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Sunum Planı

• Osteoporoz tanımı, fizyolojisi,

• KBH hastalarında osteoporoz sıklığı, yarattığı 
sorunlar,

• Osteoporoz tanı yöntemleri,

• KBH hastalarında osteoporozun tedavisi



Osteoporoz kemik kitlesinin azalmasıdır

OSTEOPOROTİK

KEMİK
NORMAL 
KEMİK



TMV sınıflaması üremik kemik 
hastalığındaki patolojik 
anormallikleri daha iyi tanımlar:

Turnover,

Mineralizasyon,

Volüm

Üremik kemik hastalığında Turnover, Mineralizasyon, Volüm             (TMV) 
sınıflaması

OM=Osteomalazi; AD=Adinamik kemik hastalığı; HPT=Hiperparatiroid KH;  OF=Osteitis 
fibrosa;MUO=Mikst uremik osteodistrofi

CKD-MBD:

Kronik böbrek hastalığı 
metabolik kemik 
hastalığı                         Moe, et 

al.Kidney International (2006) 69,



ABD: Adinamik kemik hastalığı;

MUO: Miks üremik kemik hastalığı; 

PHBD: Predominant hiperparatiroid kemik hastalığı;

OM: Osteomalazi.

F C Barreto, Osteoporosis in hemodialysis patients revisited by bone histomorphometry: A new insight into an old problem KI (2006) 
69, 1852–1857

KBH mineral kemik bozukluğu tiplerinin 
osteoporoz sıklığı açısından karşılaştırılması

Adinamik kemik hst



1-Kemik ağrıları,

2-Küçük travmalarla oluşan 
kırıklar

Osteoporoz diyaliz hastalarımızın yaşam 
kalitelerinde düşüklüğe yol açar



İlk sorun: diyaliz hastalarında kemik ağrıları:

TAŞKAPAN. H, ERSOY FF. Body pain During daily activities in patients on peritoneal dialysis. Dialysis and Transplantation, 34:58-73, 2005. 

Hastaların %30 düz yolda, %40’ı merdiven 
çıkarken kemik ağrısından yakınıyor.



Evre 5 KBH hastalarında kalça kırığı oranlarının aynı yaş 
normal popülasyondaki oranlarla karşılaştırılması

Alem et al, KI. 2000 Jul;58(1):396-9
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326,464 
hasta, 

6542 kalça 
kırığı

ERKEK

KADIN



Transplantasyon bekleme listesindeki hastalarda kalça 
kırığı oranları: diyalizde kalma süresi arttıkça kırık riski 

artıyor!

Ball et al, JASN 2001;12:925A

DİYALİZ SÜRESİ RİSK ORANI



Kırıkların ülkelere göre dağılımı

ÜLKE

Kırık Toplam

Kırık(-) Kırık (+)

n % n % n % 

Türkiye 216 93,9 14 6,1 230 100

Kanada 92 82,1 20 17,9 112 100

Yunanistan 105 97,2 3 2,8 108 100

Total 413 91,8 37 8,2 450 100

Pearson Chi.Square p=,000

ERSOY FF,  et al .

Clinical and laboratory correlations of  bone mineral density in patients on chronic peritoneal dialysis patients.

Journal of  Bone and Mineral Metabolism,24 (1) 2006



DOPPS: 34000 hasta
DEĞİŞİK ÜLKELERDE NORMAL VE DİYALİZ HASTA POPÜLASYONLARINDA KIRIK RİSKİ



KIRIK RİSKİ İLE PTH DÜZEYLERİ  İLE İLİŞKİ VAR MI? 
PTH  % düzeyleri ve vertebral kompresyon kırıklarının 

bulunma riski arasındaki ilişki

Atsumi AJKD 1999

PTH EN DÜŞÜK %30        ORTA %30           EN YÜKSEK %30

KIRIK %



İkinci sorun:Kırıklar; evre 5 KBH hastalarında en sık görülen 
kırıklar:

