
Περίληψη

Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο παρουσιάζουν μια ποικι-
λία μεταβολικών-οστικών διαταραχών που ονομάζονται νεφρική 
οστεοδυστροφία (ΝΟ). Οι μορφές της νεφρικής οστεοδυστροφίας 
κυμαίνονται από τις καταστάσεις με πολύ αυξημένο οστικό μετα-
βολισμό μέχρι τις διαταραχές με πολύ μειωμένο οστικό μεταβο-
λισμό. Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, έχουν επιπρόσθετους 
παράγοντες, λόγω της νεφρικής οστεοδυστροφίας για την εμφά-
νιση χαμηλής οστικής πυκνότητας. Το σύμπλεγμα όλων αυτών 
των διαταραχών κάνει την αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια 
νεφρική νόσο και οστεοπόρωση ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη, 
καθιστώντας απαραίτητη τη διενέργεια οστικής βιοψίας.

Οσον αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση, τα διφωσφονικά 
φαίνεται να είναι η καλύτερη θεραπευτική επιλογή, παρόλα αυτά 
είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός νέων μελετών που θα οδηγήσουν σε 
μια πιο εμπεριστατωμένη αντίληψη του προβλήματος της οστεο-
πόρωσης στη χρόνια νεφρική νόσο.
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1. Συχνότητα

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) είναι συχνή. Η 
συχνότητα της εμφάνισής της αυξάνει ραγδαία τα 
τελευταία χρόνια στις αναπτυγμένες χώρες, ως 
αποτέλεσμα της αύξησης του σακχαρώδη διαβήτη 
και του μέσου όρου ζωής των ανθρώπων.Το 4,7% 
του γενικού πληθυσμού έχει χρόνια νεφρική νόσο 
(κάθαρση κρεατινίνης<60ml/min) και το 45-60% 
των ασθενών με οστεοπόρωση έχουν χρόνια νε-
φρική νόσο. Για το λόγο αυτό ο υπολογισμός της 
κάθαρσης κρεατινίνης είναι επιβεβλημένος, ιδιαί-
τερα για ηλικιωμένους, άτομα με μικρή μυϊκή μάζα 
και διαβητικούς. Στα άτομα αυτά η κρεατινίνη αί-
ματος υπερεκτιμά τη νεφρική λειτουργία και απο-
κρύπτει την ύπαρξη νεφρικής νόσου, πληροφορία 
που είναι απαραίτητη για τη σωστή διάγνωση και 
τον ασφαλή καθορισμό θεραπευτικής αγωγής για 
την οστεοπόρωση (Σταματέλου, 2009).

2.  Ορισμός – ιστολογική εικόνα – κατάταξη

Οι ασθενείς με ΧΝΝ παρουσιάζουν μια ποικιλία 
μεταβολικών- οστικών διαταραχών που ονομά-
ζονται νεφρική οστεοδυστροφία (ΝΟ). Η νεφρι-
κή οστεοδυστροφία θεωρείται ότι αρχίζει όταν η 
κάθαρση κρεατινίνης είναι <60ml/min, ευθύνεται 
για κατάγματα και διαφέρει από τη μετεμμηνο-
παυσιακή οστεοπόρωση ή την οστεοπενία γήρα-
τος.

Οι συχνότερες μορφές της νεφρικής οστεοδυ-
στροφίας είναι:

α/ Νεφρική οστεοδυστροφία με αυξημένη οστι-
κή ανακατασκευή. Πρόκειται για την οστική νόσο 
του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού της 
χρόνιας νεφρικής νόσου που είχε την παλαιότερη 
ονομασία ινώδης κυστική οστεΐτιδα. Χαρακτηρί-
ζεται από αύξηση του ρυθμού σχηματισμού του 
οστού (bone formation rate, BFR), που οφείλε-
ται στην αυξημένη αποδόμηση του οστού από 
πολυάριθμες οστεοκλάστες και στην παράλληλα 
αυξημένη παραγωγή του οστού από αυξημένο 
αριθμό οστεοβλαστών. Επίσης υπάρχει ίνωση του 
μυελού. Παρόλο που η μετάλλωση των οστών 
είναι φυσιολογική ή και αυξημένη, η μεγάλη πα-

ραγωγή οστεοειδούς υπερβαίνει τη δυνατότητα 
καθήλωσης των αλάτων ασβεστίου. Αποτέλεσμα 
είναι η αύξηση ατελώς ασβεστοποιημένου οστεο-
ειδούς, ενώ το οστούν που παράγεται είναι τύπου 
υφαντού (woven bone) (Μέμμος, 1995, Μέμμος, 
1999). 

