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ERKEN TARİHÇE 
Böbrek hastalığında kemik semptomları ve 

patolojisi yaklaşık 100 yıldır biliniyor 

Virchow ilk kez 1850’lerde değiniyor 

 1800 lü yılların sonlarında Lucas; 

 “Renal Rikets”, balık karaciğeri yağı iyi 
geliyor 



ERKEN TARİHÇE 
 1950 lerden önce  

 KBY’si olan hastalarda hem hiperparatiroidism hem de 
kemik hastalığı mevcut 

 Albright, otopside paratiroid hipertrofisi ile üremik 
kemik hastalığının ilişkisi 

 Gilmour, paratiroid bez kütlesi ile osteitis fibroza şiddeti 
korelasyonu 

 Dreskin ve Fox, Parsiyel paratiroidektomi sonrası 
metastatik kalsifikasyonda iyileşme, histolojik ve 
radyolojik kemik iyileşmesi 

 

 



DİYALİZ ÇAĞI 

• Renal osteodistrofinin 
klinik önemi Scribner 
shunt’ının icadı ve kronik 
hemodiyaliz başlaması ile 
anlaşıldı 
– Scribner’in ilk HD 

hastası 10 yıl, bir başka 
hastası 33 yıl yaşamış, 

– Yaşam süresi uzayınca 
eskiden ön planda 
olmayan kronik 
komplikasyonlar dikkat 
çekiyor 

 

 



DİYALİZ ÇAĞI 
 Ilk zamanlarda Scribner ve ark. hastaları 

“taşa dönüşüyorlar” diye tanımlıyordu 

Yumuşak doku ve eklem ağrıları, 
immobilite 

Kalsiyum seviyesi normale yaklaşıyor 
ancak fosfor normalize edilemiyordu 

Fosfat bağlaycı olarak aluminyum 
seçilmişti 
 



1960 LAR 
 

 Diyalizin ilk yıllarında 2 tür kemik hastalığı 
tanımlandı 

 Hiperparatiroid tip 

 Peritrabeküler fibrozis, osteoklast ve 
osteoblast hipersellülaritesi ve  yüksek kemik 
döngüsü  

 Osteomalazik tip 

 Mineralize olmamış aşırı osteoid ve düşük 
kemik yapımı 

 Daha az rastlanan Mixed tip. 



1960 LAR 
Şiddetli hiperparatiroidism fosfat 

bağlayıcılara rağmen sürüyor 

Paratiroid cerrahisi, genellikle total 
paratiroidektomi ile tedavi edelen vakalar 

Paratiroidle ilişkisine rağmen Kemik 
lezyonlarının TAM sebebi bilinmiyor!! 



1960 LAR, Tradeoff 
 1966 Evanson; 

Üremik köpeklere paratiroid extractı 
veriyor, ve üremide kalsemik etkiye 
direnci gösteriyor 

 1969, Slatopolsky ve Bricker; 

Tradeoff hipotezi 

Hiperparatiroidizm, fosfat 
retansiyonunun kaçınılmaz sonucudur. 
 



1960 LAR 
 1960’ların sonlarında; 

 Osteomalazik kemik hastalığı tx de bazı 
girişimler oldu 

 Vitamin D eksikliği ya da direnci öne sürüldü 

 Vitamin D eksikliği böbrek yetmezliği 
olmayanlarda Osteomalazi 

 Yüksek dozlarda Vitamin D tx rağmen başarı 
sınırlı 

 Vitamin D direnci olduğunun göstergesi 



1970 LER, Kalsitriol’ün gelişi 
 1971’de tradeoff hipotezinin ortaya atılmasından 

kısa süre sonra Vitamin D metabolizmasının son 
ve fizyolojik aktif metaboliti olarak KALSİTRİOL 
tanımlandı.  

