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Osteoporoz, kemik kitlesinde azalma ve buna
bağlı olarak kemik dokunun daha kırılgan hale
gelmesi ile karakterize bir kemik hastalığıdır. Tüm
dünyada, yaşam süresinin uzamasına paralel olarak
giderek artan yaşlı popülasyon nedeniyle önemli bir
sağlık sorunu hale gelmiştir. Amerika Birleşik
Devletleri'nde osteoporoz nedeniyle ortaya çıkan
kırıkların yıllık maliyeti 14 milyar doları bulmaktadır.

siyona bağlı kemik yapımı için gerekli ana
yapının kaybı görülür.
"Primer osteoporoz", post-menopozal kadında
yada yaşlı erkekte estrojen yada kalsiyum eksikliği
ile yaş dışında etyolojik faktörün saptanmadığı
durumun adıdır. Buna karşın, "sekonder osteoporoz" deyimi, diğer hastalıklara yada ilaç kullanımlarına bağlı ortaya çıkan osteoporoz varlığı için kullanılır.(1)

Patogenez
Kemik son derece dinamik bir organ olup,
sürekli olarak rezorpsiyon ve onu takip eden yapım
olmak üzere, yeniden yapılanma (remodelling)
içerisindedir. Yeniden yapılanma ünitelerinin sayısı;
trabeküler kemikte, kortikal kemiğe oranla daha
fazladır. Osteoporotik kırıkların çoğu, trabeküler tip
kemiğin yoğun olduğu yerlerde görülür. Her sene
trabeküler kemik yüzeyinin % 20'si yeniden oluşturulur. Herhangi bir anda iskelette kemik rezorpsiyonu ve yapımının değişik evrelerinde pek çok
"remodelling" üniteleri bulunur. Eğer rezorpsiyon,
yapımdan daha fazla ise osteoporoz ortaya çıkar.
Artmış döngü, yeniden yapılanan ünite sayısını
artırıp, kemiği zayıflatır
Düşük kemik kitlesi için, 3 ana neden söz
konusudur.
1. Optimal zirve kemik kitlesine ulaşamama:
Genetik faktörler dışında, yaşam stili, yeme
alışkanlıklan, kalsiyum alımı ve fizik aktivite etkilidir.
2. Artmış kemik rezorpsiyonu: Estrojen yada
testosteron eksikliği, kalsiyum ve vitamin D
eksikliğine bağlı artmış parathormon salgısı,
primer hiperparatiroidi yada hipertiroidi gibi
endokrin hastalıklar, sitokinler yada bazı lokal
faktörler etyolojide rol oynar.
3. Azalmış kemik yapımı: Yaşa bağlı osteoblast
fonksiyonlarında azalma ve kemik yapımında
etkili lokal ve sistemik faktörler ile aşırı rezorp*: Uzm. Dr. Başkent Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hst.
Bilim Dalı, Ankara **: Doç. Dr., Başkent Üniversitesi,
Endokrinoloji ve Metabolizma Hst.
Bilim Dalı, Ankara

Epidemiyolojik Özellikler
Postmenopozal osteoporoz önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Amerikalı kadınların 30-50 %'si
yaşamlarının bir döneminde klinik bir kırık ve kırıkla
ilişkili morbidite ile karşılaşmaktadır(2).
Osteoporotik kırıklar önemli sonuçlara yol açar.
Vertebra ve kalça kırıklarının prevelansı ilerleyen
yaşla birlikte artar. Vertebra kırığı, en sık rastlanan
osteoporotik kırık tipidir (Şekil 1). Her üç kadından
birinde kırık saptanabilir. Vertebra kırığı,
beraberinde; ağrı, yatağa bağımlılık ve aktivitede
kısıtlanma, boyda kısalma, kamburlaşma, solunum
zorluğu, hayat kalitesinde bozulma, artmış mortalite
ve artmış maliyeti getirmektedir. Kalça kırıkları bu
hastalarda başka önemli bir sorundur. Çoğunlukla

Şekil 1: Torakal 11 seviyesinde osteoporotik vertebra kınğının radyografik ve manyetik rezonans görüntüleri

TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi

2004 • Cilt: 3 Sayı: 1-2

Mustafa Şahin, Nilgün Güvener Demirağ

cerrahi girişim gerektirmeleri nedeniyle önemli bir
morbidite ve mortaliteye yol açarlar(2).

