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OSTEOPOROZ

Kemik kütlesinde azalma,

kemik yapının mikromimarisinin

bozulması ve fraktür  hassasiyetinde

artma ile karakterize kompleks,

multifaktöriyel,  sistemik iskelet

hastalığıdır



Osteoporoz en sık görülen metabolik kemik 
hastalığıdır

Kemik kitlesinde azalma ve  kırık riskinde artış

sağlıklı kemik

Kitle kaybı 

Mikromimari 
yapının bozulması

Osteoporotik kemik



Normal Bone

Female, age 30 years



Moderate Osteoporosis

Female, age 88 years



architecture in the 3rd lumbar vertebra of a 30 year old woman



pitting of the bone ‘stalagmite’



Yaş ve Cinsiyete göre 
osteoporoz prevalansı

Schuit et al. Bone 2004; 34:195
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Yaşlılık değil
Osteoporozun komplikasyonu



OSTEOPOROZ RİSK FAKTÖRLERİ

• Yaş

• Cinsiyet

• Sigara

• Düşük vücut ağırlığı

• Kilo kaybı (zayıf kadınlar))

• Uzun boy

• Sedanter hayat şekli



Sekonder kemik kaybı nedenleri

İlaçlar Aromataz inhibitörleri,sitotoksikler,fazla  
tiroksin,heparin,immunosupresifler,  
antikonvulsanlar (fenitoin), 
steroid,antiasit

Genetik bozukluklar Hemokromatosis, hipofosfatesiya, 
osteogenesisi imperfecta, talassemi

Kalsiyum  bozuklukları Hiperkalsiüri, Vitamin D eksikliği

Endokrinopatiler Kortizol fazlası, Cushing,Gonodal 
yetmezlik, Hipertiroidi, 
Hiperparatiroidi,Tip I DM

GIS hastalıkları Billroth I gastroenterostomi, kronik  
karaciğer hastalığı, malabsorpsiyon, 
Gastrektomi

Diğer Kronik böbrek yetmezliği
Lenfoma/lösemi
Multipl miyelom
Nutrisyonel bozuklıklar
Romatoid artrit
İmmobilizasyon
Alkol-sigara
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Avrupa birliğinde 
her 30 sn de bir kişi 

osteoporoza bağlı kalça kırığı 
nedeni ile hayatını 

kaybediyor

İnternational osteoporosis foundation 2007



50 yaşındaki kişide kalan yaşamında 
tahmin edilen kırık riski (%)

Kırık yeri kadın erkek

Proksimal femur 17.5 6

Vertebra 15.6 5

Distal radius 16 2.5

Genel 39.7 13.1



Kemik danistometri ölçümü



görüntü

Graph

Demografik

Grafik

DEXA kemik yoğunluk ölçüm raporu

Kemik 

mineral dansitesi

T skoru : genç referans 

popülasyon ile 

karşılaştırmasının 

Standart sapması

Z skoru : aynı yaş gurubu  

popülasyon ile 

karşılaştırmasının 

Standart sapması



Kemik dansitometri 
WHO sınıflaması 

T-skoru

Normal >-1.0  

Osteopeni

(düşük kemik kitlesi)
-1.0 -2.5

Osteoporoz < -2.5 

Şiddetli Osteoporoz < -2.5 ve frajilite kırığı

WHO Study Group 1994.



Kemik Kütlesi Fraktür Riski

Vertebra  1 SD  1.9 Kat 

Femur    1 SD  2.4 Kat 

Osteoporoz teşhis edildiğinde en az % 30-50 kemik kaybı mevcuttur

Post menapozal dönemde genelde yılda %1-1.5 kemik kütlesi kaybı olur 

Her 5 yılda T skor 0.5 birim azalır



Kemik dayanıklılığı = Kemik yoğunluğu + Kemik kalitesi

Alan/hacim başına gram mineral Yapısal bozukluklar
Materyal özellikler

Minerilizasyon
Boyut ve şekil
Mikroyapı
Mikrokrıklar



Kemik kalitesi makroorgan seviyesi



Kemik kalitesi microorgan seviyesi



Osteoporoz tedavisinde kullanılan 
ilaçlar

Kalsiyum ve D vitamini

Antirezorptifler  

•Hormon replasman tedavisi 

•Selektif estrojen reseptör modülatörleri

•Kalsitonin

•Bisfosfonatlar

Alendronate

Risedronate

Ibandronate

Zoledronik asit

Anabolik ilaçlar
Teriparatide (1-34 parathormon )