β/ Νεφρική οστεοδυστροφία με μειωμένη οστι-
κή ανακατασκευή. Χαρακτηρίζεται από μειωμένο 
ρυθμό σχηματισμού οστού και μετάλλωση. Συχνά 
παρατηρούνται εναποθέσεις αργιλίου σε ποσο-
στό >25% του μετώπου μετάλλωσης. Υπάρχουν 
δύο υπό-ομάδες: η οστεομαλακία και η αδυναμι-
κή οστική νόσος. 

Στην οστεομαλακία, η μείωση της εναπόθεσης 
αλάτων ασβεστίου (μετάλλωση) είναι πολύ μεγα-
λύτερη από τη μείωση του ρυθμού σχηματισμού 
οστού. Έτσι, παρά τη μειωμένη παραγωγή πετα-
λιώδους οστεοειδούς, υπάρχει μεγάλη αύξηση 
του όγκου του , διότι δεν μεταλλούται. Παρατη-
ρείται μείωση του αριθμού των οστεοβλαστών και 
των οστεοκλαστών.

Στην αδυναμική οστική νόσο, η διαταραχή της 
μετάλλωσης είναι ανάλογου βαθμού με τη μείωση 
του ρυθμού σχηματισμού οστού, με αποτέλεσμα 
να μην παρατηρείται αύξηση του όγκου του οστε-
οειδούς. Υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση του αριθ-
μού των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών 
(Μέμμος και συν., 1991, Sherrard et al, 1993). 

γ/ Μικτή οστική νόσος. Παρατηρούνται περι-
οχές με αυξημένη και περιοχές με μειωμένη ανα-
κατασκευή. Συνήθως υπερισχύουν τα ευρήματα 
αυξημένης οστικής ανακατασκευής, γι’ αυτό η 
μορφή αυτή συχνά κατατάσσεται στην πρώτη 
ομάδα μαζί με την οστική νόσο του δευτεροπα-
θούς υπερπαραθυρεοειδισμού. 

Ο ορισμός της νεφρικής οστικής νόσου έχει 
αλλάξει πρόσφατα (Moe S et al, 2006). Έχει επι-
λεγεί ο όρος Chronic Kidney Disease- Mineral 
and Bone Disorder (CKD-MBD)-χρόνια νεφρική 
νόσος-διαταραχή οστών και μετάλλων (ΧΝΝ-
ΔΟΜ). Χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα 
ευρύτερο κλινικό σύνδρομο, που αναπτύσσεται 
ως συστηματική διαταραχή του μεταβολισμού 
των οστών και των μετάλλων εξαιτίας της χρόνι-
ας νεφρικής νόσου, και εκδηλώνεται με ανωμαλί-
ες του μεταβολισμού των οστών και των μετάλ-
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λων και/ή εξωσκελετικές ασβεστώσεις. Ο όρος 
νεφρική οστεοδυστροφία περιγράφει αποκλει-
στικά τις μεταβολές στη μορφολογία του οστού 
που σχετίζονται με τη χρόνια νεφρική νόσο και 
είναι μόνο ένα μέτρο του σκελετικού στοιχείου 
της συστηματικής διαταραχής. Χρησιμοποιείται 
ένα ενοποιημένο σύστημα ταξινόμησης - ΤMV- 
που περιλαμβάνει τις παραμέτρους: της οστικής 
ανακύκλισης [turnover (T)], της μετάλλωσης, 
[mineralization (M)] και του όγκου [volume (V)]
(Γεράκης, 2009).