Vertebral
kompresyon 
kırıkları Kalça 

kırıkları

http://new.wheelessonline.com/image7/hipfr1.jpg


Vertebral kompresyon kırıkları

Normal

Hafif

Orta

Ağır

Medical Radiology, A.L Baert, K. Sartor. Springer-Verlag, Berl,in. 2003



Vertebral kompresyon kırıklarında radyolojik
görünüm



Bir hemodiyaliz hastasında konvülziyon nedeniyle 
oluşmuş bilateral klavikula kırıkları

http://www.picsearch.com/info.cgi?q=bilateral fracture of clavicle&id=J9kSwdeZokaiYaP68aaVz8k3vEjmqqOe4-wUXwLaCd4
http://www.picsearch.com/info.cgi?q=fracture of clavicle&id=1hpaGYbgQmm8S-SoqYkheLyseOBJJiAXOMFlK-zRuSA
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Osteoporoz kemik yapım ve yıkım hızında yıkım lehine oluşan bir 
dengesizliğin sonucu olarak ortaya çıkar

OSTEOCLASTLAR OSTEOBLASTLAR



Osteoklastlar :

1-H- ATP’az aktivitesi ile asit 
oluştururlar.

2-Kemik matriksini eritmek 
için metalloproteinaz ve 
katepsin-K enzim aktivitelerini 
kullanırlar.

3-Membranlarında kalsitonin
reseptörleri taşırlar. 

4-Yüksek düzeyde tartarat 
rezistan asit fosfataz
aktiviteleri vardır (TRAP).

Medical Radiology, Editors: A.L Baert, K. Sartor. Springer-Verlag, Berl,in. 2003



Kemik  dönüşüm hızı

PTH DÜġÜKSE(<150pg/ml)

Kemik dönüĢüm hızı yavaĢlamıĢtır:

ADĠNAMĠK KEMĠK 

HASTALIĞI=DüĢük döngülü kemik 

hastalığı 

PTH YÜKSEKSE(>600 pg/ml)

Kemik dönüĢüm hızı yükselmiĢtir:

OSTEĠTĠS FĠBROZA SĠSTĠKA=

Yüksek döngülü kemik hastalığı 

(+ ara formlar)

Kemik yapım-yıkım hızını kontrol eden en önemli 
etken PTH’dır:

PTH



Diyaliz hastalarında PTH ve kemik mineral 
dansitesi ilişkisi ile ilgili çalışmalar:

Ott SM. Review article: Bone density in patients with chronic kidney disease stages 4-5.
Nephrology 2009 Jun;14(4):395-403.



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



HD hastalarında DEXA ile tesbit edilen 
osteoporoz sıklıkları

• Mid radius : % 50 (1) - 80 (2);

• Femur boynu  : % 16 [3] - 47[2]; 

• Lomber vertebra: % 13–29  [1, 3, 4]

1-Fontaine M, Albert A, Dubois R et al (2000) Fracture and bone mineral density in hemodialysis patients. Clin Nephrol; 54: 218–
226

2-Pablo Ureña, Oana Bernard-Poenaru, Agnès Ostertag et al (2003) Bone mineral density, biochemical markers and skeletal 
fractures in haemodialysis patients Nephrol Dial Transplant 18: 2325-2331 

3-Taal MW, Masud T,Gren D, Cassidy MJ (1999) Risk factors for reduced bone density in hemodialysis patients. Nephrol Dial 
Transplant 14(8):1922-1928 

4-Atsumi K, Kushida K, Yamazaki K et al (1999) Risk factors for vertebral fractures in renal osteodystrophy. Am J Kidney Dis 33 (2): 
287-293



Periton diyalizi hastalarında osteoporoz sıklığı:

• Sağlıklı bireylerden farksız (1)

• % 21.6 (2)

• %48.6 (2)

• %19          (3)

1-Baszko-Blaszyk D, Grzegorzewska AE, Horst-Sikorska W et al (2001) Bone mass in chronic renal
insufficiency patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis. Adv Perit Dial. 
17:109-113 

