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Wstęp

Przewlekła choroba nerek (PChN) występuje w ogólnej populacji z często-
ścią 12–15% [1, 2], która u osób po 65. roku życia jest jeszcze większa i wynosi 
25–35% [2, 3]. Definicję przewlekłej choroby nerek przedstawiono w tabeli 7.1, 
a w tabeli 7.2 ujęto podział choroby na stadia w zależności od wartości obliczo-
nego przesączania kłębuszkowego. Zaburzenia mineralizacji kości prowadzące do  
złamań są częstym następstwem przewlekłej choroby nerek i przyczyniają się 
do zwiększenia chorobowości i śmiertelności dotkniętych nią osób, jak również do 
zwiększenia kosztów leczenia. Zmiany kostne występujące w PChN z towarzyszą-
cymi zaburzeniami biochemicznymi i nieprawidłowościami w badaniach obrazo-
wych (CKD-MBD – Chronic Kidney Disease – Mineral and Bone Disorders – za-
burzenia mineralne i kostne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek) określane są 
jako osteodystrofia nerkowa i przebiegają ze zwiększonym (wtórna nadczynność 
przytarczyc) lub ze zmniejszonym obrotem kostnym (tzw. adynamiczna choroba 
kości lub osteomalacja). Oprócz zmian kostnych i zaburzeń biochemicznych do 

Tabela 7.1. Definicja przewlekłej choroby nerek (wg KDIGO 2012) 

Uszkodzenie nerek utrzymujące się ponad 3 miesiące określane jako obecność następujących 
strukturalnych lub czynnościowych nieprawidłowości nerek z prawidłowym lub obniżonym 

przesączaniem kłębuszkowym (GFR): 

• Albuminuria > 30 mg/24 h lub wskaźnik albumina/kreatynina > 30 mg/g
• Nieprawidłowy osad moczu
• Zaburzenia elektrolitowe spowodowane uszkodzeniem cewek nerkowych
• Zmiany w nerkach wykryte badaniem histologicznym
• Zmiany w nerkach wykryte w badaniach obrazowych
•  Przeszczepienie nerki 

GFR < 60 ml/min/1,73 m2 utrzymujące się przez ponad 3 miesiące  
z uszkodzeniem nerek lub bez

Źródło: [6].
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tego zespołu należy zaliczyć zwapnienia pozakostne, występujące głównie w na-
czyniach krwionośnych [4]. U chorych z masywnymi zwapnieniami ściany naczy-
niowej ryzyko złamań kości jest istotnie większe [5].

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i towarzyszące im zmiany kost-
ne pojawiają się już we wczesnych stadiach przewlekłej choroby nerek i nasilają 
się wraz z pogarszającą się czynnością wydalniczą nerek. W wyniku jej zmniej-
szenia upośledzeniu ulega także czynność hormonalna tego narządu. I tak, m.in. 
zmniejsza się hydroksylacja witaminy D w nerkach, co prowadzi do niedoboru 
aktywnej postaci tej witaminy (1,25-dihydroksycholekalcyferolu), zmniejszonego 
wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego i zwiększonego wydzielania parat-
hormonu (PTH). Zmniejszona ekspresja receptora witaminy D (vitamin D recep-
tor, VDR) i receptora wapniowego (calcium receptor, CaR) w przytarczycach oraz 
oporność kości na działanie PTH dodatkowo nasilają wydzielanie parathormonu. 
Jednocześnie już we wczesnych stadiach PChN zwiększa się wytwarzanie czynni-
ka wzrostowego fibroblastów 23 (fibroblast growth factor 23, FGF-23), tzw. fosfa-
toniny, przez osteoblasty i osteocyty w odpowiedzi na retencję fosforanów, które 
nie są w dostatecznym stopniu wydalane przez nerki. Zwiększone stężenie FGF-23 
w surowicy przyczynia się również do zmniejszenia syntezy 1,25-dihydroksycho-
lekalcyferolu, co może nasilić objawy wtórnej nadczynności przytarczyc. Dodat-
kowo do powstania zmian kostnych w PChN przyczynia się współistniejąca kwa-
sica metaboliczna. W następstwie obniżenia stężenia wodorowęglanów oraz pH 
krwi zwiększają się wydzielanie PTH, aktywność osteoklastów i wydalanie wapnia 
z moczem. Wtórna nadczynność przytarczyc charakteryzuje postać osteodystrofii 
nerkowej przebiegającą ze zwiększonym metabolizmem kostnym. Inną postacią 
osteodystrofii nerkowej jest tzw. adynamiczna choroba kości, która charakteryzuje 
się obniżonym stężeniem PTH w surowicy w następstwie intensywnego leczenia 

Tabela 7.2. Stadia przewlekłej choroby nerek wg KDIGO 2012

Stadium Nazwa GFR  
(ml/min/1,73 m2)

