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KBY-mineral kemik bozukluğu 

 Ca, P, PTH ve D vitamini bozuklukları 

 Kemik döngüsü, volümü, mineralizasyonu 

ve  kalitesi 

 Vasküler kalsifikasyon varlığı 

Sistemik bir hastalık 



Block, G. A. et al. J Am Soc Nephrol 2004;15:2208-2218 

Serum fosfor düzeyi ve hasta sağkalımı 

n: 40.538 



Block, G. A. et al. J Am Soc Nephrol 2004;15:2208-2218 

Serum Ca düzeyi ve hasta sağkalımı 

n: 40.538 



Block, G. A. et al. J Am Soc Nephrol 2004;15:2208-2218 

PTH düzeyi ve sağkalım 

n: 40.538 



Kalantar-Zadeh ve ark, Kidney Int 2006   n: 58.058 

n: 58.058 

PTH düzeyi ve sağkalım 



Danese MD, cJASN 2008 N:22.937 diyalize başlayan hasta, 2 yıl izlem 

Hedefte hasta oranları 

PTH %30-40, Ca %60, P %45-50, CAxP %60-70  



Danese MD, cJASN 2008 

Mortalite riskinde %51 artış !! 



London, G. M. J Am Soc Nephrol 2004;15:1943-1951 

Düşük döngülü kemik hastalığı ve 
vasküler kalsifikasyon  



Adinamik kemik & vasküler 

kalsifikasyon & atheroskleroz 

o AKH olanlarda NDA değerleri ve aort kalsifikasyonu daha 

fazla 

o Adinamik kemik varlığı hem VK skoru hem de aortik NDA 

için bağımsız risk faktörü 

 

London GM, JASN  



 Düşük kemik aktivitesine sahip olanlarda,  

daha şiddetli koroner arter kalsifikasyonu 
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Malluche HH, JASN 2015 

Yüksek PTH düzeyi olanlarda da koroner arter 

Kalsifikasyon progresyonunda artış 



Vasküler kalsifikasyon ve 

sağkalım 

Block GA, Kidney Int, 2007 



İleri yaşta kadınlarda  

düşük GFR ve kırık riski 

Ensrud KE, Arch Intern Med 2007 

3.15 
2.32 



Kırık sıklığı ve risk faktörleri 

(DOPPS) 

 2002-2004 

 12.782 kişi (12 ülke, 320 merkez) 

 Diyaliz hastalarının %2.6’da kırık öyküsü !!  

   (genel populasyonda %0.07-%0.2 ) 

 25.6/1000 hasta yılında yeni kırık sıklığı 

 Risk faktörleri: ileri yaş, kadın cinsiyet, diyaliz 

süresi, yüksek PTH, düşük BMI, psikiatrik 

ilaçlar  (benzodiazepin,antidepresan ) 

 

 Jadoul M Kidney Int 2006 



Düşük PTH ve kalça kırığı 

riski 

Coco M. Am J Kidney Disease 2000 



Kalça kırığı ve mortalite riski 

Coco M. Am J Kidney Disease 2000 



  

Malluche HH, JASN 2015 

N:213 HD, 1 yıl izlem, 

DEXA-CT ile osteoporoz, ÇKBT ile CAC progresyon 



Kemik patolojileri 

 Üremik osteodistrofi 

 Sekonder hiperparatiroidi 

 Adinamik kemik hastalığı 

 osteomalazi 

 Osteopeni- osteoporoz  

 Beta-2 amiloidoz  

 



Kemik hastalığı (ROD) 

Kemik biyopsi Lab Görüntüleme 

Döngü PTH 1-84 

PTH 1-84/7-84 

KMD  

(DEXA ve BT) 

Mineralizasyon Ca, P, CaXP, ALP, 

bikarbonat 

X-ray 

Volüm OPG, osteokalsin, fetuin USG 

TRAP, CTx, piridinolin, 

deoksipridinolin,sklerostin 

MRI, BT 



   Altın standart dinamik kemik biyopsi 



 kemik biyopsisi altın standart 

Ancak;  