Stronsiyum ranelat



Evre 3-4 KBH’lı kadınların %23’ünde osteoporoz var
Osteoporozu olan kadınların %61’inde evre 3,%23’ünde evre 4 KBH var

1988-1994 arası 3.  ABD National Health and Nutrition Examination Survey ,13831 hastalık seride







DOPPS,34000h









Evre 4-5 KBH’da KMD ve kırık riski



2016 REVİZE EDİLMİŞ KDIGO 
KBY-MKB ÖNERİLERİ

2009 KDIGO KBY-MKB 
ÖNERİLERİ

Güncelleme için kısa 
gerekçeler

3.2.1. KBH-MKB ve/veya

osteoporoz için risk faktörleri 

bulunan KBH evre 3a-5D 

hastalarında, sonuçlar tedavi 

kararlarını etkileyecekse 

fraktür riskini değerlendirmek 

için KMD ölçümünü 

öneririz(2B).

3.2.2. KBH-MKB bulunan 

KBH evre 3-5D hastalarında, 

KMD ölçümünün rutin olarak 

yapılmasını önermeyiz; çünkü 

KMD genel popülasyondaki 

gibi kırık riskini 

öngördürememekte ve renal

osteodistrofinin tipini de 

tahmin ettirememektedir (2B).

Yeni çoklu prospektif
çalışmalar gösterilmiştir ki 
düşük DXA KMD, KBH evre 3a-

5D hastalarında meydana 

gelen kırıkları öngörür. DXA 

KMD sonucu kemik biyopsisi 

yapma kararını 

etkileyebileceğinden bu ilk iki 

önerinin sırası değişti.  





Kırık riski açısından KMD ile taramalıyız

KMD kemik turnoverını göstermez 

2017



Diyaliz hastalarında KMD ve PTH



Renal osteodistrofi







(02/2013) KMD: L1-4 t-score –6.7 saptandı



Yan ve PA lomber grafilerde lomber vertebralarda osteoporotik görünüm; bilateral 

femur başı kırığı nedeni ile protez



Tedavisi var mı?

2017







İsim FDA etiket yılı Kullanım önerileri Yorum

Alendronat 2013 GFR<35 ml/dak ise 
önerilmiyor

Risedronat 2013 GFR<30 ml/dak ise 
önerilmiyor

İbandronat 2013 GFR<30 ml/dak ise 
önerilmiyor

Zoledronik asit 2013 GFR<35 ml/dak ise 
önerilmiyor

Raloxifen 2007 yok Küçük çalışmalarda 
olumlu etki 
Koagulasyona meyil 
problemi

Teriparatid 2009 Ürolitialisis olanda 
dikkat

Muhtemel 
güvenilir,osteoporoz
daki etkisi,adinamik
kemikte yararı 
olabilir zayıf,data az

Denosumab 2013 Hipokalsemi riski Hiperkalsemik
KBH’da yeri olabilir. 
Kemik döngüsünü 
yavaşlatıyor





Bifosfonatlar



Blood Purif. 2010;29(3):293-9. Epub 2010 Jan 21.

Bisphosphonate use in chronic kidney disease: association with adynamic bone disease in a bone histology series.

Amerling R1, Harbord NB, Pullman J, Feinfeld DA.

Author information

Abstract

Dual X-ray absorptiometry is the standard diagnostic modality for identification of low bone mineral density, a finding 

which is in the general population usually indicative of osteopenia or osteoporosis. However, chronic kidney disease 

(CKD)

patients diagnosed with osteopenia or osteoporosis may in actual fact have renal osteodystrophy with high or low bone 

turnover. 

While bisphosphonates are currently prescribed for the prevention of fractures in osteoporosis and high-risk osteopenic 

patients,

the clinical utility of bisphosphonate therapy in CKD has not been established.