1 Uszkodzenie nerek ze zwiększonym lub prawidłowym GFR > 105
90–104

2 Niewielkiego stopnia upośledzenie GFR 75–89
60–74

3a Średniego stopnia upośledzenie GFR 45–59
3b Średnio-ciężkie upośledzenie GFR 30–44
4 Znacznego stopnia upośledzenie GFR 15–29
5 Niewydolność nerek < 15

GFR (glomerular filtration rate) – wartość przesączania kłębuszkowego.
Źródło: [6].
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aktywnymi preparatami witaminy D i/lub preparatami wapnia bądź u niektórych 
chorych w następstwie usunięcia wszystkich przytarczyc. O wiele rzadziej wystę-
puje u tych pacjentów osteomalacja będąca wynikiem znacznego niedoboru wita-
miny D lub oporności kości na jej działanie [7]. W celu dokonania oceny rodzaju  
występującej osteodystrofii nerkowej nadal „złotym standardem” jest badanie 
histo morfometryczne bioptatu kości pobranego z talerza kości biodrowej, w któ-
rym ocenia się parametry dynamiczne, takie jak aktywność osteoklastów, szybkość 
tworzenia i mineralizacji osteoidu, oraz statyczne, tj. grubość i objętość beleczek, 
powierzchnię, objętość osteoidu, łączliwość beleczek i in.

Zwiększona aktywność osteoblastów i osteoklastów oraz włóknienie obejmu-
jące jamę szpikową z tworzeniem torbieli przemawiają za wtórną nadczynnością 
przytarczyc. Zmniejszone wytwarzanie i mineralizacja osteoidu są charaktery-
styczne dla adynamicznej choroby kości, a znaczne zmniejszenie mineralizacji 
osteoidu świadczy o osteomalacji [5]. Biopsja kości jest jednak badaniem inwazyj-
nym jak również kosztownym i dlatego wciąż rzadko wykonywanym w rutynowej 
praktyce klinicznej (częściej w badaniach naukowych). Badanie histomorfome-
tryczne bioptatu kości wskazane jest zwłaszcza u chorych z upośledzoną czynno-
ścią wydalniczą nerek i nadmierną łamliwością kości, uporczywymi bólami kości, 
niejasnego pochodzenia hiperkalcemią i/lub hipofosfatemią [8]. Badania bioche-
miczne mogą być również pomocne w ocenie zmian kostnych u chorych z PChN, 
ale nie pozwalają na precyzyjną ocenę i klasyfikację tych zaburzeń. Podwyższone 
stężenie PTH w surowicy (powyżej 400 pg/ml) razem ze zwiększoną ponad trzy-
krotnie aktywnością fosfatazy zasadowej w surowicy u chorych w stadium 5 PChN 
najczęściej przemawia za wtórną nadczynnością przytarczyc, ale nie wyklucza cał-
kowicie innych, możliwych zaburzeń przemiany metabolizmu kości. U chorych 
z adynamiczną chorobą kości stężenie PTH w surowicy jest najczęściej niższe od  
100 pg/ml. Inne wskaźniki określające stopień metabolizmu tkanki kostnej, takie 
jak stężenie osteokalcyny, N-końcowego propeptydu prokolagenu typu 1 (procolla-
gen I aminoterminal propeptide, P1NP) i C-końcowego telopeptydu kolagenu typu 
1 (collagen type I crosslinked C-telopeptide, CTX) mogą być pomocne w ocenie 
wielkości utraty masy kostnej i ryzyka złamań, ale nie są przydatne w diagnostyce 
rodzaju osteodystrofii nerkowej [8]. Osteoporoza może towarzyszyć zaburzeniom 
mineralnym tkanki kostnej w PChN. Badanie gęstości mineralnej kości (tzw. den-
sytometria kości) jest metodą rentgenowskiej absorpcjometrii za pomocą podwój-
nej wiązki energii (dual-energy x-ray absorptiometry, DXA), wykonywaną często 
u chorych z osteoporozą i zachowaną czynnością wydalniczą nerek. Metoda ta 
nie pozwala jednak na zróżnicowanie rodzaju patologii tkanki kostnej u chorych 
z PChN, ale może być przydatna w ocenie ryzyka złamań, zwłaszcza u pacjentów 
we wczesnych stadiach PChN. U osób w stadiach 1–3 PChN wartość DXA w dia-
gnostyce osteoporozy i ocenie ryzyka złamań jest podobna jak u osób z prawidło-
wą czynnością wydalniczą nerek [9]. W bardziej zaawansowanych stadiach PChN, 
zwłaszcza w stadium 5, metoda DXA nie odzwierciedla dobrze zmian mineralizacji 
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kości, ale w przypadku znacznego zmniejszenia BMD (bone mass density) w ob-
rębie szyjki kości udowej ryzyko złamania w tym miejscu jest większe również 
w przypadku już zaawanasowanej choroby nerek i leczenia powtarzanymi diali-
zami [10]. Nowym, nieinwazyjnym narzędziem w diagnostyce zmian kostnych 
u tych chorych jest tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości obwodowej 
(high resolution peripheral quantitative computer microtomography, HR-pQCT). 
Badania kości długich u chorych w zaawansowanych stadiach PChN wykonane tą 
techniką wykazały zmniejszenie mineralizacji przede wszystkim w obrębie kości 
korowej, np. w dystalnych odcinkach kości promieniowej i piszczelowej [11, 12].