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει, ότι τα 
όρια της οστεοπόρωσης και της ΔΟΜ-ΧΝΝ είναι 
δυσδιάκριτα. Έτσι, συχνά, δεν είναι σαφές στην 
κλινική πράξη ποια νόσο αντιμετωπίζουμε. Ειδικά 
στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, η μέτρη-
ση της οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DEXA 
θεωρείται ότι δεν αποδίδει πλήρως την εικόνα της 
οστικής νόσου, καθώς συσχετίζει τον κίνδυνο κα-
ταγμάτων μόνο με την αντοχή του οστού και όχι 
με την «ποιότητα» , δηλαδή τη μικροαρχιτεκτονι-
κή του, τη δομή του, το ρυθμό αναδιαμόρφωσής 
του και τις τυχόν επασβεστώσεις του. Η μειωμένη 
ακρίβεια των μετρήσεων της οστικής πυκνότητας 
οφείλεται στο ότι δεν αναδεικνύουν τις αλλοιώ-
σεις του συμπαγούς οστού, που κατεξοχήν επηρε-
άζεται στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και 
ως εκ τούτου ο πραγματικός κίνδυνος καταγμά-
των σε αυτή την ομάδα ασθενών δεν είναι δυνατό 
να καθορισθεί μόνο με τη μέτρηση της οστικής 
πυκνότητας. Επίσης , τα κριτήρια του παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας δεν έχουν εφαρμογή στους 
ασθενείς με ΧΝΝ, αφού ο κίνδυνος των καταγμά-
των δεν συσχετίζεται με Τ-scores (Cunningham 
and Sprague, 2004). 

3.  Διαγνωστική προσέγγιση οστεοπορωτικού 
ασθενούς με χρόνια νεφρική νόσο

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι ο χει-
ρισμός του ασθενούς με οστεοπόρωση (ΟΠ) και 
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (ΧΝΝ).

Οι ασθενείς με ΧΝΝ έχουν πολλά αίτια ανάπτυ-
ξης οστεοπόρωσης και καταγμάτων όπως ο υπερ-
παραθυρεοειδισμός, το αρνητικό ισοζύγιο ασβε-

στίου, η μειωμένη κινητικότητα, ο «γεροντικός» 
τρόπος ζωής, η ένδεια βιταμίνης D, η οξέωση, η 
υποθρεψία, η περιφερική αγγειοπάθεια, η πρώι-
μη αμηνόρροια, η εμμηνόπαυση, η ανωορρηξία, 
ο υπογοναδισμός, η υποθαλαμική υποφυσιακή 
δυσλειτουργία και η υπερπρολακτιναιμία. Συχνά 
λαμβάνουν φάρμακα, όπως στεροειδή, ανοσοκα-
τασταλτικά και ηπαρίνη. Επίσης είναι συνήθως 
μεγάλης ηλικίας και ο διαβήτης είναι συχνός.

Για την επιλογή της αγωγής συνυπολογίζο-
νται και άλλες παράμετροι, όπως το ιστορικό 
(διαβήτης, προηγηθέν κάταγμα), η σύγκριση με 
προηγούμενες μετρήσεις οστικής μάζας, η προη-
γηθείσα φαρμακευτική αγωγή (βιταμίνη D, κορτι-
κοστεροειδή) και τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3, της 
PTH και του Ca ούρων 24ωρου.

Πάντως η θεραπευτική αντιμετώπιση της οστε-
οπόρωσης και του κινδύνου καταγμάτων στους 
ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο εξαρτάται από 
την αιτία της οστικής νόσου. Κατ’ αρχήν θα πρέ-
πει να αποκλειστεί η νεφρική οστεοδυστροφία ή 
σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα η χρόνια νε-
φρική νόσος-διαταραχή οστών και μετάλλων 
(ΧΝΝ-ΔΟΜ).