 İnvaziv bir işlem 

 Hasta onayı  

 Teknik ekipman zorlukları 

 Uzman patolog sıkıntısı 

 Uluslararası tanı standartları yok 



Kemik bx endikasyonları 

genişliyor 

 Laboratuar parametreleriyle yetersiz tanı 

 Açıklanamayan kırık veya kemik ağrıları 

 Açıklanamayan hiperkalsemi 

 Şiddetli ilerleyici vasküler kalsifikasyon 

 Al veya başka metal birikimi şüphesi 

 Paratiroidektomi öncesi 

 Bifosfonat tedavisi öncesi 

KDIGO önerisi 



PTH hedefi ne olmalı ???? 

PTH (pg/ml) 

KDOQI (2003) 150-300 

KDIGO (2009) 2-9 kat/üst sınır 

KDOQI’nin KDIGO yorumu 

(2010) 

130-600 



PTH ölçümü 

(İntakt PTH testleri) 

  (Biyo-intakt PTH, total PTH) (1-84) 

Ölçülen intakt PTH’ nın %40-60’ı inaktif 

C-terminal PTH veya inaktif formlar aktif PTH’nın 

etkisini antagonize ediyor 



PTH ölçüm yöntemleri 

Souberbielle J-C, Kidney Int 2006 



22 stabil HD hastasında:  

6 hafta/haftada 2 kez PTH ölçümü 

Sağlıklı kontrol 

Gardham C, cJASN 2010 



Sağlıklı kontrol 

22 stabil HD hastasında:  

6 hafta/haftada 2 kez PTH ölçümü 

Gardham C, cJASN 2010 

http://cjasn.asnjournals.org/content/5/7/1261/F2.large.jpg


PTH CVb CVa RCV 

Tertile1 60.8 (34) %31.7 %3.69 %88 

Tertile 2 206(111) %27.2 %3.36 %76 

Tertile 3 660(161) %4.5 %3.87 %16 

Sabah 187(227) %32.1 %3.46 %89 

öğlen 383(276) %19.8 %3.74 %56 

Gardham C, cJASN 2010 



PTH’un kemik hastalığını öngörmedeki 

duyarlılığı düşük 

duyarlılık özgüllük PPD 

DD (<150 pg/ml) 0.50 0.85 0.83 

YD (>300 pg/ml) 0.69 0.75 0.62 

Barreto FC, Kidney Int 2008 
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PTH’un kemik hastalığını öngörmedeki 
duyarlılığı düşük 



 Düşük döngülü hastalarda C-PTH parçaları daha 
yüksek 

 Yüksek döngülü hastalarda 1-84 PTH daha yüksek 

 PTH (1-84)/C-PTH oranı 

Monier-Faugere M, Kidney Int 2001  



 

r:0.51, p<0.01 r: 0.73, p<0.01 

r: 0.68, p<0.01 

Monier-Faugere M, Kidney Int 2001  

r: 0.42, p<0.01 

1-84 PTH, 1-84/C-PTH oranı kemik döngüsüyle  

daha iyi ilişkili 



PTH stabilitesi 

Kavalier E, Kidney Int 2007 



PTH hedefi ne olmalı ???? 

 

PTH (pg/ml) 

KDOQI (2003) 150-300 

KDIGO (2009) 2-9 kat/üst sınır 

KDOQI’nin KDIGO yorumu 

(2010) 

130-600 ? 



Palmer SC, JAMA 2011 

PTH ve sağkalım ilişkisi saptanmadı 



Kemik ALP (BAP) 

 Osteoblastlarca üretiliyor 

 Diyalizabl değil, böbreklerden filtre edilmiyor 

 Düzeyi: üretimine ve KC’de metabolizmasına 

bağlı 

 Yüksek döngü: Plazma BAP> 20 ng/ml %100 

duyarlılık 

 PTH >200 ve BAP >20 ng/ml : duyarlılık 56 !  

özgüllük %92   

 



Kemik ALP (BAP) 

 BAP< 20 ng/ml  düşük döngü ??? 