Niezależnie od rodzaju zmian patologicznych w kościach ryzyko złamań kości 
u chorych z PChN jest zawsze zwiększone. W ciągu ostatnich 20 lat odnotowano 
istotny wzrost częstości złamań kości w tej grupie chorych w porównaniu z odpo-
wiednio dobraną pod względem płci i wieku ogólną populacją. Chorzy z PChN 
charakteryzują się najczęściej podeszłym wiekiem i towarzyszącymi zaburzenia-
mi neurologicznymi i sercowo-naczyniowymi oraz zmniejszeniem masy mięśnio-
wej (sarkopenią), co znacznie zwiększa ryzyko upadków w tej grupie. Wykaza-
no, że ryzyko złamań kości wzrasta wraz ze stopniem zaawansowania choroby 
nerek i jest od 1,5 do 3 razy większe w porównaniu z osobami z prawidłową 
czynnością nerek [13, 14]. W dużym prospektywnym badaniu przeprowadzonym 
w Kanadzie u 679 114 chorych z PChN w wieku powyżej 40 lat stwierdzono, że 
w okresie 3 lat częstość złamań kości udowej, promieniowej i miednicy zwięk-
sza się znamiennie wraz ze stopniem upośledzenia czynności wydalniczej nerek. 
Częstość złamań kości była największa u chorych w stadium 5 PChN (eGFR [es-
timated glomerular filtration rate – oszacowana wartość filtracji kłębuszkowej]  
< 15 ml/min) i wynosiła u kobiet 9,6%, a u mężczyzn 5% [15]. Optymalna ocena 
ryzyka złamań u chorych z PChN nie została dotychczas ustalona, gdyż badania 
prospektywne w tej dziedzinie są nieliczne. Przydatność oceny gęstości mineralnej 
kości za pomocą densytometrii metodą DXA lub HR-pQCT w przewidywaniu ry-
zyka złamań kości badano u chorych w stadiach 3–5 PChN. U wszystkich obserwo-
wano zmniejszanie się wartości BMD w ciągu 2 lat obserwacji, lecz zmniejszenie 
BMD (mierzone obydwiema wymienionymi metodami) było większe u chorych, 
u których wystąpiły złamania kości (51 złamań u 35 osób) [16]. W opublikowanej 
niedawno metaanalizie obejmującej 13 badań (głównie retrospektywnych) ocenia-
jących zależność między BMD ocenianą metodą DXA a złamaniami kości u cho-
rych w różnych stadiach PChN, w tym u pacjentów już leczonych powtarzanymi 
dializami, wykazano, że osoby, u których wystąpiły złamania kości, charaktery-
zują się niższymi wartościami BMD w porównaniu z tymi, u których złamania 
kości nie miały miejsca [17]. U chorych z PChN nieznana jest również wartość 
diagnostyczna najczęściej stosowanego algorytmu oceny ryzyka złamań, czyli 
FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool). Porównano przydatność FRAX w prze-
widywaniu złamań kości kręgów lędźwiowych, biodra, przedramienia i ramienia 
u 320 chorych z PChN w stadiach 3–5 (nieleczonych jeszcze powtarzanymi diali-
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zami) z populacją 1787 osób z prawidłową czynnością wydalniczą nerek w podob-
nym wieku (średni wiek wynosił 67 lat) w czasie 5-letniej obserwacji. W badaniu 
tym wykazano, że przydatność metody FRAX była podobna u chorych z PChN 
(stadia 3–5) i u osób, u których nie stwierdzono przewlekłej choroby nerek [18].

Leczenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej i zapobieganie złama-
niom kości u chorych z PChN zależy od rodzaju istniejącej patologii kości. Naj-
częstszym zaburzeniem towarzyszącym osteodystrofii nerkowej jest hiperfosfate-
mia i związany z nią podwyższony iloczyn wapniowo-fosforanowy (> 55 mg2/dl2). 
W leczeniu tych chorych zaleca się dietę ubogofosforanową i leki wiążące fosfo-
rany w przewodzie pokarmowym (związki wapnia, magnezu, lantanu, chlorowo-
dorek sewalameru). Stosowanie witaminy D w postaci aktywnych metabolitów 
(1,25-dihydroksycholekalcyferol i 1-α-hydroksykalcyferol) zarówno powoduje 
wyrównanie jej niedoboru, jak i przyczynia się do obniżenia stężenia PTH w suro-
wicy. Preparaty te powinny być jednak stosowane pod ścisłą kontrolą specjalisty 
w zakresie chorób nerek, gdyż w razie niewłaściwego stosowania mogą się przy-
czynić do rozwoju hiperkalcemii, hiperfosfatemii, zwapnienia naczyń oraz ady-
namicznej choroby kości [5]. U chorych z PChN znalazły również zastosowanie 
analogi aktywnej witaminy D (np. parikalcytol), które rzadziej wywołują hiperkal-
cemię i przyczyniają się do zmniejszenia śmiertelności sercowo-naczyniowej w tej 
grupie chorych. Nie ustalono dotychczas optymalnego stężenia PTH w surowicy 
u chorych z PChN w stadiach 3–4. Zgodnie z zaleceniami KDIGO (Kidney Dis-
ease: Improving Global Outcomes) u chorych z PChN i eGFR < 45 ml/min, u któ-
rych stężenie PTH w surowicy jest podwyższone, należy w pierwszej kolejności 
dążyć do normalizacji stężeń wapnia, fosforanów i witaminy D w surowicy [5]. 
U chorych w stadium 5 PChN, dializowanych, w leczeniu zaburzeń gospodarki 
wapniowo-fosforanowej znalazł zastosowanie agonista receptorów wapniowych 
– tzw. kalcymimetyk (cynakalcet). Stosowanie tego leku u osób dializowanych 
powoduje obniżenie stężenia parathormonu w surowicy, zmniejsza częstość para-
tyreoidektomii oraz przyczynia się do ograniczenia powikłań sercowo-naczynio-
wych. Sugeruje się również bardzo korzystny wpływ leczenia cynakalcetem na 
występowanie złamań kości w tej grupie chorych [19, 20].

Liczne badania kliniczne, w których stosowano leki antyresorpcyjne należące 
do grupy bisfosfonianów, nie obejmowały jednak najczęściej chorych ze znacznie 
upośledzoną czynnością wydalniczą nerek (eGFR < 30 ml/min). Zgodnie z zalece-
niami KDIGO leki te mogą być stosowane u chorych z PChN w stadiach 1–3, ale 
w bardziej zaawansowanych stadiach PChN podawanie tych leków jest kontrower-
syjne i najczęściej przeciwwskazane. Ze względu na możliwość wywołania tzw. 
adynamicznej choroby kości przed ewentualnym podaniem bisfosfonianów w bar-
dziej zaawansowanych stadiach PChN należy wykonać biopsję kości [5] w celu 
oceny stopnia przemiany mineralnej kości u tych chorych. Przeciwciało mono-
klonalne anty-RANKL – denosumab zmniejsza stopień resorpcji kości i stosowa-
ne jest również w leczeniu osteoporozy. W nielicznych jak dotychczas badaniach 
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z zastosowaniem denosumabu u chorych z upośledzoną czynnością wydalniczą 
nerek stwierdzono dobrą tolerancję tego leku oraz istotne zmniejszenie ryzyka zła-
mań w czasie 3-letniej obserwacji. W badaniu tym nie uczestniczyli jednak chorzy 
w stadium 5 PChN [21]. Analog PTH (1–34) – teryparatyd – może być stosowany 
w leczeniu zaawansowanej osteoporozy u chorych w stadium 1–3 PChN i prawid-
łowym stężeniem PTH w surowicy. Preparat ten może też być przydatny w lecze-
niu chorych z PChN i adynamiczną chorobą kości. Badania dotyczące stosowania 
tego leku u chorych z PChN są nieliczne [22]. Ranelinian strontu jest przeciw-
wskazany u chorych z upośledzoną czynnością wydalniczą nerek (eGFR < 30 ml/ 
/min) oraz u tych ze zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych [5].

Reasumując, u chorych z PChN, zwłaszcza w bardziej zaawansowanych sta-
diach choroby (4–5), występują często zaburzenia biochemiczne, takie jak wtórna 
nadczynność przytarczyc, hiperfosfatemia, hipowitaminoza D i kwasica metabo-
liczna, które wymagają intensywnego leczenia dietetycznego i farmakologiczne-
go. Gdy stwierdza się obniżoną gęstość mineralną kości lub występują złamania 
kości, dalsze optymalne leczenie tych zaburzeń często powinno być poprzedzone 
wykonaniem biopsji kości. Właściwe leczenie w tej grupie chorych jest możliwe 
tylko na bazie interdyscyplinarnej współpracy wielu specjalistów, w tym przede 
wszystkim nefrologa oraz endokrynologa, kardiologa, dietetyka, ortopedy i reha-
bilitanta.
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