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Böbrek Nakli Sonrasında  

Kemik Sorunları 

1. Nakil öncesi kemik metabolizmasını 

etkileyen riskler ve kemik sorunları, 

2. Nakil sonrası riskler ve eklenen yeni 

sorunlar 



Kemik Hastalığı Gelişiminde 

Nakil Öncesi Risk Faktörleri 

1-Nakil öncesi kemik hastalığı varlığı; 

 - Sekonder hiperparatroidi 

 - Osteomalazi 

 - Miks kemik hastalığı 

 - Adinamik kemik hastalığı 

 - Aluminyum intoksikasyonu 

 



Kemik Hastalığı Gelişiminde 

Nakil Öncesi Risk Faktörleri 

2- Nakil öncesi ilaç kullanımı; 

 - Aktif D-vitamini analogları ve kalsiyum 

 - Steroid kullanımı 

 - Diğer immunsupresif ilaçların kullanımı 

 - Anti-konvulzan ilaçların kullanımı 

 



Kemik Hastalığı Gelişiminde  

Nakil Öncesi Risk Faktörleri 

3-Diğer faktörler; 

 - İmmobilizasyon 

 - Malnütrisyon 

 - Gonadal yetersizlik 

 - Kırık öyküsü  

 - Kas-iskelet sistemi hastalığı öyküsü 

 



Kemik Hastalığı Gelişiminde  

Nakil Öncesi Risk Faktörleri 

4-Kemik mineral dansitesi’ nin düşük olması 

5-Böbrek hastalığının nedeni 

6-Diyaliz tipi ve süresi 

 



Üremik Kemik Hastalığı 
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Üremik Kemik Hastalığı  

Tipleri ve Sıklığı 

•176 asemptomatik hasta, 

•Kreatinin klirensleri:15-50 ml/dak, 

 

•Kemik biyopsi sonuçları; 

•Osteitis fibrozis sistika; %56 

•Osteomalazi+osteitis fibrozis sistika; %14 

•Adinamik kemik hastalığı; %5 

•Normal; %25 
 

Hamdy NA; et al. BJM 1995;310:358-363.  



Normal Kemik Metabolizması 



D vitamini metabolizması 

7-dehidrokolestorol Kolekalsiferol 
Deri (UV) 

KC (25-hidroksilaz) 

25-OH kolekalsiferol 

1,25 OH dehidroksikolekalsiferol 
(Kalsitriol) 

 Böbrek (1 -hidroksilaz) 
PTH+, P-, Ca-, GH+, 

İnsulin+, Kalsitonin+ 



Kronik Böbrek Yetmezliğinde (KBY) 

Ca-P Metabolizması Değişiklikleri 

 KBY’ de ilk ortaya çıkan Ca-P metabolizması 

bozukluğu küçülen böbrek kütlesine parelel olarak 

1 hidroksilaz enzim aktivitesinin azalmasıdır. 

 Buna bağlı olarak 25 (OH)-vitamin D’ nin  

 1-25 (OH)-vitamin D’ ye dönüşümünün 

azalmasıdır.(Kalsitriol sentezinin azalması) 

 1 hidroksilaz enzim aktivitesinin azalması, 

kreatinin klirens 50 ml/dak’ nın altına indiğinde 

başlar. 



 Kalsitriol  

Direkt Etkiler İndirekt Etkiler 

 - PTH sentezinin inhibisyonunda azalma 

  - D vit. reseptörlerinde  azalma 

  - Paratiroid hücre proliferasyonunun 

    süpresyonunda azalma 

  - Ca++ reseptörlerinde azalma 

  - Ca++ düzenlenen PTH sekresyonun  

     eşik değerinde artma 
 

- Bağırsaktan  Ca++  

   emiliminde azalma 

- PTH’ nın kalsimik  

  etkisine karşı iskelet  

  direncinde  artma 

Anormal paratiroid fonksiyonu Hipokalsemi 

Hiperparatiroidizm 



Kemik Hastalığı Gelişiminde 

Nakil Sonrası Risk Faktörleri 

1-GFR’ nin düşük olması (pek çok nakil 

hastası evre 2-3-4 KBY) 