Tanı
Osteoporoz genel olarak, "dual energy X-ray
absorptiometry (DEXA)" yöntemi kullanılarak
ölçülen kemik mineral yoğunluğu (KMY) tayini ile
değerlendirilmektedir. Kemik mimarisi, geometrisi
gibi kemik kırılganlığını etkileyebilecek diğer faktörleri göstermemekle beraber, KMY kemik kuvveti ve
kırık riskini tahmin etmede oldukça faydalı bir yöntemdir(3,4). "High resolution quantitative computed
tomography" tekniğinin duyarlılığı yüksek olmasına
rağmen, radyasyon dozunun ve maliyetinin fazla
olması sebebiyle yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Son birkaç yılda ortaya çıkan "quantitative bone
ultrasound" (QUS) ucuz ve radyasyonsuz bir teknik
olması nedeniyle ümit vaat etmektedir. QUS, kemik
kitlesi yanında kemik yapısı hakkında da bilgi verebilmektedir.(5)
1994'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), osteoporozu, femur boynunda DEXA ile KMY'nun -2.5 SD
(t skoru) ve altında olması olarak tanımlamıştır. T
skoru, (-1SD)- (-2.5 SD) arasındaki ölçümler ise
osteopeni olarak adlandırılmı§tır(6). KMY ölçümü, 3
nedenle yapılabilir.
1. DSÖ kriterlerine göre osteoporoz teşhisi koymak,
2. Kırık riskini belirlemek,
3. Hastalıkların yada tedavinin etkisini monitorize
etmek.
Amerika Ulusal Osteoporoz Vakfı (NOF) osteoporoz ile ilgili olarak aşağıdaki önerilerde bulunmuştur :(7)
1. Post-menopozal her kadın osteoporoz
konusunda bilgilendirilmelidir.
2. 65 yaş ve üzerindeki tüm kadınlar ile 65 yaş altı
ancak bir yada daha fazla risk faktörü olanlar
için KMY ölçümü yapılmalıdır.
3. Herkese günde en az 1200mg kalsiyum ve vitamin D (400-800 ünite) almaları, sigara ve
alkolden uzak durmaları önerilmelidir.
4. Vertebra yada kalça kırığı ile gelen tüm postmenopozal kadınlar tedavi edilmeli, osteoporoz
açısından KMY ölçümü ile değerlendirilmelidir.
5. Kırık riskini azaltmak üzere aşağıdaki hastalara
tedavi verilmelidir:
* KMY: T skoru < -2 ve başka risk faktörü yoksa
* KMY: T skoru < -1.5 ve bir yada daha fazla risk
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faktörü varsa
Kalça kırığı için düşük KMY dışındaki risk faktörleri tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1: Kalça kırığı için düşük KMY dışındaki risk faktörleri
Kırık öyküsü