 PTH < 150 pg/ml ve BAP < 7 ng/ml ise 

adinamik kemik hastalığı yüksek 

 41 HD hastasında kemik biyopsi 

 BAP < 12.9 ng/ml duyarlılık %100, özgüllük 

% 94, PPD % 72  
                                           Coen G, Nephrol Dial Transplant 1998 



BAP ve PTH ilişkisi 

%15-20 normal 



Urena P, JASN 1996 

BAP>20 ng/ml (ve/veyaPTH>200 pg/ml) 



Osteokalsin (GLA protein) 

 Karboksilasyonu K vit bağımlı 

 1.25 D vit kontrolünde osteoblastlardan 

sentezleniyor 

 Kemik rezorbsiyonu sırasında sekrete 

ediliyor 

 Düzeyi renal fonksiyonlardan etkileniyor, 3 

ayrı formu var, oda ısısında hızla 

parçalanıyor: Ölçüm sorunlu 



Piridinolinler 

 Normal bireylerde serum düzeyleri çok düşük 
veya tespit edilemiyor 

 Kemik matriks yıkımında serumda 
bulunuyorlar 

 Düzeyleri renal fonksiyondan etkileniyor, 
diyalizabl 

 HD x 500 kat daha yüksek 

 Yüksek döngülü kemik hastalığı için DP > 21 
mmol/L duralılık %88, özgüllük %93 



Tartarat-dirençli Asit fosfataz 

 Kemik rezorbsiyon göstergesi 

 Osteoklastlarca üretiliyor 

 Üremik hastalarda veri az 

 Kırık olan HD hastalarında %29 daha 

yüksek 

 Ölçüm metodu sorunu var ( ELISA ile 

normal bireylerde de pozitif sonuçlar !) 

 



Prokollagen tip-1 karboksi 

terminal peptid 

 Osteoblastlarca üretiliyor 

 Renal fonksiyondan etkilenmiyor ama 

prediyaliz hastalarda yüksek düzeyler ! 

 Diyaliz hastalarıyla ilgili veri az 

 



Prokollagen tip-1 çarpraz bağlantılı 

karboksi terminal telopeptid 

 Kemik rezorbisyonunda serum düzeyi artıyor 

 Ancak düzeyi renal fonskisyonlardan 

etkileniyor 

 HD hastalarında yeterli veri yok 



Sklerostin 

 WNT sinyalinin (LDL reseptör ilişkili protein 
koreseptör 5-6-kemik yapımında) solubl 
inhibitörü 

 KBY hastalarında sklerostin düzeyi artıyor, 
GFR ile negatif korelasyon 

 Yüksek düzeyler azalmış kemik yapımımı ile 
ilişkili 

 Sklerostin-Ab ile tedavi edilen 
postmenapozal bayanlarda lomber KMD’de 
artış 



Görüntüleme yöntemleri 

 Problemli 

 Belirgin bir bulgu olmadan radyolojik tanı 

zor 

 DEXA ölçümü sorunlu: düşük mineral 

dansitesi yetersiz veya uygunsuz tedaviye 

neden olabilir 

 DEXA ile kemik döngüsünün korelasyonu 

yok 



 Osteoporoz tanısı ? 

 Kantitatif BT 

 Oldukça uygun (trabeküler ve kortikal kemik) 

 Radyasyon riski ve maliyet 

 DEXA yaygın kullanılıyor…. 

 Maliyeti düşük, kısa çekim süresi, düşük 

radyasyon 

 İki boyutlu 

 USG ? 

 Kemik grafiler: kırık, %30-50 kayıp 

 



osteoporoz 

WHO Tanım Kırık riski 

Normal T-skoru >-1 düşük 

Osteopeni T-skoru -1 ile -2.5 X4 kat 

Osteoporoz T-skoru <-2.5 X8 kat 

   DEXA ölçümüyle elde edilen T-skoru’ na dayanıyor 

 (aynı cinsten genç erişkin bireyin pik kemik kitlesine  

  göre değerlendirme)  



Bu sınıflama diyaliz hastaları 

içinde geçerli mi ? 

 WHO kriterleri “postmenapozal 

kadınlar” için geliştirildi. 