2-Hiperparatrodinin devam etmesi 

3-Ciddi hiperkalsiüri 

4-Ciddi hipofosfatemi 



Kemik Hastalığı Gelişiminde 

Nakil Sonrası Risk Faktörleri 

5-Plazma 1,25-dihidroksi vitamin D düşüklüğü 

6-Gonadal yetmezlik 

7-Kullandığı ilaçlar (steroid, kalsinörin 

inhibitörleri, loop diüretikleri) 

8-Kemik mineral dansitesi’ nin düşük devam 

etmesi 

 



Deneysel Çalışmalarda  

Başarılı Böbrek Nakli Sonrasında; 

• Hipokalsemi, 

• Hiperfosfatemi, 

• Asidoz, 

• Kalsitriol sentezi, 

• İskelet sisteminin D vitamini ve PTH’ a 

direnci düzeldiği gösterilmiştir. 

Lewin E, et al. Kidney Int 1997;52 (5): 1232-1241.  



Hiperkalsemi  

• Hiperkalsemi insidense % 8.5 - 65 arasında 

değişmektedir. 

• Başarılı böbrek naklinden sonra vakaların 

çoğunda bu durum spontane olarak düzelir.  

 

Sprague SM, et al. Am J Nephrol 2008;28:246-253.  



Hiperkalsemi Nedenleri 

• Sekonder hiperparatroidi’ nin devam etmesi,  

• Yumuşak doku kalsifikasyonlarının  çözülmesi 

(rezolusyonu), 

• İmmobilizasyon 

• Yüksek doz kortikosteroid kullanımı 

• Hipofosfatemi 

Sprague SM, et al. Am J Nephrol 2008;28:246-253. 



 

Sekonder Hiperparatroidizm  

 • Nakil öncesi ve nakil sonrası kemik kaybında çok önemli 

rol oynar. 

• Hastanın nakil öncesi durumuyla ilişkilidir (diyaliz süresi, 

nakil önsesi sekonder hiperparatrodizmin şiddeti). 

• Bazı çalışmalarda nakil sonrası 6 ay içinde hastaların 

%50’ den fazlasında PTH yüksekliği gösterilmiştir. 

• Hastaların % 1.3-20’ de nakil sonrası paratredektomi  

gereksinimi olduğu bildirilmektedir. 

Cruz DN, et al. Transplantation 2001;72: 83-88. 

Sprague SM, et al. Am J Nephrol 2008;28:246-253. 

Schmid T, et al. Nephrol Dial Transplant 1997;12:2393-2396. 



Sekonder Hiperparatroidizm  

• PTH düzeylerinde nakil sonrası hızlı bir düşüş olur, 

bunun nedeni PTH-C terminalin  klirensindeki artıştır. 

• Hastaların çoğunda nakil sonrası 6 ay içinde PTH 

düzeyleri normale döner. 

• Nakil sonrası GFR düzeyi ile PTH düzeyleri yakın 

ilişkilidir.  

• Ayrıca PTH düzeyleri; 

- D-vitamini durumu, 

- Fosfor metabolizması 

- Hipokalsemi / hiperkalsiüri durumundan etkilenebilir. 

Sprague SM, et al. Am J Nephrol 2008;28:246-253. 

Claesson K, et al. Transplant Proc 1995; 27: 3465. 



Hipofosfatemi  Nedenleri 

• Nakil sonrası sık görülen bir sorundur. 

• Nakil sonrası sıklığı ilk 6 ay içinde %2-40 arasında 

bildirilmektedir. 

• Nakil sonrası GFR ile ilişkili değildir. 

• Hipofosfatemi nedenleri;  

- İmmunosupresif ilaçlar, 

- Diüretikler, 

-   Persistant hiperparatroidizm, 

-   Tubuler fonksiyon bozukluğu 

Saha HH, et al. Scand J Urol Nephrol 1994;28:21-27. 