Kadın cinsiyet

Birinci derece yakında kırık öyküsü

İleri yaş

Düşük vücut ağırlığı

Multipl myeloma

Sigara

Malabsorbsiyon

Beyaz ırk

Romatoid artrit

Düşük kalsiyum alımı

Renal hastalıklar

Vitamin D eksikliği

Karaciğer hastalığı

Alkol kullanımı

Post-transplantasyon

Görme azlığı

Idiopatik hiperkalsiüri

Ek kronik hastalıklar

Heparin

Yetersiz fizik aktivite sık düşme

Anti-neoplastikler

Demans

Glukokortikoidler

Hipertiroidi

Cyclosporine

Hiperparatiroidi

Tiroid hormonu

AIDS

LHRH analogları

E2 yada testosteron eksikliği

Anti-konvülzanlar

Kalsiyum ve D Vitamini Tedavisi
Korunmada Kalsiyum ve D Vitamini Yeterli
kalsiyum alımı büyüme sırasında kemik oluşumunu,
yaşlı popülasyonda yaşa bağlı kemik kaybının
yavaşlamasını ve kırıkların azalmasını sağlar(8).
Kalsiyum ve süt ürünlerinin alımının arttırıl-ması
ulaşılan tepe kemik kütlesinde artışa yol açar(9,10).
Kemik kitlesinin adölesan çağda artması sadece yaşlı
dönemde kırığa karşı koruma sağla-maz, aynı
zamanda gençlikteki kırıkları da önleyi-cidir(11).
Vitamin D ve kalsiyum orta yaşlarda azaldığından,
her ikisinin birlikte kullanımı önemErişkinlerde kalsiyum kayıpları yerine konmalıdır.
Korunma için kalsiyum dozu, orta yaşlarda 25
mmol/gün; ileri yaşlarda 37,5 mmol/gün dür(14). D
vitamini için günlük ihtiyaç 1997 yılında Amerika
Gıda ve Beslenme Kurulu tarafından 5 |agr/gün'den
15 |agr/gün'e çıkarılmıştır(7). Yaşlı hastalarda daha
yüksek dozlar bile yeterli olmayabilir, bu durumda
serum vitamin D izlemi ile yeterli dozu saptamak
daha uygun olabilir.
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Tedavide Kalsiyum ve D Vitamini
İskelete kemik eklenmesini sağlayan anabolik
ajanlarla tedavi sırasında, koruma dozundan daha
yüksek kalsiyum ihtiyacı vardır. D vitamin ihtiyacı ise
değişmez. Kemik aktif ajanlarla kalsiyum kullanımının önemi ilk kez Hawaii Osteoporoz Projesi
ile ileri sürülmüştür. Estrojen replasman tedavisi ile
kalsiyumun birlikte kullanımı daha fazla kemik
koruyucu etkiye sahiptir(15).
Ayrıca, osteoporoz tedavisinde önerilen bifosfonat ve raloksifen tedavileri, 500- 1000 mg/gün
kalsiyum ve vitamin D desteği ile yapılmıştır. Bu
konudaki çalışmalann yetersizliği nedeni ile
kalsiyum ve vitamin D koruma dozunda önerilir.
Kalsiyum 37,5 mmol/gün verilmeli; vitamin D ise,
serum 25-OH-Vit D seviyesi 80 nmol/l olacak §ekilde verilmelidir(16).

Selektif Estrojen Reseptör Modülatörleri
(SERM)
Hormon replasman tedavisinin (HRT) uzun süreli uygulaması, estrojenlerin kanama, memede hassasiyet yapması ve meme kanseri korkusu ile kısıtlanmaktadır(17).
Selektif
Estrojen
Reseptör
Modülatörlerine klinik ilginin artması bu nedenledir.
Bir anti-estrojenik molekül olan tamoksifenin kemik
ve lipoproteinler üzerine estrojen benzeri etkiye
sahip olmasının saptanması ile SERM konsepti oluşturulmuştur.
Tamoksifen'in endometrial kanser riskini arttırması nedeni ile sağlıklı post-menopozal kadınlarda
kullanımı sakıncalıdır. Bu nedenle günümüzde sentetik SERM'ler tercih edilmektedir. En çok çalışılan
sentetik SERM molekülü raloksifen'dir. Yeni sentetik
SERM molekülleri ise araştırılmaktadır(16).
Raloksifen
Kemik dönüşümü üzerine etkileri: Raloksifenin
kemik dönüşümüne kısa süreli etkisini saptamak
için yapılan bir çalışmada 250 sağlıklı postmenopozal kadın; plasebo, 20mg/gün raloksifen,
60 mg/gün raloksifen ve konjüge estrojen ile randomize edilerek 8 hafta sonra serum alkalen fosfotaz, osteokalsin, idrar piridinolin, idrar kalsiyum miktarı ile değerlendirilmiştir. Çalışmada her iki raloksifen dozunda da bu kemik dönüşüm belirleyicilerinde azalma saptanmıştır. Kemik dönüşüm belirleyicilerindeki değişiklik estrojen ve raloksifen gruplarında benzer bulunmuştur(18). Randomize çift kör

