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CKD-MBD määritelmä

• CKD-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD) is the clinical

syndrome that develops as a systemic disorder of mineral

and bone metabolism due to CKD, manifested by

abnormalities in bone and mineral metabolism and/or

extra-skeletal calcification From KDIGO

(KDIGO - Kidney Disease: Improving Global Outcomes)

• Clinical Practice Guideline Update v 2017

http://kdigo.org/content-publications.htm


Sisältö

■ CKD-MBD

– Metabolinen häiriö 

– Kliininen kuva

– hoito

■ Post-Tx luustosairaus

– hoito

■ Osteoporoosi ja CKD

– hoito



Munuaisten vajaatoiminnan asteet



CKD-MBD patogeneesi

■ Alkaa kehittyä kun GFR laskee, useimmille kun GFR laskee alle 60 ml/min

■ Munuaisten kyky erittää fosforia laskee 

■ D-vitamiinin hydroksylaatio munuaisissa vähenee

■ FGF-23 kohoaa

– Fibroblastikasvutekijä 23

– Luun tuottama fosfaattitasapainoa säätelevä tekijä

– Lisää fosfaatin eritystä virtsaan vähentämällä sen takaisinottoa

– Vähentää fosfaatin imeytymistä suolesta

■ PTH stimuloituu



CKD-MBD patogeneesi

Keronen ym, Duodecim 12/2019



Keronen ym; Duodecim 12/2019
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Prevalences of abnormal serum PTH, calcium and 
phosphorous levels increase with decline in kidney function 

Adapted from Levin A, et al. Kidney Int. 2007;71:31-38. 

N=1814

Calcium < 8.4 mg/dL

Phosphorous > 4.6 mg/dL

Intact PTH > 65 pg/mL



Diagnoosi

■ P-Ca-ion

■ P-Pi

■ PTH

■ P-D-25

■ AFOS

■ Muut luuston aineenvaihdunnan merkkiaineet ei toimi, usein GFR vaikuttaa tasoon



CKD-MBD luuston ulkopuolella

Verisuonten kalsifikaatio



CKD-MBD luuston ulkopuolella

Kalsifylaksia Pehmytosakalsifikaatiot



Abdominal aortic calcification in dialysis patients: 
results of the CORD study

Honkanen ym, NDT; 2008; 23

Conclusion: AAC is an independent predictor of mortality and 

nonfatal cardiovascular events in dialysis patients.



Luustotaudin luokitus

■ Osteitis fibrosa cystica

– Luun aineenvaihdunta vilkastunut, selvä sekundaari hyperparatyreoosi ja PTH 

koholla

■ Adynaaminen luutauti

– Luun aineenvaihdunta hidastunut, luuta muodostuu vähän

■ Osteomalasia

– Luun uusiutuminen ja mineralisaatio häiriintynyt

■ Yhdistelmä kaikista



KDIGO



Luuston aineenvaihdunta
hidastunut – vai kiihtynyt?

Adynaaminen luustosairaus l.  ”low turnover bone diesase”

 Luun muodostuminen hidastunut

 Lisääntynyt; potilaat iäkkäämpiä, diabetes yleistynyt, runsas D-vitamiinin/kalsiumin 

käyttö

 PTH:n liiallinen suppressio/luun resistenssi PTH:n vaikutukselle

 Prevalenssin arvioiminen vaikeaa kun Dg ei ole tarkasti määritelty (7 – 67%)

 CKD 3-5 tasolla prevalenssi 18 %

 PD 50%:lla

 HD 20%:lla



Luuston aineenvaihdunta
hidastunut – vai kiihtynyt?

Adynaaminen luustosairaus l.  ”low turnover bone diesase”

 Riskitekijöitä: runsas kalsiumkorvaus, D-vitamiinianalogit, kalsimimeettihoito, 

bisfosfonaatit, diabetes, ikä

 Dg:

 Matala PTH lisää todennäköisyyttä – alle 150 ng/l?

 matala luustoperäinen AFOS

 Oireet: luukivut? Ektooppinen kalsifikaatio, kalsifylaksia

 Todennäköisyys pieni, jos PTH yli 350 ng/l ja luustospesifinen AFOS koholla



Adynamic bone disease—

bone and beyond

V 2008:3



Drueke, Massy; Kidney Int 2016



Luuston aineenvaihdunta
hidastunut – vai kiihtynyt?