D Vitamini Metabolizması Bozukluğu 

• Nakil öncesi mineral ve kemik metabolizması 

bozukluklarında önemlidir. 

• Bu önemi nakil sonrasında devam etmektedir.  

• Nakil öncesi endemik olan D-vitamini eksikliği 

nakil sonrasında devam etmektedir. 

• Hastalarda nakil sonrası D-vitamini düzeyleri 

ortalama 10 ng/ml bulunmuştur.  

Qerings K, et al. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91:526-529. 



Metabolik Asidozis Nedenleri 

• GFR ile ilişkili olarak pek çok hastada metabolik 

asidozis devam etmektedir. 

• Ayrıca ilaçların neden olduğu diyara, 

• Renal tubuler asidoz, 

• Nakil sonrası metabolik asidoz ve kemik kaybı 

arasındaki ilişki net değildir. Bu konuda yapılmış klinik 

çalışma sayısı azdır.  

• Yapılan bir çalışmada bu ilişki net olarak 

gösterilememiştir.  

Welch AA, et al.Am J Clin Nutr 2007;85:1134-1141.   



Kemik Metabolizmasına  

İmmunosupresif  

İlaçların Etkisi 



Steroidler 

• Erken dönemde kemik kaybında önemli rol 

oynar. 

• Gastrointestinal sistemden Ca emilimini 

azaltıyor, 

• Böbrekten Ca atılımını artırıyor, 

• Kemik oluşumunu engelliyor, 

• Kemik yıkımını artırıyor, 

Weinstein RS, et al. J Clin Invest 1998;102:274-282.  



Steroidler 

• Osteoblastların ve osteositlerin apopitozunu 

artırıyor, 

• Osteoblastların çoğalmasını inhibe ediyor, 

• Osteoblastların sayısını azaltıyor ve 

fonksiyonlarını bozuyor. 

• Gonodal hormonların yapımını azaltıyor. 

 

 Weinstein RS, et al. J Clin Invest 1998;102:274-282. 



Kemik Mineral Dansitesi (BMD) 

• Böbrek nakli hastalarında osteoporoz sıklığı 

%27-57 arasında bildirilmektedir. 

• Kemik mineral dansitesi’ndeki azalma kırık 

riskini de artırmaktadır. 

• Dual enerji x-ray absorbsiyometri yöntemi ile 

ölçülebilir. 

• Nakil sırasında ölçülmeli, takipleri yılda 1 kez 

(veya 2 yılda bir kez) yapılmalıdır. 

 

 Durieux S, et al. Transplantation 2002;74:496-500. 



Kemik Mineral Dansitesi (BMD) 

• Bu yöntem kemiğin mineralizasyonunu 

gösterir.  

• Kemik yapım-yıkımını göstermez, 

• Subperiostal kemik rezerpsiyon alanlarını 

göstermez, 

• Osteomalizide görülen “Looser zon” 

alanlarını göstermez. 

Durieux S, et al. Transplantation 2002;74:496-500. 



Kemik Kırıkları  

• Steroidler’in uzun dönem kullanımı kemik 

kaybını artırıyor, kemik kırıklarının gelişimini 

kolaylaştırıyor. 

• Kemikler üzerine olan bu olumsuz etkiler 

yüksek dozlar yanı sıra düşük dozlarda da 

geliştiğini bildiren çalışmalar vardır. 

Mikuls TR, et al. Transplantation 2003; 75:49-54. 



Kemik Kırıkları 

• Böbrek nakli hastalarında sıktır,  

• İnsidense; %5-60 arasında bildirilmektedir. 

• Erkek hastalarda risk 5 kat artmış, kadın 

hastalarda ise 18 kat artmıştır. 

• Kırıklar; kemik kitlesi ve kemik direncinin 

azalmasından kaynaklanmaktadır. 

 
Sprague SM, et al. Semin Nephrol 2004;24:82-90. 



60 yaş, kadın, 10 yıllık böbrek nakli hastası.  