başka bir çalışmada ise, konjuge estrojen veya 60
mg/gün raloksifen 24 hafta verilmiş, tüm rezorpsiyon ve kemik oluşum belirleyicilerinin iki grupta da
anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada kemik oluşum belirleyicilerinde azalma estrojen
grubunda daha fazla olarak saptanmıştır (19) .
Osteoporoz hastalarında da kemik dönüşümü üzerine benzer etki görülmüştür(20). Multiple Outcomes
of Raloxifene Evaluation (MORE) çalışmasında 7705
post-menopozal kadında KMY ve kırık riski değerlendirilmiştir. Hastalar plasebo, 60 mg/gün raloksifen, 120 mg/gün raloksifen gruplarına randomize
edilmiş; 36 aylık tedavi sonrasında serum
osteokalsin ve idrar CTX ( Tip 1 kollajenin C terminal ucunda çapraz bağ yapan telopeptidler ) her iki
raloksifen grubunda da plaseboya göre anlamlı
olarak daha fazla azalmı§tır(21).
KMY'na etkisi: Çok merkezli Avrupa ve Kuzey
Amerika çalışmalarında, 1145 osteoporozu
olmayan erken post-menopozal kadına 36 ay süre
ile 30 mg, 60 mg, 150 mg raloksifen ve plasebo verildi. Raloksifenin kemik kaybını tüm iskelet bölgelerinde önlediği ve 60 mg verilen grupta lumbar
vertebra ve total kalçada %2,6 KMY artışı olduğu
saptandı(22). MORE çalışmasında, 36 aylık tedavi
sonrasında 60 mg raloksifen grubunda plasebo
grubuna göre KMY'de femur boynunda %2,1, vertebrada %2,6 artış görüldü(21). 24 hafta süreli 60
mg/gün raloksifen ile konjuge estrojenin
karşılaştırıldığı bir başka çalışmada, konjuge estrojen verilenlerde raloksifene göre lumbar vertebra
KMY'da ve total vücut KMY'da iki kat artış saptanırken, proksimal femur kemik mineral yoğunluğunda iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı(19).
Kınk riskine etkisi: MORE çalışmasında 7705
post-menopozal osteoporozlu kadında kırık riski
değerlendirilmiştir. Kadınlara plasebo, 60 mg/gün
raloksifen ya da 120 mg/gün raloksifen verilmiştir.
Tüm hastalar günlük 500 mg kalsiyum ve 400 - 600
IU vitamin D almıştır. 36 aylık tedavi sonrasında yeni
vertebra kırığı riski her iki raloksifen grubunda da
azalmıştır. 60 mg/ gün alanlarda relatif risk 0.7 ve
120 mg alanlarda relatif risk 0,5 olarak saptanmıştır.
Daha önceden kırığı olanlarda kırık riskinde azalma
4 kat fazla saptanırken, önceden kırığı olsun ya da
olmasın kırık riskindeki azalma, anlamlı olarak saptanmıştır. Kırık insidansları açısından 120 mg ve 60
mg gruplarda fark saptanamamıştır. Vertebra dışın-
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daki kırıklarda azalma ise istatistiksel olarak anlamlı
düzeye erişememiştir. 4 yılın sonunda 60 mg raloksifen grubunda plaseboya göre kırık riskinde azalma
devam etmiştir. Tedavinin 6. ayında osteokalsin ve
serum alkalen fosfatazda en fazla düşme olan kişilerde 3 yılın sonunda vertebra kırık riskinde en fazla
azalma saptanmı§tır(21).
Osteoporoz önleme ve tedavi çalışmasında, 60
mg raloksifen ile, serum total ve LDL kolesterolünde doza bağımlı % 11 civarında düşme saptanmıştır. HDL ve trigliserid düzeylerinde anlamlı
değişiklik saptanmamıştır(181922). Lipoprotein A ve
fibrinojen düzeylerinde azalmaya yol açtığı gösterilmi§tir(23). Vajinal kanama insidansı plasebodan
farklı değildir ve hormon replasman tedavisi alanlardan daha azdır. MORE çalışmasında 3 yılın
sonunda raloksifen alan grupta, plasebo grubuna
göre invaziv meme kanseri insidansında belirgin
olarak azalma saptanmı§tır(24). Sonuçlar 4. yılda da
% 72 risk azalması ile doğrulanmı§tır(25).
Yan etkiler: Venöz tromboemboli ve pulmoner
tromboemboli riskinde plaseboya göre artış mevcuttur. Nezle benzeri sendrom, sıcak basmaları,
ayak krampları artmıştır.

