2007, Jamal 
et al, 2009, Klawansky et al, 2003, Nickolas et al, 
2006).

Η Ντενοσουμάμπη έχει μερικά πλεονεκτήματα 
όταν χορηγείται σε ασθενείς με νεφρική δυσλει-
τουργία. Ένα από τα σημαντικά της πλεονεκτήματα 
συγκριτικά με τα διφωσφονικά είναι ότι δεν επη-
ρεάζει τη νεφρική λειτουργία καθώς δεν εκκρίνε-
ται από τους νεφρούς και δεν υπάρχει ανάγκη για 
προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με επηρεασμέ-
νη νεφρική λειτουργία. Επιπρόσθετα, βασισμένοι 
στο μηχανισμό δράση του denosumab, δεν υπάρ-
χει λόγος ανησυχίας για διατήρηση στα οστά αυ-
τής της φαρμακευτικής ουσίας με τη μακροχρόνια 
χρήση. Όλα τα αντιοστεοαπορροφητικά φάρμακα 
μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα ασβεστίου στον 

ορό του αίματος, ειδικά σε ασθενείς με σοβαρή 
νεφρική δυσλειτουργία (με ρυθμό σπειραματικής 
διήθησης<30mL/min). Για το λόγο αυτό σε ασθε-
νείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για να βεβαιωθεί κανείς 
ότι οι ασθενείς είναι κορεσμένοι σε ασβέστιο και 
βιταμίνη D πριν την έναρξη της φαρμακευτικής 
αγωγής καθώς και ότι χορηγείται συμπληρωματι-
κά ασβέστιο και βιταμίνη D κατά τη διάρκεια της 
αγωγής. Συμπληρωματικά, ασθενείς με σοβαρή 
νεφρική δυσλειτουργία (ρυθμός σπειραματικής δι-
ήθησης<30mL/min) μπορεί να έχουν μεταβολικά 
οστικά νοσήματα που μιμούνται κλινικά την οστεο-
πόρωση αλλά πρόκειται για άλλες μορφές νεφρι-
κής οστικής νόσου που η διαχείρισή τους διαφέ-
ρει από αυτή της οστεοπόρωσης (KIDGO clinical 
practice guideline, 2009, Miller , 2009.) 

Η μελέτη μας έχει περιορισμούς. Αν και η παρα-
θυρεοειδής ορμόνη (PTH) δε μετρήθηκε σε όλες 
τις συμμετέχουσες κατά την έναρξη της μελέτης, 
αποκλείστηκαν από τη μελέτη γυναίκες που έπα-
σχαν από ενεργό υπερπαραθυρεοειδισμό, που εί-
ναι συχνός σε άτομα με εγγενή νεφρική νόσο και 
μειωμένο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (Levin et 
al, 2007), γεγονός που περιορίζει την ικανότητά 
μας να γενικεύσουμε τα ευρήματά μας σε αυτές 
τις υποομάδες ατόμων. Δεν ήμασταν σε θέση να 
χρησιμοποιήσουμε μια άμεση μέτρηση του ρυθμού 
σπειραματικής διήθησης. Αντί γι’αυτό, χρησιμοποι-
ήσαμε δύο έμμεσες μετρήσεις της νεφρικής λει-
τουργίας, τους υπολογισμούς των δεικτών CG και 
MDRD, που και οι δύο βασίζονται στις μετρήσεις 
του ορού της κρεατινίνης του ορού. Πρέπει να επι-
σημανθεί ότι η χρήση αυτών των εξισώσεων έχει 
σαν συνέπεια σημαντικές διαφορές στον αριθμό 
των ατόμων που ταξινομούνται ότι πάσχουν από 
χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 3 και 4 πιθανότατα 
λόγω του γεγονότος ότι ο δείκτης MDRD δε λαμ-
βάνει υπόψη του τη μυϊκή μάζα του σώματος σε 
αντίθεση με την εξίσωση CG. Για να εξηγήσουμε εν 
μέρει αυτό, προσαρμόσαμε τις αναλύσεις μας για 
το βάρος του σώματος όταν χρησιμοποιούσαμε την 
εξίσωση MDRD. Επιπρόσθετα, το συνολικό αποτέ-
λεσμα της θεραπευτικής αγωγής με denosumab 
στην οστική πυκνότητα, στο κάταγμα και στην 
ασφάλεια ήταν παρόμοια άσχετα από τον τύπο που 
χρησιμοποιήθηκε και κυρίως δεν υπήρχαν αποδει-
κτικά δεδομένα για αλληλεπίδραση της θεραπευτι-
κής αγωγής χρησιμοποιώντας είτε την εξίσωση CG 
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ή MDRD. Καμία από τις γυναίκες που συμμετείχαν 
στη μελέτη δεν έπασχαν από χρόνια νεφρική νόσο 
σταδίου 5, έτσι δε μπορεί να σχολιαστεί η ασφά-
λεια ή η αποτελεσματικότητα του denosumab σε 
αυτό το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας. Απο-
κλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στη μελέτη 
γυναίκες που έπασχαν από υπασβεστιαιμία ή ανε-
πάρκεια βιταμίνης D, έτσι δεδομένα αναφορικά 
με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του 
denosumab δεν μπορούν να γενικευτούν σε άτομα 
που παρουσίαζαν ανώμαλα εργαστηριακά ευρήμα-
τα του μεταβολισμού των μετάλλων.

Συμπερασματικά, η αναδρομική μας μελέτη που 
αφορά άτομα με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 
1 έως 4 υποστηρίζει ότι η ντενοσουμάμπη είναι 
ασφαλής και πολύ αποτελεσματική στη μείωση 
του καταγματικού κινδύνου και στην αύξηση της 
οστικής πυκνότητας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες με οστεοπόρωση και χρόνια νεφρική νόσο 
σταδίου 1 έως 3. Αν και το μέγεθος του δείγματος 
που αφορούσε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο στα-
δίου 4 ήταν μικρό, η ανάλυση μας υποστηρίζει ότι 
τα αποτελέσματα είναι προς αυτή την κατεύθυνση 
παρόμοια.
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