 Kalsitriol sentezi BÖBREKTE oluyordu 

 Osteomalazik üremik hastalar için uygun tx 
olduğu düşünüldü 

 ANCAK, Pekçok hasta cevap vermedi, kemik 
ağrıları arttı, histolojik görünüm değişmedi 

 



1970 LER, Kalsitriol’ün gelişi 
 Üremik osteomalazinin aktif Vitamin D 

eksikliğine bağlı olmadığı kanısına varıldı 

 Kalsitriol çalışmalarına hiperparatiroid kemik 
hastaları da dahil edilmişti, bu hastalarda belirgin 
sx ve hx iyileşmeler 

 Slatopolsky 1984 te IV kalsitriolün PTH 
seviyelerini azalttığını gösterdi 

 1985, kalsitriol PTH gen transkripsiyonunu inhibe 
ediyor 



1980 LER; Aluminyum Toksisitesi 
 1979 İngiltere’den bir çalışma; 

 Sudaki Aluminyum düzeyi ile kırıklı 
osteomalazi ve diyaliz demansı arasında ilişki 

 Takip eden çalışmalar Parenteral aluminyumu 
suçlu bulurken, oral aluminyumu aklar gibi oldu 

 1980 lerin başlarında aluminyum ile ilişkili aplastik 
kemik hastalığının prevalansının çok yüksek old. 
bulundu 

 



1980 LER; Aluminyum Toksisitesi 
 

 Aluminyum olumsuz etkileri; 

 Artmış serum aluminyum seviyeleri PTH 
sekresyonunda azalma  

 Kristal gelişimi ve kemik mineralizasyonuna etki 
eder 

 1,25(OH)2D3 düzeyinde azalma 

 Kalsitriolün kemik üzerindeki etkilerini inhibe 
eder 

 Osteoblastlar içinde birikerek aktivitelerini 
bozar 



1980 LER; Aluminyum Toksisitesi 
 

 İki kemik hastalığı tipi Alüminyum ile daha belirgin 
olarak ilişkiliydi; 

 Osteomalazi 

 Aplastik (Adinamik) kemik hastalığı 

 Her iki durumda da 

 Osteoblast sayısı ve aktif remodelling alanlarında 
azalma 

 Aplastik hastalıkta kemik yapımı ve 
mineralizasyonu eşit derece bozuk 

 Osteomalazide mineralizasyon daha bozuk 
 



1980 LER; Aluminyum Toksisitesi 
 Hem osteomalazi hem de adinamik kemik 

hastalığında 

 Kemik ağrısı 

 Güçsüzlük 

 Patolojik kırıklar sıktır. 

 PTH seviyeleri <100 ise genelde adinamik lezyon 

 100-300 arasında hafif lezyon 

 >300 genellikle fibrotik lezyon 

 



1980 LER; Aluminyum Toksisitesi 
 1980 lerin ortalarında alüminyum 

toksisitesinin önemi kavranmıştı 

Başka fosfat bağlayıcı olmaması nedeniyle 
dikkat alüminyum toksisitesinin tedavisi 

Deferoxamine alüminyum şelatörü olarak 
kullanılmaya başlandı 

Deferoxamine yan etkileri yeni fosfor 
bağlayıcıların düşünülmesi 



1980 LER; Aluminyum Toksisitesi 
Alüminyum GI trakttan çok zayıf olarak 

absorbe olur 

Uygulanan oral dozun %0.01-0.001 

%90 protein bağlı old için diyalizle 
uzaklaşmıyor 

Aluminyum kullanımının azalması ile 1990 
ların başlarında osteomalezi insidansı 
azalmıştır 



1990 başları 
 1990’ların ortalarında bolus kalsitriol 

uygulanmaya başlandı 

Bu uygulamanın aralıklı olması kritikti ve 
hiperkalsemiye yol açmıyordu 

PTH’daki dramatik düşüş, paratiroid 
hücrelerinde kalsitriol reseptörlerinin 
keşfine yol açtı.  

Bu reseptörlerin sayısı üremide düşüyordu 



1990 başları 
Çalışmalar hiperparatiroidism gelişiminde 2 

faz gösterdi 

Diffüz hiperplazi 

Adenom (daha otonom, zor suprese 
edilebilir, adenomatoz hücreler) 

Tedaviye dirençli klinik durum “tersiyer” 
hiperparatiroidism 



 



Renal Osteodistrofi 
GÜNÜMÜZ 
Öncelikle kavramlarda bazı değişiklikler 

oldu. 