Lasofoksifen
Pfizer firması tarafından üretilen ve raloksifene
göre çok daha güçlü olan SERM'dir. Pre-klinik çalışmalar lasofoksifenin düşük dozlarda kemik kaybını
önlediği ve serum kolesterolünü düşürdüğünü
göstermiştir. Hayvan çalışmaları, uterus hipreplazisine sebep olmadığını ve meme hücrelerine karşı
anti-proliferatif etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Faz 1 ve 2 klinik çalışmaları oldukça olumludur.
Plasebo ile karşılaştırıldığı bir çalışmada, 12 ay
sonunda lumbar vertebra KMY'nu %3 arttırdığı saptamıştır. Başlayan iki büyük faz 3 çalışması, ilaç
hakkında bize daha fazla bilgi sağlayacaktır(2627).

Bifosfonatlar
Bifosfonatlar, kemik metabolizmasına güçlü etkileri olan pirofosfatın sentetik analoglarıdır(28).
Primer etki osteoklasta bağlı kemik rezorpsiyonunu
azaltmak, indirekt olarak ise osteoblastik aktiviteyi
azaltmaktır(29).
Bu ilaçlar, aktif yeniden yapılanmanın olduğu
kemik yüzeylerine bağlanır ve osteoklast aktivitesini
değiştirirler. Nitrojen içermeyen bifosfonatlar
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(etidronat), sitotoksik ATP-bifosfonat analoglarına
metabolize olarak hücresel fonksiyonu değiştirebilirler. Daha güçlü olan nitrojen içeren bifosfonatlar
(alendronat, risedronat, zoledronik asit) fornesyl
pirofosfatı inhibe ederler. Sonuç olarak ras ve Rho
gibi önemli hücre içi regülatör moleküller pirenilasyonla ile bozulur böylece osteoklast farklılaşması
baskılanır ve osteoklast apoptozu uyarılır. Sonuç
olarak yeni "remodeling" alan ünitelerinin oluşumu
azalır. Daha yavaş ve indirekt olarak osteoblast
fonksiyonu ve kemik oluşumu da azalır(16).
Emilen dozun %50 si kemik tarafından hızla
alınır. Geri kalanı metabolizmaya uğramadan
böbreklerle atılır. Bifosfonatlar kemik dokusunda yıllar boyu kalabilir.
Kemik yoğunluğundaki artış en fazla ilk yılda
olur. Kalçada 2. yılda platoya ulaşırken, lumbar vertebrada artmaya devam eder(30,31). Kırık için yüksek
riskli hastalarda bifosfonat tedavisi, vertebra ve vertebra dışı kırık insidanslarında anlamlı düşmeye yol
açar(32).
Osteoporoz hastalarında tedavi etkinliği yaş ve
bazal KMY'dan etkilenmez. KMY değişiminin vertebra kırık azalmasına katkısı %17-%28 arasında
değişir. Tedavi öncesi biyokimyasal kemik belirleyicileri ile kırık riski azalması arasında ilişki yokken,
tedavi sonrası değişim ile kırık önlenmesi arasında
anlamlı ilişki mevcuttur(16).
Alendronat
10 mg/gün veya 70 mg/hafta şeklinde osteoporoz tedavisinde kullanılmaktadır. Çalışmalarda,
doza bağımlı KMY artışı ve kemik dönüşümünde
azalma rapor edilmiştir. Standart günlük doz ile haftalık rejim arasında benzer etki saptanmıştır(16).
Tedavinin kemik yoğunluğuna ve kemik
dönüşümüne etkisi 7 yıla kadar sürmektedir(31).
Kemik mineral yoğunluğu -2 ve altında olan
erkeklerde
kırık
riskini
azaltmaktadır (33) .