Avasküler Nekrozlar 

• Steroidler’ in diğer önemli yan etkileri avasküler  kemik 

nekrozudur (AVN). 

• Nakil hastalarındaki prevalans; %3-41  

• AVN  oluşum mekanizması tam olarak bilinmektedir.  

• Ancak steroidlerin; 

 endotel hücresi, düz kas hücresi ve drenaj venlerinde  

hasarlanma  sonucunda venöz staza neden olarak 

AVN yaptığı düşünülmektedir. 

 

Lausten GS, et al. Pharmacol Toxicol 1993; 72(2):78-82.  



Avasküler Nekrozlar 

• Nakil sonrası ilk 12 ay içinde sık görülür, 

• 40 yaş altı hastalarda daha sıktır, 

• İV yüksek doz (>4 gr) steroid verilen 

hastalarda sık görülür. 

• Steroid dozlarının azalmasıyla yıllar içinde 

prevalansta azalma olmuştur (1991’ de %79, 

2002’ de %14) 

Kubo T, et al. Transplant Proc 1998;30:3039-3040. 





55 yaşında kadın hasta, nakilden 3 ay sonra  







29 yaşındaki erkek hasta, böbrek naklinde 1 yıl sonra 







Diğer immunosupresif ilaçlar 

• İn vivo çalışmalarda (hayvan deneylerinde) siklosprinin 

ve  takrolimus’ un osteoklast sayısını artırdığı ve kemik 

kaybını artırdığı gösterilmiştir. 

• İn vitro çalışmalarda ise tam tersine siklosprinin ve  

takrolimus’ un osteoklastik aktiviteyi inhibe ettiği 

gösterilmiştir.  

• Siklosporin, takrolimus, MMF, sirolimus ve azatiyopürin’ 

in böbrek nakli hastalarında kemik metabolizmasına 

etkileriyle ilgili yeterli veri yoktur. 

Jesephson MA, et  al. Transplantation 2004;78:1233-1236. 

Goffin E, et al. Transplant Int 2002;15(2-3):73-80. 



Böbrek Naklinin Kemik  

Metabolizması Üzerine 

Etkileri 



Nakil Sonrası Kemik Değişiklileri 

• Nakil sonrası kemik kaybı en çok ilk 12 ay içinde 

olmaktadır. 

• Nakil sonrası kemik kaybı özellikle kortikal kemikte 

olmaktadır. 

• Kemik yeniden şekillenmesinde (remodeling) 

bozulma, 

• Kemik yapımında azalma, 

• Kemik yıkımında artma olmakta, 

• Bu durum kemik kaybı ile sonuçlanmaktadır. 

 
Rogas E, et al. Kidney Int 2003;63:1915-1923. 



• Prospektif çalışma, 

• 20 hasta, yaş ortalaması; 36.5 ±12 yıl 

• Böbrek naklinin yapıldığı gün ve, 

• Nakil sonrası 22 -160 günler arasında kemik 

biyopsisi yapılmış. 

Rogas E, et al. Kidney Int 2003;63:1915-1923. 



Rogas E, et al. Kidney Int 2003;63:1915-1923. 



Rogas E, et al. Kidney Int 2003;63:1915-1923. 



Rogas E, et al. Kidney Int 2003;63:1915-1923. 



Sonuçlar; 

• Nakil sonrası biyopsilerde esas olarak osteid 

doku ve osteoblast  yüzeylerde azalma, yani 

kemik yapımında azalma, 

• Minerilizasyonda azalma, 

• Osteoblast apopitozunda artma, 

Rogas E, et al. Kidney Int 2003;63:1915-1923. 



Sonuçlar; 

• Serum fosfor düzeyi düşük olan hastalarda 

osteoblast apopitozunda artış, 

• Serum fosfor düzeyi düşük olan hastalarda 

osteoblast sayısında azalma, 

• Osteoblast yüzey alanı PTH düzeyleriyle 

pozitif korelasyon gösteriyor,  

• Osteoblast yüzey alanı toplam steroid 

dozuyla negatif korelasyon gösterdi. 

