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Özet: 

Giriş-Amaç: Renal osteodistrofi kronik böbrek yetersizliği olan olgularda iyi bilinen bir kemik 

metabolizma bozukluğudur.Bu gruptaki hastalarda tanı koymada altın standart tetrasiklinle 

işaretli kemik iliği biyopsisidir. Non-invazif olarak değerlendirilmede kan intakt-PTH, Ca, P, 

ALP seviyeleri ve kemik mineral yoğunluğu ölçümleri yardımcıdır. Çalışmanın amacı  kronik 

renal yetersizliği olan hastalarda kemik mineral yoğunluğu ölçümü , kemik parametreleri, 

elektrolit ve tiroid fonksiyon testlerini, ve hafif-orta derecede böbrek yetersizliği olan olgularda 

renal osteodistrofinin erken tanısında  yardımcı olacak çeşitli parametreleri noninvazif 

yöntemlerle değerlendirmektir.  

Gereç-Yöntem: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

ve Nefroloji Anabilim Dalları’nın 2003-2004 yıllarında izlediği osteoporoz ve kronik böbrek 

yetersizliği tanısı almış hastaların 39’u çalışmaya alındı. Osteoporoz tanısı almış kronik böbrek 

yetersizliği olmayan 22 hasta kontrol grubunu oluşturdu. 

Çalışmaya dahil edilme kriterleri; 40-70 yaş arasında kadın veya erkek hasta olmak, kreatin 

klirensi vaka  grubunda 30-70 ml/dk arasında, kontrol grubunda >70 ml/dk olmak, herhangi bir 

nedenle nefroloji polikliniğinde veya osteoporoz polikliniğinde takip edilmekti. Kreatin klirensi 

<30 ml/dk olan ve  kreatin klirensi >30 ml/dk olduğu halde kemik yoğunluğu ölçümü normal  

veya osteopenisi bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.  

Olgu ve kontrol grubuna özgeçmiş, soygeçmiş, yaşam tarzı sorgulaması bölümlerinden oluşan, 

çalışma için hazırlanan özel bir form dolduruldu. Boy, kilo, vücut kitle indeksi, ağrı, omurgada 

lokal hassasiyet, paravertebral kas spazmı, postür, kuadriseps kas kuvvetinin değerlendirildiği 

fizik muayeneleri yapıldı.  

Bulgular: Olgu grubunda toplam 39 hasta (36 K, 3 E) olup yaşları ortalama 59.54±8.28 (45-

70), kontrol grubunda toplam 22 hasta (17 K, 5 E) olup yaşları ortalama 59.91±9.01(38-70) 

arasında idi. Olgu grubunda ortalama vücut ağırlığı anlamlı olarak daha düşük bulundu. 



Hemogramda, albüminde ve kreatininde anlamlı bir fark görülmezken,  inorganik fosfor ve üre 

düzeyinde anlamlı derecede yükseklik görülmüştür. Olgu grubunda i-PTH ve ALP 

seviyelerinde bir yükseklik, Ca’da bir düşüklük görülmesine rağmen sonuç anlamlı değildi.   

Olgu grubunda sekonder hiperparatiroidiye bağlı renal osteodistrofi saptanmadı. Olgu ve 

kontrol grubunun sT3, sT4 ve TSH değerleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmadı. Olgu grubunda femur boyun kemik mineral yoğunluğu, t ve z skor 

ortalaması anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Hipertansiyonu olan hastaların femur boyun-z 

skoru ortalaması, olmayan olgulara göre anlamlı derecede daha düşüktü. Olgu grubumuzda 

adinamik kemik hastalığı görülmedi. 

Sonuç:Renal osteodistrofinin erken tanısında ve izleminde, i-PTH, Ca, P, ALP, kemik mineral 

yoğunluğu (DEXA) ölçümlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Tanı koymada transiliak 

kemik biyopsisi altın standart olmasına rağmen, uygulama zorluğu nedeniyle serum i-PTH, Ca, 

P ve ALP seviyeleri yol göstericidir. 
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