Glukokortikoide bağlı osteoporozda erkek ve kadınlarda 5-10 mg/gün ile 2 yıl sonunda yeni kırık oluşumunu engellediği gösterilmi§tir(34).
Risedronat
Post-menopozal veya glukokortikoide bağlı
osteoporozda 5 mg/ gün veya 35 mg / gün kullanılmaktadır. Haftalık uygulama, standart uygulamaya
benzer etkiye sahiptir. KMY ve kemik dönüşümü
üzerine etkisi en az 5 yıl devam etmektedir(16).
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Bifosfonatların reflüyü minimize etmek için
öğünden en az 30 dakika önce ve oturur veya dik
pozisyonda alınmaları gereklidir. En sık yan etkileri
gastrointestinal semptomlardır. Nitrojen içeren alendronat, ösafagus irritasyonu ve ülserasyon ile ilişkilidir. Genellikle ilk haftalarda olur. Seyrek olarak gastrointestinal kanama, perforasyon, striktür rapor
edilmiştir. Risedronat ve alendronat benzer yan etki
profiline sahiptir. Haftalık uygulama ile standart
uygulama arasında §u ana kadar gastrointestinal
yan etkileri açısından fark bulunmamıştır(16).
Estrojen ve raloksifen ile kombine tedavilerinde
KMY'da küçük bir artış saptanmasına rağmen, bu
etki sinerjistik veya aditif değildir. Tek ajana cevapsız
olanlar dışında önerilmez.(35,36)
Bifosfonat tedavisine cevabı monitörize etmek
için 2 yıl sonra KMY ölçmek uygun görülmektedir.
Fakat artış görülmemesi cevapsızlık anlamına
gelmez. Kemik dönüşüm belirleyicilerinin
ölçülmesindeki zorluklar da kullanılmalarını zorlaştırmaktadır.
Şu ana kadar olan verilerde, alendronatın etkisi
7-10 yıla kadar sürse de, bazı çalışmalar postmenopozal osteoporozlu kadınlarda 2-5 yıl kullanılıp kesilmesinden sonra kemik dönüşümündeki
baskılanmanın en az iki yıl kadar sürdüğünü göstermektedir(31,37). Alendronatı kullanımını en azından
düşük riskli hastalarda 5 yıl ile sınırlandırmak ve
kemik dönüşüm belirleyicilerini izleme almak mantıklı gibi görülmektedir.
Şu ana kadar aralıklı bifosfonat tedavilerinin etkili olmadığı görülmüştür. Fakat yakın zamanda
yapılan çalışmalarda, ibandronatın oral formunun
uygun miktarda aralıklı verilmesinin etkin olduğu
saptanmıştır. Aynı şekilde ibandronatın 3 aylık
aralarla intravenöz bolüs injeksiyon şeklinde de etkili olduğu görülmektedir(38).

Kalsitonin
Kalsitonin, tedavi için post-menopozal osteoporozlu kadınlarda FDA tarafından onaylanmasına
rağmen, korunma için kullanımı onaylanmamıştır.
Nazal sprey en sık kullanım yöntemidir. Güvenli bir
ilaçtır. Diğer osteoporoz ilaçlarına göre etkinliği
daha azdır. Vertebra kırığı olanlarda yeni vertebra
kırık riskini % 36 oranında azaltmaktadır(39). Kalça
kırığına etkisi yoktur. Diğer ilaçlan tolere edemeyen
geç osteoporozlu vakalarda denenmelidir. Estrojene
bağlı neoplazi, tromboemboli, gastrointestinal

rahatsızlıklar, böbrek yetmezliğinde ve semptomatik
ağrılı osteoporozda ilk tedavi olarak diğer daha etkin
ajana geçilmesi için kullanılabilir.