 
Rogas E, et al. Kidney Int 2003;63:1915-1923. 



• Prospektif çalışma, 57 hasta,  

• HD süresi ortalaması; 43 ay 

• Nakil sonrası ortalama; 53.5 ay sonra kemik 

biyopsileri yapılmış, 

• İmmunosupresifler; prednisolone + siklosporin + 

azatiyopürin, 

• Toplam steroid dozu: 5569 ± 5305  mg, 

Lehmann G, et al. Transplant Proc 2007;39: 3153-3158. 



Sonuçlar; 

• Biyopsi bulguları; 

 - normal; 7 hasta 

 - osteitis fibroza sistika; 14 hasta 

 - hafif osteitis fibroza; 13 hasta 

 - miks üremik kemik hastalığı; 7 hasta 

 - osteomalazi; 2 hasta 

 - adinamik kemik hastalığı; 3 hasta 

 - osteoporoz; 11 hasta 

• Osteoporoz saptanan hastaların toplam steroid 

dozları yüksek bulunmuş. 

 
Lehmann G, et al. Transplant Proc 2007;39: 3153-3158. 



Nakil Sonrası Kemik 

Hastalığı Gelişiminden  

Korunma ve Tedavi 



Korunma ve Tedavi 

• Eğer mümkünse steroidler hızlı azaltılmalı, veya 

kesilmeli, 

• Nakil öncesi osteopeni veya osteoporozu olan 

hastalarda steroid içermeyen rejimlerin verilmesi 

tercih edilmeli, 

• Hipofosfatemi İV yolla düzeltilmelidir.  

• Bu amaçla Glycophos solüsyon kullanılabilir (20 

ml ampulleri olup + dekstrozlu solusyonlarla 

verilir).  



D-Vitamini Tedavisi 

• Kolekalsiferol; 600-1000 U/gün  

• Kalsitriol; 0.25-0.5 microgr/gün verilmelidir. 

• Böbrek nakli hastalarında bu konuda yapılan 

çalışma sayısı az olup,  



• Prospektif, kontrollü, çift-kör, 

• 64 hasta alınmış,  2 gruba ayrılmış; 

• 1. grup:kalsiyum karbonat 

• 2. grup:kalsiyum karbonat (500 mg/g)+kalsitriol 

(0.25 micg/g) 

• BMD sonuçları; 

• 1. grup:etkisi yok 

• 2. grup:distal radius ve femur boynunda artış, 

vertebrada farklılık saptanmadı. 

 

 
Josephson  MA, et al. Transplantation 2004;78:1233-1236. 



• Prospektif, kontrollü çalışma, 

• Serum kreatinin <2 mg/dl, 

• 30 hasta alınmış, böbrek naklinden >12 ay, 

• Nakil sonrası ve 1 yıl sonra BMD ve kemik 

biyopsileri ile değerlendirilmiş, 

• 1. grup (n:16):kalsiyum karbonat (500 

mg/g)+kalsitriol (0.25 micg/g), 

• 2. grup (n:14):tedavi almamış, 

 

 

 

Cueto-Manzano  AM, et al. Am J Kidney Dis 2000;35:227-236. 



Sonuçlar 

• Kontrol BMD’ de anlamlı düzelme olmadı, 

• Tedavi grubunda PTH baskılandı, 

• Kontrol biyopsilerde tedavi grubunda “düşük 

dönüşümlü kemik hastalığı” sıklığında artış 

oldu, ancak  farklılık anlamlı değildi (p>0.5). 

Cueto-Manzano  AM, et al. Am J Kidney Dis 2000;35:227-236. 



Bifosfanatlar 

• Osteoklastaları inhibe ediyor,  

• Kemik yıkımını azaltıyor. 

• Bu konuda çok sayıda çalışma yapılmıştır, 

 



• Prospektif, randomize, kontrollü çalışma, 

• 26 erkek hasta,  

• İmmunsupresyon; Pred+CsA+Aza  

• Nakil esnasına, 1. yılda BMD bakılmış, 

• 1. grup: tedavi almadı 

• 2.grup: pamidronate (0.5 mg/kg, nakil sonrası 

ve 1. ay sonunda İV verildi. 