Από την εργαστηριακή διερεύνηση, η διαπίστω-
ση έλλειψης βιταμίνης D και υψηλών επιπέδων 
παραθορμόνης αποτελεί ένδειξη δευτεροπαθούς 
υπερπαραθυρεοειδισμού. Στους ασθενείς με χρό-
νια νεφρική ανεπάρκεια τιμές παραθορμόνης 2-3 
φορές πάνω από τα φυσιολογικά όρια θεωρού-
νται ανεκτές, γιατί συσχετίζονται με φυσιολογι-
κά ευρήματα οστικού μεταβολισμού. Το γεγονός 
αυτό εξηγείται μόνο εν μέρει από το εύρημα ότι η 
μέθοδος που χρησιμοποιείται υπερεκτιμά την ολι-
κή δραστική παραθορμόνη κατά 40-50%, στους 
ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ωστόσο 
η ακριβής διάγνωση απαιτεί διενέργεια οστικής 
βιοψίας (Γεράκης ,2003).

Η θεραπεία των ΔΟΜ-ΧΝΝ επιτυγχάνεται από 
νεφρολόγο με τη ρύθμιση του ισοζυγίου του P 
(δίαιτα και δεσμευτικά του P), αντιμετώπιση της 
οξέωσης, χορήγηση βιταμίνης D, ασβεστιομιμητι-
κά και παραθυρεοειδεκτομή.    Ειδικότερα, η μεί-
ωση του φωσφόρου με τη δίαιτα, τα φωσφοροδε-
σμευτικά και την έγκαιρη έναρξη της εξωνεφρικής 
κάθαρσης είναι από τα αρχικά θεραπευτικά μέσα 
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αντιμετώπισης του δευτεροπαθούς υπερπαραθυ-
ρεοειδισμού. Τα σκευάσματα του ασβεστίου αντι-
κατέστησαν εκείνα που περιέχουν αργίλιο λόγω 
της τοξικότητας του τελευταίου στα οστά και την 
πρόκληση οστεομαλακίας ή αδυναμικής οστικής 
νόσου. Όμως αυτά προκαλούν υπερασβεστιαιμία 
και επασβεστώσεις αγγείων, γεγονός που εξηγεί 
εν μέρει τον τετραπλάσιο καρδιαγγειακό κίνδυνο 
σε αυτούς τους ασθενείς. Γι’αυτό το λόγο αναπτύ-
χθηκαν μη ασβεστιούχα, μη αλουμινούχα δεσμευ-
τικά φωσφόρου, όπως η σεβελαμέρη. 

Η χορήγηση ώσεων δραστικής βιταμίνης D 
καταστέλλει τον υπερπαραθυρεοειδισμό, που 
πολλές φορές υποτροπιάζει μετά τη διακοπή της 
θεραπείας. Λόγω του συναφούς κινδύνου της 
υπερασβεστιαιμίας και της υπερφωσφαταιμίας 
αναπτύχθηκαν νέα παράγωγα της βιταμίνης D 
που χαρακτηρίζονται από λιγότερη ασβεστιαιμι-
κή και φωσφαταιμική δράση. Τέλος, εάν ο δευ-
τεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, ανθίσταται 
στη συντηρητική αγωγή μετά από παρέλευση 3-4 
μηνών, πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά  με 
παραθυρεοειδεκτομή.

Εφόσον η οστεοπόρωση του ασθενούς με έκ-
πτωση της νεφρικής λειτουργίας δεν οφείλεται 
σε χρόνια νεφρική νόσο-διαταραχές οστών και 
μετάλλων, αλλά πρόκειται για αμιγή μετεμμηνο-
παυσιακή οστεοπόρωση ή οστεοπενία του γήρα-
τος, θα πρέπει να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότη-
τα και η ασφάλεια των κλασικών θεραπευτικών 
σχημάτων.