Furthermore, bisphosphonates accumulate in bone, inhibit osteoclasts, and may cause or exacerbate

low-turnover (adynamic) bone disease - particularly in patients presenting with low parathyroid hormone (PTH) levels

or receiving treatment for secondary hyperparathyroidism. Bone biopsy with

non-decalcified histopathology remains the gold standard for the identification and evaluation of bone disorders,

including osteoporosis and renal osteodystrophy. Thirteen CKD patients (stage II-IV),

referred to our clinic over a 12-month period, were identified as having taken bisphosphonates

from 4 to >60 months after a diagnosis of osteopenia or osteoporosis. All patients underwent biopsies of trabecular

bone from the iliac crest following oral administration of time-separated doses of doxycycline and tetracycline.

Bone pathology was assessed after processing for mineralized histology.

For all patients, clinical data collection included assessment of likely causes of kidney disease,

MDRD glomerular filtration rate, calcium-phosphate product, intact PTH level, alkaline phosphatase,

and bisphosphonate exposure. All 13 patients were diagnosed with adynamic bone on biopsy evaluation. 

Eleven biopsies revealed decreased cancellous bone mass;

8 showed decreased osteoid surface; 8 disclosed decreased osteoid thickness,

and all 13 demonstrated low or low-normal osteoclast/osteoblast interface. Assessment of dynamic

bone formation demonstrated decreased or absent single- or double-labeled osteoid in all 13 bone specimens. 

Based on these observations, the use of bisphosphonates in CKD cannot be recommended.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20090316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amerling%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20090316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harbord%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20090316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pullman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20090316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feinfeld%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20090316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20090316


Tüm renal yetmezlik kategorilerinde yeni vertebra kırığı riski azalmaktadır



Yan etki sıklığı



6458 hasta,581 (%9.9) GFR <45 ml/dak, , 4 yıl



Torregrosa,Kid Int supp,2003(85):88-90
Bergner.J Nephrol 2008:21(4):510-516
Wetmore JB.Nephrology.2005;10(4):393-399



Hiperparatiroid
kemik 

döngüsünde 
faydalı olabilir

Kalsifikasyon 
üzerinde etkili 

olabilir

Adinamik
kemik riskini 

arttırabilir

Nefrotoksik
etkileri vardır



7316 hasta,3 yıl takip, femur boynu ve lumbar vertebradaki BMD değişimi



Evre 4: 73, evre 3: 2817, evre 2:4069, evre 1:842 h, 36 ay
Renal fonksiyon üzerine anlamlı adverse etki yok



Background: Insufficient evidenced-based information is available for the treatment of osteoporosis in hemodialysis 

(HD) patients.

Methods: In 102 HD patients, bone mineral density (BMD) was measured twice 16 ± 3 months apart. 

In the second BMD measurement 66 of them had a femoral neck (FN) T-score <–2.5. 

Of these 66 patients, 38 consented to a bone biopsy. 

Depending on both the bone biopsy findings and parathyroid hormone levels, patients were assigned to treatment 

groups. 

Eleven patients with osteitis fibrosa and iPTH >300 pg/ml received cinacalcet

11 with osteitis fibrosa and iPTH <300 pg/ml received ibandronate,

9 with adynamic bone disease received teriparatide

7 with mild abnormalities received no treatment. 

A third BMD measurement was done after an average treatment period of 13–16 months. 

We compared the annual percent change of FN and lumbar spine (LS) BMD before and during treatment.



Kemik biyopsisi ne zaman 

yapılmalı ?

Açıklanamayan kırık,refrakter hiperkalsemi, osteomalezi 

şüphesi, yüksek PTH ya yönelik tedavilerde atipik yanıt, 

standart tedaviye rağmen KMD kaybı

Amaç:Atipik veya beklenmeyen kemik patolojisini ortaya 

koymak

Renal osteodistrofi tedavisini etkileyek adinamik veya yüksek 

turnoverlı hastalığın teşhisini koymak

Tedaviyi etkileyecek minerilizasyon eksikliğini ortaya koymak 

(aliminyum alımını durdurmak,hipofosfatemiyi agressif tedavi 

etmek, vitamin d replasmanını planlamak



SON OLARAK

Osteoporoz kronik böbrek yetmezliğinde sıktır
Tanı olanakları sınırlıdır
Genel önlemler unutmamalıdır (kas gücü ,25 
oh vit D,nutrisyon,as,doz)
Evre 4-5 hastalarda tedavi seçenekleri için 
yeni verilere ihtiyaç vardır
Bifosfonatlar