 Genel populasyonda, renal fonksiyonu 

normal kişilerde kırık riskini iyi 

öngörüyor. 

 SDBY hastalarında DEXA 

ölçümleriyle kırık riski ilişkisi nasıl ? 



DEXA ? 

 

 292 PD hastası, DEXA ile %19.2 osteoporoz, 
%36 osteopeni         Ersoy FF, J Bone Miner Metab 2006 

 

 37 SAPD hastası, DEXA ile %48.6 
osteoporoz             Baszko-Blaszyk D, Adv Perit Dial 2001 

 

 45 SAPD hastası, DEXA ile değerlendirilen 
KMD kontrollerden farklı değil  

                                         Johnson DW, Perit Dial Int 1996 

 



DEXA ile kırık ilişkisi yok 

Jamal S, Am J Kidney Dis 2002  

DEXA USG 



Hata Kaynakları: 

      Yanlış negatif 

 Kompresyon 

fraktürü                       

 Aorta 

kalsifikasyonu               

 Myelografik ajanlar 

 Dejeneratif sklerotik 

değişiklik 

 Obezite 

       Yanlış pozitif 

 Laminektomi                         

 Litik kemik 

lezyonları 



Neden DEXA iyi değil ? 

 DEXA trabeküler-kortikal ayrımı 
yapamıyor. Hiperparatiroidide, 
östrojen yetmezliğinde kortikal kayıp 
varken, trabeküler skleroz: normal 
KMD 

 Adinamik kemik hastalığında daha 
çok trabeküler kemik kaybı 

 Abdominal kalsifikasyonlara bağlı 
yalancı negatiflikler 

 



Kemik biyopsisi 
98 HD hastası, ortalama yaş 48 yıl 

Dinamik kemik biyopsisi ile %46 osteoporoz 

İzole osteoporoz %3, çoğunluk adinamik 

kemik hastalığı 

 

Barreto FC Kidney Int 2006 



DEXA ve kantitatif BT ile kemik dansitesi değerlendirme 

Bazal ve 1. Yıl  

Ca, P, PTH, BAP, TRAP, prokollagen tip-1 N terminal propeptid, 

FGF-23, sklerostin 

 

81 hasta, bazal BT ve DEXA ile lumbal osteoporoz %13.6 

Kalça osteoporoz DEXA ile daha fazla (%22 vs %13) 

 

1 yıl sonunda kalça BT ile daha fazla hastada kemik kaybı  

(%51 vs %38) 

Bazal TRAP ve sklerostin kemik kaybı için bağımsız risk faktörleri 

 Malluche HH, cJASN 2014 



Malluche HH, cJASN 2014 



Malluche HH, cJASN 2014 



Tanıda sorunlarımız var 

 KMD ile kemik histolojisinin ilişkisi zayıf 

 KMD ölçümü kemik döngüsü hakkında 

bilgi vermiyor 

 Diyaliz hastalarında kırık riski yüksek ve 

DEXA yeterli değil 

 Ca, P, PTH veya kemik ALP ölçümü 

sınırlı 

 Kemik biyopsisi invaziv ve pahalı 



Özetle 

 Kemik biyopsi yokluğunda altta yatan patolojiyi 

yansıtan iyi bir serum göstergesi yok 

 Görüntüleme yöntemlerinin yeri sınırlı 

 Serum PTH kemik durumundan daha çok paratiroid 

bezin aktivitesini gösteriyor 

 Yüksek PTH düzeyleri her zaman yüksek döngülü 

kemik hastalığını göstermiyor (veya tersi) 

 Plazma BAP > PTH, osteokalsin vs.. 



 Kemik histomorfometrik analize dayanan 
çalışmalarla serum göstergelerinin tek tek/ 
birlikte kullanımının test edilmesi gerekli 

 Aktif D vitamini analogları, Ca içermeyen 
fosfor bağlayıcılar, sinakalset= GELECEK 
HEDEFLER NE OLACAK 

 Belli hasta gruplarında farklı hedefler mi ? 

 DM, ırksal farklılıklar 

 Bu hedeflerin kırık ve sağkalım üzerine 
etkisini gösteren prospektif çalışma yok 