Yeni Anabolik Tedaviler
Şu ana kadar anlatılan osteoporoz tedavisi antirezorptif mekanizmaya dayanır. Estrojen, raloksifen,
bifosfonatlar, kalsitonin osteoklasta bağlı kemik kaybını ve kemik dönüşümünü azaltarak etki göstermektedirler. Anabolik ajanlar kemik oluşumunu
stimüle ederler(16).
Florid
Florid düşük dozda tek başına ya da anti-rezorptif bir ajanla KMY da belirgin artış sağlar. Ucuz bir
ajandır. Fakat kırık etkinliği için daha fazla bilgiye
ihtiyaç vardır(16).
IGF-1, GH
İki prospektif çalışma düşük IGF-1 seviyelerinin
vertebra ve kalça kırık riskini arttırdığını saptamıştır(4M1). IGF-1 yaşlı kadınlarda kemik oluşum
belirleyicilerini değişen oranlarda stimüle eder,
kemik rezorpsiyon belirleyicilerinde çok daha az bir
artışa neden olur(42). IGF-1 ve IGFBP3 ile daha etkin
olarak saptanmı§tır(43). IGF-1 kondrosit ve osteoblast
farklılaşmasını ve büyümesini uyarır. Diğer organ ve
dokulara muhtemel etkileri nedeni ile osteoporozda
kullanımı kısıtlıdır. Ayrıca daha fazla kırık çalışmasına ihtiyaç vardır.

Strontium
Kalsiyuma benzer divalent katyondur ve kemik
mineralizasyonunda rol alır. Anabolik özellikleri
kemik oluşumunu arttırır, kemik hücre farklılaşma
regülasyonu ile osteoblast proliferasyonunu uyarır,
osteoklast oluşumunu ise inhibe eder(16). Postmenopozal osteoporozda strontiumun kullanımını
klinik çalışmalar desteklemektedir(44,45). Bir çalışma-da,
en az bir kırığı olan 353 post-menopozal osteoporozlu kadın 2 yıl süre ile plasebo, 0,5 gr/gün, 1
gr/gün, 2 gr/gün strontium kullanımı için randomize edilmiştir. En yüksek strontium dozu alan grupta
lumbar KMY'de %3 artış saptanmıştır. Anti-rezorptif
tedavilerin aksine, artış ikinci yılda da aynı
düzeydedir. Yeni vertebra deformitesi azalmıştır.
Strontium tüm dozlarda iyi tolere edilmi§tir(46).
En az bir kırığı olan 1649 post-menopozal kadına 3 yıl süre ile 2 gr/gün strontium ranelate ver-
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ilmesinin yeni vertebra kırık riskini % 41 oranında
azalttığı bildirilmi§tir(47).
Tibolon
Tibolon, sentetik non-estrojen bir steroiddir.
Metabolize olmadan önce bir etkisi yokken; metabolize olduktan sonra estrojenik, androjenik ve prostojenik özelliklere sahiptir. Farklı dokularda
3bhidroksitibolon, D4 izomer, 3ahidroksitibolon
olu§ur(16). Tibolonun farklı dokulardaki etkisi, ilacın
bu dokularda hangi metabolitinin oluştuğu ile ilişkilidir. Özellikle osteoporoz tanısı olan kadınlarda
tibolon, trabeküler KMY'nu arttırır(4M9). Tibolonun
kemikteki etkisi estrojen reseptörünü uyarmasına
bağlı gibi görünmektedir(48). Tibolon, androjen ve
projestin reseptörlerini uyaracak metabolitlere de
dönüşebileceğinden, muhtemelen kemikte ek
anabolik etki de oluşturabilir.