Osteitis fibrosa cystica l.  ”high turnover bone diesase”

 Hyperparatyreoosi, sekundaari tai primaari

 PTH stimuloi osteoklasteja – luun hajoaminen lisääntyy

 Luukivut, murtumat



Hoito

■ D-vitamiinisubstituutio

■ Hypokalsemian korjaus

■ Hyperfosfatemian hoito

– ruokavalio

– fosfaatinsitojat; kalsiumia sisältävät ja ei-kalsiumia 

sisältävät

■ Hyperparatyreoosin hoito



Hoidon tavoitteet

Keronen ym; Duodecim 12/2019

Valittava yksilöllisesti ja potilaskohtaisesti



Hoitolinjat - D-vitamiini

■ D-vitamiinikorvaus muun väestön suositusten mukaan

■ D-vitamiinin puute nostaa PTH-tasoa



Hoitolinjat - hypokalsemia

■ 99% elimistön kalsiumista on luustossa

■ Tavoitteena elimistön neutraali kalsium-balanssi

– CKD:ssa tällöin kalsiumin saanti tulisi olla 800-1000 mg/vrk

– Terveellä väestöllä 1000-1200 mg/vrk

■ Kalsiumin saantia ruokavaliosta on vaikea arvioida

■ Kalsiumkarbonaatissa 40% elementaalista kalsiumia

■ Kalsiumkorvauksen edut/haitat:

– Edut: hypokalsemian korjaus, Pi-sitoja, asidoosin korjaus

– Haitat: pehmytosakalsifikaation riski lisääntyy



Hoitolinjat -hypokalsemia

■ Ca-ion saa laskea alle viitealueen, ad 1,0 mmol/l

■ Kovin matala Ca-ion stimuloi nostaa PTH:ta, ja pitää korjata

■ Hoito

– Kalsiumkarbonaatti, annosteltuna aterioiden välillä

– D-vitamiinianalogi (alfakalsidoli, parikalsitoli)

– Hemodialyysin ulkonesteen tai PD-nesteen Ca-pitoisuuden nosto



Hoitolinjat - fosfori



Hoitolinjat - fosfori

■ 84% elimistön fosforista on luustossa

■ Hyperfosfatemia korreloi CKD-potilaiden sairastavuuteen ja kuolleisuuteen

■ Ennalta ehkäisevä Pi-rajoitus ei tuo hyötyä

– Pi-rajoitus vasta kun hyperfosfatemia todetaan

■ Ruokavalio-ohjaus

– Fosforirajoitus, erityisesti lisäainefosfori

– Ravitsemusterapeutin ohjeistus

– Puutteellinen ohjaus voi johtaa tarpeettomiin rajoituksiin



Hoitolinjat - fosforinsitojat

 voivat sitoa 200-300 mg /vrk

 Kalsiumia sisältävät

 Kalsifikaatioriski rajoittaa käyttöä

 Otettava aterian yhteydessä

 Ei-kalsiumpitoiset (Renvela ®sevelameerikarbonaatti, Fosrenol®lantaanikarbonaatti, 
Velphoro® sukroferrinen oksihydroksidi)

 Sivuhaittoina vatsavaivat

 Erityiskorvattavuus ”kun kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää s-Pi-tasoa..”

 dialyysihoidossa

 Lantaani ja sevelameeri myös kun CKD,  ja Pi yli 1,78 mmol/l

 Velphoro 500 mg purutbl

 3-6 tbl/vrk

 Imeytyminen vähäistä (< 1 % annoksesta), voi haitata muun lääkevalmisteen 
imeytymistä

 GI-haittavaikutuksia



Hoitolinjat - PTH

■ PTH nousee ensin – sen jälkeen vasta muuttuu Ca ja Pi

■ Seuraa PTH:n suuntaa, ei yksittäistä arvoa

■ Tavoitetaso epäselvä; 

– CKD 3-5 ?

– CKD 5d 2-9 x viitealueen yläraja

■ Hoidon aloitus kun PTH ylittää viitealueen ja nousee?