2-Pablo Ureña, Oana Bernard-Poenaru, Agnès Ostertag et al (2003) Bone mineral density, 
biochemical markers and skeletal fractures in haemodialysis patients Nephrol Dial Transplant 18: 
2325-2331

3-Ersoy FF et al. (2006) Clinical and laboratory correlations of bone mineral density in patients on 
chronic peritoneal dialysıs . Journal of Bone and Mineral Metabolism,24 (1)



Kemik kitlesi kaybı yaşla ilişkili bir süreçtir

Normal erişkinlerde kemik kitlesi 

• 40 yaşından sonra  yılda %1–2,

• Kadınlarda menopozdan 5-8 yıl sonra yılda 
%2–4’lük bir hızla gerçekleşir.



Hormonal denge ve osteoporoz :

■ Menopoz:

- Doğal menopoz

- Cerrahi/Radyoterapi ile menopoz

- Kemoterapi etkisiyle menopoz

- LH-RH analoğu ile menopoz

■ AI kullanımı

■ Andropoz:

- Cerrahi kastrasyon

- Kemoterapi etkisiyle andropoz

- LH-RH analoğu ile andropoz

Osteoporoz



Normal popülasyonda  osteoporoz için risk 
faktörleri:

• İleri yaş, 
• Kadın cins, 
• Östrojen yetersizliği, 
• Zayıflık, 
• Fizik aktivitede yetersizlik, 
• Kalsiyum alımında yetersizlik, 
• Sigara kullanımı, 
• Aşırı alkol kullanımı, 
• Gastric asid salgılanımı baskılayan ilaçlar, 
• Genetik faktörler,



Osteoporoz için risk faktörleri:
(Diyaliz hastaları)

1- Sekonder hiperparatiroidi, 

2- Adinamik kemik ve osteomalazi, 

3- Steroid kullanım öyküsü,

4- Kronik asidoz, 

5- Heparin kullanımı!



COMPARE-PD Çalışması: Üç ülkeden (Türkiye, Yunanistan, Kanada) 535 
hasta



Kemik mineral dansitesi açısından en büyük risk: ZAYIFLIK

Lomber T 
skoruna göre 
sınıflama 

N Ortalama Std.

Dev.

Sig

VÜCUT 

AĞIRLIĞI

(Kg)

Normal 128 71 13

,0000

,0000

Osteopeni 108 66 12

Osteoporoz 54 61 11

Total 290 67 13

VÜCUT KİTLE 

İNDEKSİ

(kg/m2 )

Normal 123 26 5

Osteopeni 106 24 4

Osteoporoz 51 23 3

Total 280 25 4

Anova, Wilks’  lambda test

ERSOY FF,  et al .

Clinical and laboratory correlations of  bone mineral density in patients on chronic peritoneal dialysis patients.

Journal of  Bone and Mineral Metabolism,24 (1) 2006



OSTEOPOROZUN TANISI



NORMAL                              OSTEOPOROTIK

1- Gölge koyuluğunda 
azalma

2-Kortekste incelme

Direkt grafilerde osteoporoz

Medical Radiology, Editors: A.L Baert, K. Sartor. Springer-Verlag, Berl,in. 2003



Kantitatif bilgisayarlı tomografi

Duyarlı ancak:
1-Pahalı,
2-Radyasyon riski 
nedeni ile toplumsal 
taramalara uygun 
değil.



Femur boynu DEXA’sı

1-Femur boynu

2-Ward üçgeni

3-Intertrokanterik bölge

4-Trokanter

Değişik insan 
popülasyonlarında 
sonuçlar farklı 
olabildiğinden normal 
değerlerin lokal olarak 
tesbiti önerilir.