4.  Θεραπευτική αντιμετώπιση οστεοπορωτικού 
ασθενούς με χρόνια νεφρική νόσο

Η θεραπεία της οστεοπόρωσης σε ασθενείς 
με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας δεν έχει 
καλά μελετηθεί. Οι περισσότερες μελέτες είτε 
είναι αναδρομικές είτε αφορούν σε μικρό αριθμό 
ασθενών (Miller, 2005). Πιο συγκεκριμένα: εάν 
ο ασθενής δεν έχει υπερασβεστιαιμία ή ιστορικό 
νεφρολιθίασης, συνιστάται επαρκής πρόσληψη 
ασβεστίου (1500mg/ημερησίως) και βιταμίνης D 
(800IU/ ημερησίως).

4.1. Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης

Η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης αυξάνει 
την οστική πυκνότητα και μειώνει τον κίνδυνο 
καταγμάτων . Από την άλλη μεριά, συσχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας του ενδομητρί-
ου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, στεφανι-
αίας νόσου και εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης 
(Weisinger, 2000). 

Συνεπώς είναι καλύτερα να αποφεύγονται στη 
χρόνια νεφρική νόσο και, ιδιαίτερα, στο τελικό 
στάδιο της όπου η καλή λειτουργία της αγγεια-
κής προσπέλασης είναι ζωτικής σημασίας (Μη-
τσόπουλος, 2007).

4.2.  Εκλεκτικοί τροποποιητές οιστρογονικών 
υποδοχέων (SERM’S)

Οι SERM’S, όπως η ραλοξιφένη, σύμφωνα με 
επανεξέταση των στοιχείων της μελέτης MORE 
(Ishani et al, 2008), αυξάνουν την οστική πυκνό-
τητα στη σπονδυλική στήλη και στο ισχίο και προ-
καλούν μείωση μόνο των σπονδυλικών καταγμά-
των, αλλά οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 
πάσχουν συχνότερα από κατάγματα του ισχίου. 
Έτσι, λοιπόν η ραλοξιφένη ίσως να μην αποτελεί 
ιδανικό φάρμακο για αυτήν την ομάδα ασθενών.

4.3. Τεριπαρατίδη

Η τεριπαρατίδη (ανθρώπινη ανασυνδυασμένη 
παραθορμόνη) είναι εγκεκριμένη για τη θερα-
πεία της βαριάς οστεοπόρωσης σε γυναίκες και 
άνδρες. Έχει δοκιμασθεί σε μετεμμηνοπαυσιακές 
ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (επανεξέταση 
των στοιχείων της μελέτης Fracture Prevention 
Trial, Miller et al, 2007).  Θα μπορούσε να χορηγη-
θεί σε χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 1-4 , εφόσον 
τα επίπεδα της παραθορμόνης, του ασβεστίου και 
της αλκαλικής φωσφατάσης είναι φυσιολογικά. 
Αντενδείκνυται όμως σε ασθενείς με δευτεροπα-
θή υπερπαραθυρεοειδισμό ή ανεπάρκεια βιταμί-
νης D, ενώ μελετάται η αποτελεσματικότητά της 
σε αδυναμική νόσο. Προκαλεί υπερουριχαιμία, 
ειδικά σε ασθενείς με μέτρια έκπτωση της νεφρι-
κής λειτουργίας ή λήψη τεριπαρατίδης σε δόση 40 
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mg/ημερησίως. Παρόλα αυτά δεν αναφέρονται 
βιβλιογραφικά δεδομένα που να υποστηρίζουν 
αυξημένη συχνότητα αρθρίτιδας, αρθραλγιών ή 
νεφρολιθίασης σε ασθενείς που λαμβάνουν τε-
ριπαρατίδη ανεξαρτήτως νεφρικής λειτουργίας 
(Miller et al, 2007).

