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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 kemik 

Kadın, 30 yaş 



Orta şiddette osteoporoz 

  Kadın, 88 yaş 





’ 



Yaş ve Cinsiyete göre  
osteoporoz prevalansı 

Schuit et al. Bone 2004; 34:195 

P
re

v
a
le

n
s
 (

%
) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Normal KMD  Osteopeni Osteoporoz 

erkek kadın 



Yaşlılık değil 
Osteoporozun komplikasyonu 



OSTEOPOROZ RİSK FAKTÖRLERİ 

• Yaş 

• Cinsiyet 

• Irk 

• Düşük vücut ağırlığı 

• Ailede kırık öyküsü) 

• Sigara 

• 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 

•Stronsyum ranelat 

•Bisfosfonatlar 

  Alendronate 

 Risedronate 

 Ibandronate 

 Zoledronik asit 

 

 

 

 

 

 

Anabolik ilaçlar 
Teriparatide (1-34 parathormon ) 



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 









 
 

Moe S, et al. Kidney Int 2006;69:1945–53 

Kronik böbrek hastalığı ve mineral bozukluklar 

KVH 
kırıklar 

mortalite 

Vasküler 
kalsifikasyon 





Evre 3-5D’de mineral kemik hastalığı 

varlığında KMD takibi önerilmez. 

Bu durumda KBD kırık riskini ve renal 

osteodistrofinin tipini göstermez 



Evre 4-5 KBH’da KMD ve kırık riski 



Diyaliz hastalarında KMD ve PTH 



•   

Low bone mineral density and fractures in long-term hemodialysis patients: a meta-
analysis. 

Jamal SA 

 

The association between bone mineral density (BMD) by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) and 
fracture in patients with stage 5 chronic kidney disease (CKD) is unclear. 

STUDY DESIGN: 

We performed a meta-analysis to determine whether BMD by DXA was associated with fractures. 

OUTCOME: 

Our outcome was fractures, either morphometric spine or clinical nonspine fractures. 

 

RESULTS: 

 We identified 1,774 potentially relevant articles, retrieved 105 reports for evaluation, and included 6 
cross-sectional studies with 683 subjects. The studies reported on 75 morphometric spine fractures 
and 79 clinical fractures. BMD was measured at the spine, femoral neck, and ultradistal, one third, 
and midradius. Mean age ranged from 60.5 +/- 14.3 to 73.6 +/- 6.3 years, and mean duration of 
dialysis therapy ranged from 36.8 +/- 3.1 to 87.1 +/- 60.2 months. For all BMD sites except the 
femoral neck, subjects with fractures had significantly lower BMD than subjects without fractures. 
For example, the pooled standardized mean difference was -0.44 (95% confidence interval, -0.80 to -
0.08) in the 5 studies that examined associations between spine BMD and fracture. There was 
important heterogeneity in the association between BMD and fractures. 

CONCLUSIONS: 

       Our meta-analysis suggests that BMD is lower in patients with stage 5 CKD who have 
fractures. Future studies need to determine whether this association is independent of 
confounding factors, measurement of BMD is useful for predicting future fracture risk, 
and fractures may be prevented by treatments that preserve BMD. 

 AmJ Kid Dis 2007 May;49(5):674-81. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17472850




Renal osteodistrofi 





• R.C., 57 yaş, kadın 

• Obstrüktif üropati’ye sekonder KBY  

• 1980: HD başlangıç 

• 1985 renal tx; 2002 ‘de rejeksiyon 

• 2002’den beri 3/7 HD programında 

 

 



   02/2013; HD (11.yılında) araç içi trafik kazası sonrası acil 
servise başvuruda bilateral femur başında kırık ve torakal 
kompresyon fraktürü tespit edildi. 

Eş zamanlı bakılan lab;  
• Hb:11.2 g/dl 
• BUN/crea: 84/5.2 mg/dl 
• Ca/P:7.5/6 mg/dl 
• PTH:579 pg/ml 
• ALP: 279 U/l 
• 25-OH Dvit: 26 µ/L 

 
• Yaygın fraktür nedeni ile KMD çekilmesi planlandı. 
  
 
 



Yan ve PA lomber grafilerde lomber vertebralarda osteoporotik görünüm; bilateral 

femur başı kırığı nedeni ile protez 



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



Evre 1-2 KBH Genel toplum gibi osteoporoz 

tedavisi 

Evre 3 renal osteodistrofi 

bulgusu yok ve osteoporoz ve 

yüksek kırık riski var 

Genel toplum gibi osteoporoz 

tedavisi 

Evre 3 renal osteodistrofi 

bulguları var ve düşük KMD 

ve/veya kırık var 

Biyokimyasal bozuklukların 

şiddeti ve tedavi edilebilme 

olasılığını ve böbrek 

yetmezliğinin ilerleme riskini 

düşünerek verin. Kemik biyopsi 

planlayabilirsiniz 

Evre 4-5 renal osteodistrofi 

bulguları düşük KMD ve/veya 

kırık var 

Antiresorptive ajan öncesi kemik 

biyopsisi planlayın 

 



Transplantasyonun ilk yılında GFR>30 
ml/dak üstü vakalarda vitamin 
D,calcitriol/alfa calcitol veya bifosfonatlar 
düşünülmeli 

Tedavi seçeneğinde CKD-MBD bulguları 
göz önüne alınmalı 

Tedaviyi yönlendirmede bifosfonat öncesi 
adinamik kemik riski için biyopsi 
düşünülmeli 

Evre 4-5T olan hastalarda BMD kırık riskini 
ve kemik hastalığı bulgusunu göstermez 

Evre 4-5 KBH’lılar gibi takip et 



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  



GFR >30 ml/dak, HORIZON-PET çalışması 



Yan etki sıklığı 



Tüm renal yetmezlik kategorilerinde yeni vertebra kırığı riski azalmaktadır 
<30,30-50,>50 



6458 hasta,581 (%9.9) GFR <45,>60ml/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 





 
Diphosphonate Treatment of Calcinosis Universalis 

Richard L. Cram, M.D., M.S., Riad Barmada, M.D., W. Blair Geho, M.D., Ph.D., and 
Robert D. Ray, M.D., Ph.D. 

N Engl J Med 1971; 285:1012-1013 
 





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.  

 11 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.  





SON OLARAK 

Osteoporoz kronik böbrek yetmezliğinde sıktır 
Tanı olanakları sınırlıdır 
Evre 4-5 hastalarda tedavi seçenekleri için 
yeni verilere ihtiyaç vardır 
 