Kemik mineral dansitesini ölçmekte en sık kullanılan yöntem 
DEXA’dır (Dual Enerji X ışını Absorpsiyometrisi)

1

3

2

4



L1

L2

L3

L4

L5

Osteofitler ve hiperostozis
yanlış yüksek/normal 
değerler okunmasına yol 
açabilir

Lomber vertebra DEXA’sı



Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  tarafından kabul edilmiş 
kemik mineral dansitesi ölçüm tanımlamaları:

• T-skoru: T-skoru deneğin kemik mineral dansitesi
değerinin aynı cinsiyetteki genç ve sağlıklı bireylerde 
beklenen kemik mineral dansitesi değerleri ile 
karşılaştırılmasını vermektedir. 
Ortalamadan standard sapma sayısı olarak verilir:
Normal (T>-1.0),
Osteopenik (-1.0 >T > -2.5) 
Osteoporotik (T<-2.5) 

• Z-skoru: Z-skoru ise deneğin kemik mineral dansite
değerinin aynı yaş ve cinsiyetteki bireylerin değeri ile 
karşılaştırılmasını verir.



Topuk ultrasonu

1-BMD,

2-Kemiğin elastisitesi ,

3-Kemiğin mikrostrüktürel
durumu hakkında bilgi verir.

Osteoporoza bağlı kırık 
olasılığının tesbitindeki değeri 
kesin değildir.

US vericisi US alıcısı

Medical Radiology, A.L Baert, K. Sartor. Springer-Verlag, Berl,in. 2003



Korunma ve tedavi:
NORMAL POPULASYON

• Kalsiyum alımını >1 g/günün üstüne çıkarmalıyız,
• Günlük 400-800 IU D vitamini, gün ışığı,
• Östrojen eksikliği sözkonu ise bunu giderilmesi, östrojen 

eksikliği kemiğin PTH’ya duyarlılığını arttırır.
• Kalsitonin,
• Bifosfonatlar

KOTOWICZ MA,  (1990). Osteoporosis Int; 1: 14–2246
ERSOY FF. Osteoporosis in the elderly with chronic kidney disease. Int UrolNephrol. 2006 Nov 11



PTH

Korunma ve tedavi:
DİYALİZ HASTALARI



DİYALİZ HASTALARINDA: ne yapmalı?

• Diyaliz hastalarında osteoporozun yani kemik 
yapım hızındaki dengesizliğin önlenmesi için 
alınması gereken en önemli önlem PTH’ 
düzeylerini önerilen 150-600 pg/ml aralığında 
tutmaktır.

• Bunun sağlanması ise serum fosfor düzeylerinin 
istenen <5.5 mg/dl düzeyinde tutmakla 
mümkündür.

• Fosfor düzeylerini tutturmak için yeterli diyaliz, 
fosfordan kısıtlı diyet ve fosfor bağlayıcıların 
uygun şekilde kullanımı gerekmektedir.



İlaç/etki mekanizması CrCl (ml/dk)’ göre doz Risk

Alendronate > 35 Adinamik kemik hastalığı, çene nekrozu

Risedronate > 30 Adinamik kemik hastalığı, çene nekrozu

Zoledronic acid > 35 Adinamik kemik hastalığı, çene nekrozu

Ibandronate > 50 – CrCl 50 ml/dk altında ise doz 
azaltımı öneriliyor

Adinamik kemik hastalığı, çene nekrozu

Raloxifene (SERM-Selektif östrojen reseptör 
düzenleyici)

Doz azaltımı gerekmiyor Tromboembolizm

Strontium ranelate (Osteoblastik aktiviteyi 
arttırır, osteoklastik aktiviteyi azaltır.

> 30 Myokard enfartüsü! 
Sadece çok ciddi olgularda kullanılır.

Denosumab (RANKL** antikoru) > 30 –CrCL 30 ml/dk altında ise 
hipokalsemi riskine dikkat, yeterli bilgi yok.

Çene nekrozu, 
Tromboembolizm

Teriparatide (sentetik PTH) Kreatinin <2 mg/dL Güvenilir olabilir, nefrolitiazise dikkat.

Calcitonin (Somon balığından elde edilen 
kalsitonin)

KBH da hafif doz azaltımı dışında öneri 
yok, etkinliği ile ilgili bilgi yetersiz.