4.4. Διφωσφονικά

Από την πλευρά της νεφροτοξικότητας, η χρήση 
των διφωσφονικών απαγορεύεται από το FDA σε 
ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης<30ml/min, κα-
θώς το 20-80% του φαρμάκου που δεν προσκολλά-
ται στα οστά απεκκρίνεται από τους νεφρούς και 
έχουν αναφερθεί παρεγχυματικές βλάβες σε πει-
ραματικά μοντέλα μετά τη λήψη μεγάλων δόσεων 
διφωσφονικών (Cunningham, 2007). Οι περιπτώ-
σεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας μετά από ενδο-
φλέβια έγχυση παμιδρονάτης και ζολενδρονικού 
οξέος που έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με χρόνια 
νεφρική νόσο αποδόθηκαν στην ταχεία χορήγηση 
του φαρμάκου (Miller et al, 2005, Jackson, 2005) 
και γενικά η νεφροτοξικότητα των διφωσφονικών 
θεωρείται σπάνια επιπλοκή. Οσον αφορά στη δρά-
ση των διφωσφονικών στο σκελετό των ασθενών 
με ΧΝΝ, τονίζεται ότι η ύπαρξη νεφρικής οστεο-
δυστροφίας χαμηλού μεταβολισμού (low turnover 
bone disease), δηλαδή αδυναμικής οστικής νόσου, 
αποκλείει τη χρήση των φαρμάκων αυτών, καθώς 
υπάρχει κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερης καταστολής 
του οστικού μεταβολισμού.

Τα στοιχεία που διαθέτουμε για την αποτελε-
σματικότητα των διφωσφονικών στη μετεμμη-
νοπαυσιακή οστεοπόρωση ασθενών με έκπτωση 
νεφρικής λειτουργίας δεν είναι επαρκή. Η μελέτη 
Miller είναι η μόνη μεγάλη πληθυσμιακή μελέ-
τη όπου η χρήση ριζενδρονάτης 5mg ημερησίως 
δεν διέφερε σε αποτελεσματικότητα, ελάττωση 
του κινδύνου καταγμάτων και ασφάλεια μεταξύ 
των ομάδων γυναικών με φυσιολογική και επη-
ρεασμένη νεφρική λειτουργία (Miller et al, 2005). 
Προτείνεται η χρήση μειωμένης κατά 50% δόσης 
ριζενδρονάτης στους ασθενείς με κάθαρση κρε-
ατινίνης<30ml/min, ενώ οι ασθενείς σε αιμοκά-
θαρση δεν θα πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο 
καθότι δεν καθαίρεται. Μικρότερη μελέτη για την 

αλενδρονάτη έδωσε παρόμοια αποτελέσματα κα-
ταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η αλενδρονάτη 
είναι ασφαλής και αποτελεσματική στην αύξη-
ση της οστικής πυκνότητας και στη μείωση των 
καταγμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με ελαττωμένη νεφρική λειτουργία (Jamal and 
Bauer, 2007). Τέλος η ενδοφλέβια χορηγούμενη 
ιμπανδρονάτη βρέθηκε ασφαλής από πλευράς 
νεφροτοξικότητας και απλουστεύει το θεραπευτι-
κό σχήμα σε καρκινοπαθείς με έκπτωση νεφρικής 
λειτουργίας και οστεοπόρωση (Jackson, 2005).

Συμπερασματικά, τα διφωσφονικά αντιμετω-
πίζονται με σκεπτικισμό λόγω της απέκκρισής 
τους από τους νεφρούς και της ικανότητάς τους 
να προκαλέσουν αδυναμική οστική νόσο, αν και 
βρέθηκαν αποτελεσματικά (Miller et al, 2005).

Ίσως αποτελούν την καταλληλότερη αγωγή 
για άνδρες και γυναίκες όλων των σταδίων της 
χρόνιας νεφρικής νόσου. Η χρήση τους έδειξε 
ικανοποιητική μείωση του κινδύνου σπονδυλικών 
και μη καταγμάτων. Αντενδείκνυνται όμως στην 
οστεομαλακία και στην αδυναμική οστική νόσο. 
Επομένως, η ακριβής διάγνωση της μορφής της 
νεφρικής οστεοδυστροφίας είναι απολύτως απα-
ραίτητη πριν τη χορήγηση οποιουδήποτε διφω-
σφονικού (Cunningham, 2007).