Renal osteodistrofi sekonder HPTH bağlı 
kemik lezyonunu tanımlıyor 

CKD-MBD (Chronic Kidney Disease- 
Mineral and Bone Disorder) tanımı hem 
mineral hem kemik değişimlerini 
tanımlayan daha geniş bir kavram. 



KDIGO Tanımlaması 
 CKD-MBD  Tanımı 

 CKD-MBD KBH nedeniyle mineral ve kemik 
metabolizmasında bozukluklar olan SİSTEMİK bir 
hastalıktır.  Aşağıdakilerin biri ya da birkaçı ile presente 
olur:  
 1. Kalsiyum, fosfor, vitamin D ve PTH metabolizma 

anormallikleri 

 2. Kemik döngüsü, mineralizasyonu, volümü, lineer büyümesi 
ya da gücünde anormallikler 

 3. Vasküler ya da yumuşak doku kalsifikasyonu 

 Renal Osteodistrofi  Tanımı 
 KBH hastalarında görülen kemik morfolojisi değişimi 

 



Renal Osteodistrofi 
 

 Osteitis fibrosa, hiperparatiroidizm sonucu, artmış 
osteoklast ve osteoblast aktivitesi, peritubuler fibrosis, 
artmış kemik döngüsü 

 Osteomalazi, yeni oluşan osteoidde mineralizasyon 
defekti, en sık alüminyum ile, kemik döngüsü azalmış 

 Adinamik kemik hastalığı, anormal düşük kemik 
döngüsü.  

 Osteopeni ya da osteoporoz  

 Mixed renal osteodystrophy.  



Kalsiyum metabolizmasındaki 
değişiklikler 
 KBH ilerledikçe serum kalsiyumu düşer; 

 Fosfor retansiyonu 

 Kalsitriol sentezinde azalma 

 İntestinal kalsiyum absorpsiyonunda azalma 

 PTH’nın kalsemik etkisine kemik direnci 

 İyonize kalsiyum hiperparatiroidizm 
kompansasyonu ile normal sınırlarda tutulur 
(tradeoff hipotezi) 

 

 



Fosfor Metabolizmasındaki 
değişiklikler 
 Evre 4 KBH’ya kadar fosfor retansiyonu belirgin 

değildir 

 PTH ve FGF23 deki kompansatuar artış fosfatüri yapar 

 

 

Direkt ya da FGF23 artışı ile 



Vitamin D Metabolizmasındaki 
değişiklikler 
 KBH süresi boyunca Kalsitriol üretimi progresif olarak 

azalır 

 



Vitamin D Metabolizmasındaki 
değişiklikler 
 KBH’da kalsitriol sentezinin azalmasında etkili 

faktörler 



↓ Kalsitriol’ün sonuçları 
 



Paratiroid bez fonksiyonunda 
değişiklikler 

 

 Paratiroid hiperplazisi KBH’da erken bir bulgudur 

 Şiddetli HiperPHT’da bezde nodüler alanlar 
mevcuttur 

 Vitamin D reseptör ekspresyonu azalmıştır 

 Kalsiyum reseptörleri azalmıştır 

 Paratiroid kalsiyum reseptörü PTH sekresyonunda 
önemli rol oynar 

 Hiperparatiroidizmde sentezi ve ekspresyonu azalır 

 Üremik hastalarda PTH sekresyonunu baskılamak için 
daha yüksek kalsiyum konsantrasyonu gerekir 



PTH’ye anormal iskelet yanıtı 
KBH hastalarında kemik, PTH’nın kalsemik 

etkilerine nispeten dirençlidir 

Sonuç olarak serum Ca ↓ ve PTH sekresyonu 
stimüle olur 

Resistansın sebepleri 

Kalsitriolde azalma 

PTH reseptör downregülasyonu 

Fosfat Retansiyonu 



FGF23 
Kemik kökenli bir hormon (Fosfatonin) 

Fosfatüriyi arttırır 

Kalsitriol sentezini azaltır 

PTH sekresyonunu baskılar 

Bu etkiler FGF reseptörü (FGFR) ve bunun 
koreseptörü klotho aracılığıyla oluşur 

KBH da erken evrelerde yükselmeye başlar 
5D de 1000x artar 



FGF23 
KBH’da FGFR ve Klotho da azalma olur (FGF 

Direnci) 