– Ensin hypokalsemian korjaus ja D-vitamiinisubstituutio

■ D-vitamiinianalogit (alfakalsidoli, parikalsitoli)

– Ei ”rutiininomaisesti” CKD 3-5-tasolla

– Annostelu päivittäin tai ”pulsseina” esim 3 x/vk



Hoitolinjat - PTH

Sinakalseetti

 Kalsimimeetti, herkistää lisäkilpirauhasen kalsiumia aistivia soluja kalsiumille

 PTH↓, Ca↓→, Pi→

 Voi hidastaa luun aineenvaihduntaa liikaa – adynaamisen luustotaudin riski

 Vähentää tarvetta paratyreoidektomialle

Etelkalsitidi (Parsabiv®)

 Vain iv valmiste

 Haittavaikutukset: GI-oireet, hypokalsemia



Hoitolinjat - PTH

Subtotaali paratyreoidektomia

 Lääkehoidolle resistentti hyperparatyreoosi

 Erityisesti jos samalla hyperkalsemia/hyperfosfatemia/pehmytosakalkkeutumia

 Harkittava jos PTH pysyy hoidosta huolimatta korkeana (yli 1000 ng/l)

 Yli 1 cm kokoinen lisäkilpirauhasadenooma viittaa lääkehoidolle reagoimattomaan 

hyperparatyreoosiin

 Harkittava ennen munuaissiirtoa jos sinakalseetin annos on yli 60 mg



Transplantaation jälkeinen luustotauti

■ Monimuotoinen; renaalinen osteodystrofia, luunmurtumat, osteoporoosi, 

osteonekroosi

■ Kalsium- ja D-vitamiinisubstituutio

■ PTH korjautuu, kuitenkin 45%:lla koholla vielä 2 v postTx

■ DXA ennustaa murtumariskiä

■ Luuntiheys alenee nopeasti 6 kk postTx; jopa 4-10%

– Glukokortikoidihoidon vaikutus merkittävä – riskipotilaille annosreduktio?

■ Sinakalseetti korjaa hyperparatyreoosia ja hyperkalsemiaa

■ Antiresorptiivinen lääkehoito (bisfosfonaatit, denosumabi)

– Voi käyttää jos GFR yli 30 ml/min

– Adynaamisen luutaudin riski – harkitse luubiopsiaa, jos aloitat riskipotilaalle 

(esim aiempi paratyreoidektomia)



CKD JA OSTEOPOROOSI



CKD ja osteoporoosi - dg

■ Määritelmä: 

– Luuntiheysmittauksessa T-score < -2,5

– Aiempi pienienerginen murtuma 

■ DEXA-mittaus

– ennustaa jonkin verran murtumariskiä

– Aortan kalsifikaatio voi heikentää LS-rangan tiheysmittausten luotettavuutta

– Kannattaa tehdä jos harkitaan osteoporoosin hoidon aloitusta

■ Luubiopsia

– Pienienergiset murtumat

– Harkinnan mukaan ennen paratyreoidektomiaa

– Alentunut/kiihtynyt luun aineenvaihdunta, osteomalasia



CKD ja osteoporoosi - hoito

■ Osteoporoosin hoito tähtää murtumien estämiseen – kokonaisvaltainen arvio ennen 

hoitointerventioita

■ D-vitamiini- ja kalsiumsubstituutio

– CKD 2-3 – kuten muulla väestöllä

– CKD 4-5 – vältä liiallista kalsiumsubstituutiota

■ Hypogonadismin hoito hormonikorvauksella tarvittaessa

■ Hyperparatyreoosissa (PTH yli 300 ng/l) sinakalseetti voi vähentää murtumariskiä

■ Antiresorptiivinen hoito

– GFR > 30 ml/min – kuten muulla väestöllä

– Adynaaminen luutauti tulee olla poissuljettu (PTH, AFOS-luusto)



CKD ja osteoporoosi – hoito
kun GFR on alle 30 ml/min

■ Bisfosfonaattien käyttö harkitusti

– Bisfosfonaatit kertyvät luustoon (osteoklastit) - ja erittyvät munuaisten kautta

– käyttö mahdollista/turvallista GFR 15 ml/min –tasolle?

– Tutkimusnäyttö GFR 15-30-tasolla niukkaa

■ Denosumabi

– Antiresorptiivinen lääke

– Riippumaton munuaisfunktiosta

– Tutkimusnäyttö ESRD-potilailla niukka

– Hypokalsemiariski – nadir 2 kk kohdalla, D-vit ja kalsiumkorvaus huomattava



Take home

■ CKD-MBD on monimuotoinen kokonaisuus, hoitolinjat pitää määrittää 

käytännönläheisesti ja yksilöllisesti

■ Labrakokeissa seuraa trendejä – ei yksittäisiä arvoja

■ Vältä liikaa kalsiumsubstituutiota

■ AFOS-isoents voi auttaa määrittämään luustosairauden laatua

■ Dexa-mittaus auttaa arvioimaan murtumariskiä myös CKD-potilailla


