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Νεώτερες µελέτες σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), δείχνουν µια σύνθετη διασύνδεση ανάµεσα στις διαταραχές του οστικού
µεταβολισµού και το σχηµατισµό αγγειακών επασβεστώσεων και ειδικότερα η παρουσία των τελευταίων έχει αντίστροφη σχέση µε την οστική πυκνότητα. Η
οστεοπόρωση διαγιγνώσκεται και αντιµετωπίζεται σε ασθενείς µε ΧΝΑ σταδίου I έως III, ενώ η ερµηνεία της οστικής πυκνότητας σε επίπεδα οστεοπόρωσης είναι
αµφιλεγόµενη σε ασθενείς µε ΧΝΑ σταδίου ΙV η V, όπου είναι πιο εκδηλες οι αλλοιώσεις νεφρικής οστεοδυστροφίας. Επιπλέον η αυξηµένη επίπτωση των
καταγµάτων σ΄ αυτή την οµάδα των ασθενών προσδίδει µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πρόληψη και θεραπεία. Τα κατάγµατα συµβάλουν στη αυξηµένη
νοσηρότητα των ασθενών ΧΝΑ σταδίου V, ενώ ο πληθυσµός των ασθενών που βρίσκεται σε µεγαλύτερο κίνδυνο είναι δύσκολο να διαγνωσθεί µε βιοχηµικές
εξετάσεις 1.

Πιν 1:Χαρακτηριστικά ασθενών

Περιγραφή µελέτης: Στη παρούσα µελέτη, µετρήσαµε την οστική
πυκνότητα σε αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς, προκειµένου να εκτιµήσουµε το
βαθµό οστεοπενίας και/ή οστεοπόρωσης και προχωρήσαµε σε δοκιµή
αντιµετώπισής της µε χορήγηση διφωσφονικών.
Για την µέτρηση της οστικής πυκνότητας χρησιµοποιήθηκε υπέρηχος
πτέρνας και έγιναν δύο µετρήσεις σε διάστηµα 18 µηνών µεταξύ τους. Στην
µελέτη συµµετείχαν 62 αιµοκαθαιρόµενοι ασθενείς. Πιν 1. Όλοι οι ασθενείς
έλαβαν, φωσφοροδεσµευτικά και αναλόγως του βαθµού οστεοδυστροφίας,
υποκατάστατα VitD, και/ή καλσιοµιµητικά. Ακολούθως από την οµάδα των
ασθενών µε σοβαρού βαθµού οστεοπόρωση επιλέχθηκαν αυτοί που δεν
παρουσίαζαν κλινικά και βιοχηµικά στοιχεία αδυναµικής νόσου (n=23) και σ΄
αυτούς χορηγήθηκε ή όχι p.os. αλενδρονάτη 70 mg /εβδοµάδα για όλο το
διάστηµα παρακολούθησης. Καταγράφηκαν Ca, P, ALP, PTH και
συσχέτισθηκαν µε τη χρήση αλενδρονάτης.
Αποτελέσµατα: Φυσιολογική οστική πυκνότητα είχαν µόνο 6
ασθενείς (9,7%). Οστεοπενία είχαν 22 (35.5%), ενώ σοβαρού βαθµού
οστεοπόρωση 34 ασθενείς (54,8%).Πιν 2 Η µείωση της οστικής
πυκνότητας συσχετίσθηκε µόνο µε τη διάρκεια αιµοκάθαρσης (p<0,05).
Στη συνέχεια
οι ασθενείς µε ενδείξεις σοβαρού βαθµού
οστεοπόρωσης, είτε έλαβαν αλενδρονάτη (n=11 Oµάδα Α) , είτε όχι (n=12
Oµάδα Β). Η οµάδα Α είχε χειρότερους δείκτες οστεοπόρωσης στην αρχή
της µελέτης (t-score: Α:-3,1 ± 0,4 vs Β:-2,9 ± 0,08) (p<0,05). Παρόλα ταύτα η
οµάδα Α παρουσίασε σηµαντικότερη βελτίωση της οστικής πυκνότητας, σε

Άνδρες (n)

37

Γυναίκες (n)

25

Ηλικία (έτη)

60 ± 11

BMI (kg/m2)

27 ± 4,4

Μέση διάρκεια HD (µήνες)