Paratiroid bezinde, klotho/FGFR compleksi 
özellikle hiperplastik bezlerin nodüler 
bölgelerinde azalır 

FGF23 artışı KBH’da mineral 
metabolizmasındaki ilk değişiklik olabilir 



Yeni Paradigma 
KBH erken evrelerde FGF23 artar 

Kalsitriol seviyesinde azalma 

PTH negatif feedback’ten kurtulur ve PTH 
artar 

Sekonder hiperparatiroidizm gelişir 

Tüm bunlar serum kalsiyum ve fosfor 
seviyeleri değişmeye başlamadan olur  



Fosfor Regülasyonu 
 



Renal Osteodistrofi 
 

 Osteoblastlar kemik yapım ve yıkımının merkezinde 
yeralır 

 Belli alanlarda osteositlere dönüşürler 

 RANKL eksprese ederek osteoklastları aktive ederler 
(Osteoklast üzerindeki RANK’a bağlanırlar) 

 Osteoblast aynı zamanda Osteoprotegerin sentezler, 
RANKL’a bağlanarak rezorpsiyonu bloke eder 

 Osteositler Sclerostin salgılar ve kemik yapımını 
stimule eder 



 

DENOSUMAB, osteoprotegerin’I taklit eder,  
RANKL’a bağlanır.  
Osteoklastik aktiviteyi bloke eder. 



Renal Osteodistrofi 
 Kemik döngüsünün birincil belirleyicisi 

dolaşımdaki PTH’dir.  

 Kemik hastalığının tipinin de önemli bir 
belirleyicisidir 

 Hem osteositler hem de osteoklastlarda PTH 
reseptörü bulunur 

 PTH sklerostini bloke eder, osteoblast aracılı 
kemik yapımını uyarır 

 



Renal Osteodistrofi 
PTH’nın kemik üzerindeki etkisi SÜRE ye 

bağlıdır 

 İntermitan kısa süreli uygulama kemik 
yapımı (Osteoporoz için TERIPARETID 
kullanımı) 

Uzun süreli uygulama rezorpsiyon 

Kalsitriol kemikte mineralizasyonu arttırır, 
kemik rezorpsiyonunu da arttırabilir 



KBH’da kemik hastalığının histolojik 
tipi 
PTH düzeyi 

Hasta yaşı 

Böbrek hastalığının sebebi ve süresi 

Diyaliz tipi 

Asidoz 

Vitamin D durumu 

Alüminyum toksisitesi 



Renal Osteodistrofi 
 

 Yüksek döngülü kemik hastalığı 

 Osteomalazi 
 Alüminyum toksisitesi 

 Vitamin D eksikliği 

 Metabolik asidoz 

 Hipofosfatemi  

 Adinamik kemik hastalığı 
 Biyopsi serilerinde HD %50, PD %40 kadarı  

 Kalsiyum yüksek olabiliyor 

 Periton diyalizi, ileri yaş, steroid kullanımı, diyabet 



Renal Osteodistrofi 
 



Renal Osteodistrofi 
 Artmış serum PTH seviyeleri 

 Siyahların %40’I, Beyazların %20’si yüksek 
döngülü kemik hastalığı 

 Geri kalanı normal ya da düşük döngülü kemik 
hastalığı 

 Adinamik kemik hastalığı doğal bir hastalık 
olmaktan çok 

 Kalsitriol ve kalsiyum ile aşırı tedavi sonucu 
olabilir 

 



KDIGO-TMV 
 



Aklımızda kalması gereken !!!! 
 



SONUÇlar 
 Renal Osteodistrofi ve CKD-MBD terimleri doğru 

kullanılmalı 

 Hiperfosfatemi patofizyolojide çok önemli 

 FGF23 patojenezde ilk bozulan faktör 

 Kemik statik bir yapıdan ziyade endokrin bir organ 
gibi davranıyor 

 Kemik biyopsisi ROD tanısında altın standart 

 PTH tek başına kemik hastalık alttipini tahmin 
etmede yetersiz 

 RANKL, OPG ve Sclerostin kemik hastalığına olası 
müdahale yerleri olabilir 