İlk basamak tedavi değil, allerji, burunda 

ülser.

OSTEOPOROZ TEDAVİ AJANLARININ KBH 
HASTALARINDA KULLANIM SINIRLARI* 

*Yapımcı şirketlerin önerileri
**RANKL reseptör aktivator nükleer  kappa B (RANK) molekülünü uyarma görevini üstlenen ve osteoklastlarda
bulunan RANK  ligand ı(RANKL) . Osteoklastik aktiviteyi uyarır.



Osteoklastik aktiviteyi düzenleyen faktörler: 
RANK/RANKL/OSTEOPROTOGERİN EKSENİ

RANK: Reseptör aktivator
nükleer  kappa B molekülü. 
Osteoklast oluşumunu 
uyarır.
RANKL: RANK’ın
uyarılmasına aracılık eden 
ligand.
Osteoprotogerin: RANK’a
yönelik bir yem görevi 
üstlenerek RANKL’ın
uyarılmasını engeller, 
böylece osteklast
oluşumunu engeller.

Kurban et al. Turk J Biochem(2007); 32 (4) ; 178–184.



RANKL İnhibitörlerinin etki mekanizmaları

RANK ligandı

Hormonlar
Enflamasyon

KEMİK

OPG

Osteoblastlar
Osteoklast

Osteoklast Prekürsörü

Denosumab



Östrojenin osteoklastik aktiviteyi azaltıcı etkisinin mekanizması:

RANK ligand

Hormonlar

Enflamasyon

KEMİK

OPG

Osteoblastlar
Osteoklast

Osteoklast prekürsör

Östrojen



Bifosfonatların Yan Etkileri

• Ateş

• Myalji

• Gastrik irritasyon ve erozyon

• Renal toksisite

• Çene osteonekrozu



Evre 4-5 KBH hastalarında bifosfonat kullanımı 
risklidir

• Hem Osteoblastları hem de 
osteoklastları baskılarlar.

• Eğer hastada adinamik kemik 
hastalığı varsa başta çene nekrozu 
olmak üzere ciddi kemik harabiyetine
yol açabilirler.

• Bu nedenle 30 ml/dk klirens altında 
kırığı olmayan hastalarda kemik 
biyopsisi ile adinamik kemik hastalığı 
ekarte edilmeden kullanımları 
önerilmemektedir. 

• Nefrotoksiktirler.
• Hipokalsemiye yol açabilirler.

Moe S, Drüeke T, Cunningham J et al (2006) Definition, evaluation, and classification of renal osteodystrophy: A position 
statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney International 69: 1945–1953 



Renal Toksisite

Bifosfonat İnsidans

Zoledronik asit %8-15

İbandronat %0.3-2



Renal Fonksiyona Göre Doz Ayarlama (Zoledronik Asit)

Kreatinin Klirensi

(ml/dk)

Önerilen Doz

(mg)

>60 4

50-60 3.5

40-49 3.3

30-39 3.0



Adinamik kemik hastalığına bağlı çene nekrozu: 
bifosfonatların diyaliz hastalarında en korkulan yan etkisi!

Çene osteonekrozu! 



Çene osteonekrozu riski

Tedavide Kullanılan 

Bifosfonat2

Hazard Ratio 2 P değeri 2

Zoledronat 15.01 0.0037

Pamidronat tedavisi 

sonrası zoledronat
4.00 0.078

Diş çekimi 53.19 <0.0001

1. Bamias A et al. Journal of  Clinical Oncology 2005, 23: 8580-8587.   2. Hof f  AO et al. Journal of  Bone and Mineral Research 2008, 23: 826-36.

(Bonefos)



Çene osteonekrozu riskini azaltıcı önlemler

• Bifosfonat tedavisine başlamadan önce: 

– Risk faktörü taşıyan hastalarda diş tedavileri mümkün olduğunca 

koruyucu amaçla yapılmalıdır

• Risk faktörleri: kemoterapi, kanser, kortikosteroidler, zayıf 

ağız hijyeni 

– Herhangi bir invaziv dental girişimde bulunulacaksa bu bifosfonat

tedavisine başlanmadan yapılmalıdır.