• Sonuç: Femur boynunda ve lomber vertebra da 

BMD’ de düzelme oldu. 

 Fan SL, et al. Kidney Int 2000;57:684-90. 



• Aynı çalışma hastaları 4 yıl sonra 

değerlendirilmiş 

• Hasta sayısı:17 

• BMD bakılmış, 

• Femur boynunda BMD değerleri korunmuş, 

• Ancak lomber vertebralar da BMD azalmış. 

Fan SL, et al. Kidney Int 2003;63:2275-2279. 



• Prospektif, randomize, kontrollü çalışma, 

• 221 hasta incelenmiş, nakil sonrası 1 yıllık izlem, 

• BMD (T skoru<= -1) olan 117 hasta çalışmaya 

alınmış, 

• 1. grup (n:60): alendoranat+kalsiyum 

• 2.grup (n:57): kalsitriol+kalsiyum 

• 1 yıl sonra BMD kontrolü, 

• Her iki grupta lomber vertebra da BMD artışı var, 

• Femur başında, sadece alendoranat  grubunda BMD 

artışı gözlenmiş. 

 

 

 

Jeffery JR, et al. Transplantation 2003;76:1498-1502. 



29 hasta çalışmaya alındı, 

1.grup (n:15): pamidronate (0.5 mg/kg/ 3 ay arayla, toplam 

4 kez aldı) 

2.Grup (n:14): Kontrol grubu 

Başlangıçta ve 1 yıl sonra BMD yapıldı.  

Sonuç: pamidronatla BMD’ de artış saptandı. 



Kalsimimetikler (Cinacalcet) 

• Paratroid bezinde Ca-algılayan algaçların (Ca 

sensing reseptörler) hücre dışı Ca karşı 

duyarlılığını artırırlar. 

• Primer ve sekonder hiperparatroidi de Ca ve 

PTH değerlerini düzeltirler. 

• Böbrek nakli hastalarında bu ilaçla ilgili çok 

sayıda çalışma yapılmıştır,  

• Paratroidektomiye alternatif olabileceklerini 

belirten çalışmalar vardır. 

 Jeffery JR, et al. Transplantation 2003;76:1498-1502. 

 



• Propektif çalışma, 

• 11 böbrek nakli hastası, 

• Nakil sonrası Ca ve PTH yüksek hastalar alınmış, 

• Cinacalcet; 10 hafta süreyle verilmiş, 

• Cinacalcet dozu; Ca değeri normal sınırlar da olacak 

şekilde ayarlanmış. 

• 8 hasta 30 mg/gün, 1 hasta 15 mg/gün, 1 hasta 60 

mg/gün almış. 

• Sonuç: Ca’da %11.4 düşme, PTH’ da %21.8 düşme 

gözlenmiştir. 

 
Serra AL, et al. Nephrol Dial Transplant 2005;20:1315-1319. 



Kemik Hastalığı Gelişiminden  

Korunma ve Tedavi 

1-Kalsitriol (0.25-0.5 μg/gün)  veya 

kolekalsiferol  (600-1000  U/gün)  

2-Kalsiyum (1000-1500 mg/gün) 

3-Loop diüretiklerinin verilmemesi, 

mümkünse tiyazit diüretiklerin verilmesi 

4-Gonadal fonksiyonların düzenlenmesi 

5-Troid fonksiyonların düzenlenmesi 

 



Kemik Hastalığı Gelişiminden  

Korunma ve Tedavi 

6-Hipofosfatemi’ nin düzeltilmesi 

7-Hipomagnezemi’ nin düzeltilmesi 

8-Hiperparatroidi’ nin tedavisi 

9-Steroid dozunun azaltılması veya kesilmesi 

10-Kemik koruyucu steroidlerin verilmesi 

11-Bifosfanatların verilmesi  (GFR<30 ml/dak, 

verme) 

 