69 ± 56

αντίθεση µε την οµάδα Β που δεν έλαβε θεραπεία. Πιν 3. Η διαφορά της
οστικής πυκνότητας ανάµεσα στις 2 οµάδες, ήταν ακόµη πιο σηµαντικές στο
τέλος του διαστήµατος παρακολούθησης : (t-score:Α: -2,77 ± 0,6 vs Β: -2,73
± 0,6) (p<0,032). Μια οµάδα 6 ασθενών ελάµβανε αλενδρονάτη πριν την
πρώτη µέτρηση οστικής πυκνότητας για συνολικό διάστηµα 31 ± 6 (24-36)
µηνών και αυτό το υποσύνολο βελτίωσε ουσιαστικά την οστική πυκνότητα
(p<0,006).
Δέκα ασθενείς παρουσίασαν 1 έως 3 κατάγµατα. Δεν βρέθηκε
κάποια σχέση µεταξύ των καταγµάτων και της θεραπείας µε αλενδρονάτη.
Η επιβίωση δεν επηρεάστηκε από τη θεραπεία µε αλενδρονάτη, η
οποία διήρκεσε συνολικά 26 ± 10 (12 - 48) µήνες, έγινε καλά ανεκτή χωρίς
την εµφάνιση σοβαρών ανεπιθύµητων αντιδράσεων.

Πιν 3

t-score
t-score προ
µετά

ΟΜΑΔΑ Α:θεραπεία
µε αλενδρονάτη
-3,1 ± 0,4

p

-2,77 ± 0,6 <0,05

ΟΜΑΔΑ Β:µη λήψη
αλενδρονάτης
-2,9 ± 0,08 -2,73 ± 0,6

n.s.

0

κ.φ.
9,7 %

Οστεοπόρωση
54,8 %

Οστεοπενία
35,5 %

Συζήτηση-Συµπέρασµα: Με την εφαρµογή της µέτρησης
της οστικής πυκνότητας διαπιστώσαµε σχεδόν καθολική µείωσή
της
στους αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς. Η µέθοδος των
υπερήχων πτέρνας που χρησιµοποιήθηκε είναι απλή και
εύχρηστη. Έχει δε αντισταθµιστεί έναντι της DEXA στη
βιβλιογραφία µε πολύ καλά αποτελέσµατα (4). Η οστεοπόρωση
ήταν παρούσα σε πάνω από 50% του πληθυσµού των ασθενών
που ελέγξαµε, κάτι απόλυτα συµβατό µε τα βιβλιογραφικά
δεδοµένα.(πιν 5) Ωστόσο, παρά την αναγνώριση της δραµατικής
αύξησης της συχνότητας µε την εξέλιξη της νεφρικής βλάβης,
ελάχιστοι συγγραφείς µέχρι τώρα έχουν ασχοληθεί µε την
θεραπευτική αντιµετώπιση αυτών των ασθενών. Επιλέξαµε να

Πιν 5:ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΧΝΑ (Adapted from Elder G, 2002)

χορηγήσουµε ένα διφωσφονικό, η χρήση του οποίου είναι καλά
τεκµηριωµένη/ δοκιµασµένη στην θεραπεία της οστεοπόρωσης
στο γενικό πληθυσµό. Τα δεδοµένα σε αιµοκαθαιρόµενους
ασθενείς είναι περιορισµένα έως ανύπαρκτα. Στη µελέτη µας
δείξαµε ότι η χρήση αλενδρονάτης είναι ασφαλής και καλά
ανεκτή. Οι δείκτες οστικής πυκνότητας βελτιώθηκαν σε ασθενείς
µε σοβαρού βαθµού οστεοπόρωση, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες
οστικού µεταβολισµού δεν επηρεάστηκαν. Το µέγεθος του
πληθυσµού της µελέτης και το περιορισµένο follow-up δεν µας
οδηγούν σε ένα ασφαλές αποτέλεσµα αναφορικά µε το
αποτέλεσµα της αλενδρονάτης στον περιορισµό του σχετικού
κινδύνου εµφάνισης καταγµάτων. Επιπρόσθετα τα διφωσφονικά
έχουν χρησιµοποιηθεί σποραδικά για τη θεραπευτική
αντιµετώπιση της καλσιφύλαξης, ενώ η ενδεχόµενη ευεργετική
επίδραση στις εξωοστικές επασβεστώσεις (5,6) καθιστά την
θεραπεία µε αλενδρονάτη τουλάχιστον ενδιαφέρουσα σε
επιλεγµένες περιπτώσεις.
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