Tüm renal yetmezlik 
kategorilerinde yeni 
vertebra kırığı riski 
azalmaktadır

Ciddi yetmezlik
<30 ml/dk
N=232         

Orta 
yetmezlik
30-50 ml/dk
N=2426         

Hafif 
yetmezlik
>50 ml/dk

N=3086     

Paul D Miller. Safety and efficacy of risendronate in patients with age related reduced renal function as estimated by the cockroft and gault method: A 
pooled analysis of nine clinical trials. Journal of Bone and Mineral Metabolism. (2005) Volume 20, Number 12 

Bifosfonatlar diyaliz öncesi dönem osteoporozunda 
vertebra kırık riskini azaltmaktadır.



Clodronate, pamidronate ve ibandronate diyalizabl maddelerdir:

İbandronat’ın diyalizle kaybı:

• Ibandronat diyalizabldır.

•Haftada 3 diyaliz seansı alan bir 
HD hastasında ayda bir 1 mg lık
ibandronat dozu ilacın plazma 
dozunun normal bir düzeyde 
sürdürülmesine yetmektedir

•Ancak diyalizabl olduğundan 
seans sonrasında uygulanmalıdır.

Bergner R, Dill K, Boerner D et al (2002) Elimination of intravenously administered ibandronate in patients on haemodialysis: a 
monocentre open study Nephrol Dial Transplant 17: 1281-1285

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

Bisphosphonate therapy in renal osteodystrophy--a review.
Bergner R.

J Nephrol. 2013 May-Jun;26(3):450-5.

(Andante) (Ibamax)(Aredia)



Diyaliz hastalarında bifosfonat
kullanımı: Ne zaman? Nasıl?

• Evre 4-5 te kırık yoksa bifosfonat kullanılmamalı

• Eğer KBH MKB belirtisi yoksa, PTH 150-400 pg/ml arasında ise 
ve  sadece kırıkları olan hastalara aydınlatılmış onam formları 
düzenlenerek bifosfonat uygulanabilir.

• Şüphe durumunda kemik biyopsisi endikedir.

• Tedavi başlanırsa normal dozun yarısı uygulanmalı ve tedavi 3 
yıldan uzun olmamalıdır.

• Zolendrinik asit verilirse infüzyon hızı yavaş olmalı 60 dk ya da 
daha uzun sürmelidir. (GÖRÜŞ)

Miller PD. Fragility fractures in chronic kidney disease: an opinion-based approach.
Cleve Clin J Med 2009;76(12):715–23 Review.



Sonuç

• PTH hedefini tutturalım,

• Beslenmeye dikkat, kilolu diyaliz hastası daha 
sağlıklıdır.

• Gereğinde hormon replasman tedavisi,

• Kırık varsa uygun hastada bifosfonat,

• Endikasyonda şüphe durumunda kemik biyopsisi.

• Kalsitonin, denosumab?

• Teriparatide (sentetik PTH) uygun hastada faydalı 
olabilir.



Teşekkürler



T skoru

Genç aynı 
cinsiyetteki 
bireylerin 
ortalama 
kemik mineral 
dansite değeri

Z skoru

Aynı yaş ve 
cinsiyetteki 
bireylerin 
ortalama kemik 
mineral dansite
değeri 

http://www.mayoclinic.com

Yaş

Z skoru: -0.5
T skoru: -2.0  



OPG, RANKL ve RANK’ın osteoklastojenezdeki rolleri 
ve hücre içi sinyal yolakları

RANKL’ın RANK’a
bağlanması ile en az yedi 
hücre içi sinyal yolağını 
aktive eder ve bunlar 
osteoklast oluşumuna yol 
açar.

Kurban et al. Turk J Biochem(2007); 32 (4) ; 178–184.