4.5. Καλσιτονίνη- Ρανελικό στρόντιο

Τέλος, η καλσιτονίνη, ενώ είναι ασφαλής σε όλα 
τα στάδια της χρόνιας νεφρικής νόσου, η αποτε-
λεσματικότητά της είναι συγκριτικά περιορισμέ-
νη, και επομένως σε περιπτώσεις υψηλού κιν-
δύνου ίσως δεν αποδώσει ικανοποιητικά. Οσον 
αφορά στο ρανελικό στρόντιο, προς το παρόν 
αντενδείκνυται.

5. Συμπεράσματα

Συνιστάται σε όλους τους ασθενείς με χρόνια νε-
φρική νόσο και οστεοπόρωση, χορήγηση βιταμίνης 
D και ασβεστίου με τις γνωστές ενδείξεις και προ-
φυλάξεις, διακοπή καπνίσματος και άσκηση.

Πρέπει πάντα να προηγείται υπολογισμός της 
νεφρικής λειτουργίας. Ασθενείς με κάθαρση κρε-
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ατινίνης >60ml/min αντιμετωπίζονται όπως και 
στο γενικό πληθυσμό, με εγρήγορση ως προς την 
εξέλιξη της νεφρικής λειτουργίας.

Σε προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο αντιμε-
τωπίζεται αρχικά η ΧΝΝ-ΔΟΜ. Σε ασθενείς που 
χρειάζονται δραστική θεραπεία με διφωσφονικά ή 
τεριπαρατίδη πρέπει να προηγηθεί ενδελεχής έλεγ-
χος, συμπεριλαμβανομένης και οστικής βιοψίας.

Επιβάλλεται πάντως προσεκτική διάγνωση- 
εκτίμηση του ασθενούς με ΧΝΝ, ώστε να καθο-
ρισθεί αν η οστεοπόρωση ευθύνεται για την προ-
οδευτική απώλεια οστού- κατάγματα. Προκαταρ-
κτικές μελέτες συστήνουν θεραπεία με διφωσφο-
νικά σε μειωμένες δόσεις, ωστόσο απαιτείται προ-
σεκτική παρακολούθηση των ασθενών, καθώς τα 
evidence-based στοιχεία που διαθέτουμε δεν είναι 
επαρκή. Απολύτως αναγκαίος είναι επίσης και ο 
σχεδιασμός νέων μελετών που θα οδηγήσουν σε 
μια πιο εμπεριστατωμένη αντίληψη του προβλή-
ματος της οστεοπόρωσης στη ΧΝΝ (Moscovici 
and Sprague, 2007, Gal-Moscovici and Sprague, 
2007).

Abstract

Chronic Kidney Disease and Osteoporosis

Ch. Zidrou, A. Kyriakidis

B' Orthopaedice Department - G.H. Papageor-
giou, Thessaloniki

Osteoporosis, the most frequent bone disease af-
fecting the general population, is associated with 
high fracture risk. Patients with impaired kid-
ney function have bone and mineral disturbances 
leading to extraskeletal calcifications and complex 
changes in bone turnover that predispose them to 
increased fracture risk.

The combination of these two bone disorders 
seems to have an additive effect with regard to frac-
ture risk and its outcome, so that appropriate di-
agnosis and treatment of this disorder should be of 
primary concern when approaching patients with 
kidney disease.

The diagnosis of osteoporosis in patients with 
Chronic Kidney Disease must be done by first the 
exclusion of the other forms of renal osteodystrophy, 
by biochemical profiling or by bone biopsy.

Over the past decade, bisphosphonate use in 
patients with various forms of kidney disease has 
become widespread. The extensive take-up of these 
agents by nephrologists reflects that bisphosphonates 
are generally safe in patients with kidney disease, 
and that skeletal protection, readily demonstrable in 
bisphosphonate treated populations without kidney 
disease, is also achievable in patients with chronic 
kidney disease and other forms of nephropathy. Un-
fortunately, both of these perceptions are based on 
limited evidence data.

This review will focus on bone pathophysiologic 
processes involved in osteoporosis and renal osteo-
dystrophy and address some of the problems associ-
ated with our current diagnostic tools and aspects 
of the therapeutic approaches. 

Key-words:  Osteoporosis, Chronic Kidney Dis-
ease.
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