Parathormon
Ciddi primer hiperparatiroidizmde olduğu gibi
sürekli Parathormon (PTH) sekresyonu, iskelette
katabolik cevap olu§turmaktadır(16).
PTH düşük dozda, aralıklı uygulanırsa anabolik
özellikleri ön plana çıkmaktadır. Muhtemel mekanizmalar; büyüme faktörlerinin özellikle IGF-1'in ve özel
kemik oluşum genlerinin, (Osteokalsin ve tartarat
rezistan alkalen fosfotaz genlerinin ekspresyonunun) artmasıdır. Ek olarak aralıklı PTH,
osteoblast apoptozunu da önlemektedir(16).
En büyük randomize plasebo kontrollü çalışmada 1637 post-menopozal osteoporozlu kadına günlük 20 veya 40 |agr subkütan hPTH verilerek 21 aylık
izlem yapılmıştır. Vertebra KMY sırası ile % 10 ve %
14 artarken, femoral KMY yaklaşık olarak % 3 artmıştır. Plasebo grubuna göre yeni kırık riski vertebrada sırasıyla %65 ve %69 azalırken, vertebra dışı
kırıklarda sırasıyla %35 ve %40 oranında azalma
görülmü§tür(50). Çalışmada en sık yan etki baş ağrısı
ve bulantı olarak saptanmıştır. 20 |agr grubunda
serum kalsiyumunda %3 artma olurken, 40 |agr
grubunda serum kalsiyumu % 11 oranında artmıştır.
Buna karşın, ürolitiazis ve hiperkalsiüri görülmemiştir.
Erkeklerde osteoporoz tedavisinde PTH
Erkeklerde idiopatik osteoporozda kemik yapım
bozukluğu ve düşük kemik dönüşümü olması
nedeni ile PTH tedavide uygun görülmektedir(16).
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Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, idiopatik
veya hipogonad osteoporozu bulunan 437 erkek
randomize edilerek, ortalama 11 ay süre ile plasebo,
20 |ag/gün veya 40 |ag/gün insan PTH ile tedavi
edilmiştir. 12. ayda tedavi alan gruplarda, gonadal
durumdan bağımsız olarak lumbar vertebra KMY'da
sırası ile %6 ve % 9 artma saptanmıştır. Daha önemlisi, PTH kesildikten sonra izlemde 18. ayda vertebra
kırık riskinde %50 azalma saptanmıştır. Erkeklerin
%22'sinde PTH kesildikten sonra anti-rezorptif
tedaviye devam edildiği görülmektedir(51).
PTH ve estrojen kombinasyonu
PTH ve estrojen kombine tedavisi, 3 yıl süren
randomize, kontrollü bir çalışmada hormon replasman tedavisi altındaki 52 post-menopozal osteoporozlu kadına PTH verilmesi ile yapılmıştır. PTH
alan grupta, almayan gruba göre vertebra KMY'nda
% 13, kalça KMY'nda % 4,4, tüm vücut KMY'da %
3,7 artış olduğu görülmüştür(5253). Bir başka çalışma-da,
sabit konjuge estrojen tedavisi altında 74 postmenopozal kadın, 400 IU PTH(1,34) veya plasebo ile
randomize edilmiştir. PTH alan grupta vertebra
KMY'nda % 30, femoral KMY'nda % 11 artış saptanmıştır. Kantitatif bilgisayarlı tomografi ile vertebra
KMY'nda artış % 80'e yakın görülmektedir(54).
Glukokortikoide bağlı osteoporozda PTH Lane ve
ark., 12 ay takipli randomize kontrollü
çalışmalarında, 5 mg/gün'ün üzerinde prednizon ve
hormon replasman tedavisi alan 51 postmenopozal kadına 1 yıl süre ile PTH uygulamasının
sonuçlarını rapor ettiler. PTH verilen grubun vertebra KMY'si kantitatif tomografi ile % 35, DXA ile ise
% 11 arttığını saptadılar. Kalça KMY'daki artış ise bu
hastalarda % 2 ile sınırlı kalmıştı(55).
PTH ve Alendronat
PTH ve bifosfonat kombinasyonunun mantığı,
PTH ile genişleyen remodelling alanını azaltmak için
bifosfonattan yararlanmaktır. Plasebo kontrollü randomize bir çalışmada post-menopozal osteoporozu
olan 66 kadına, 1 yıl plasebo veya hPTH'ın değişen
dozlarda verilmesi sonrasında bir yıl alendronat verilmiştir. En yüksek dozda hPTH alan grupta vertebral KMY'da % 14,6 artışa karşılık, plasebo grubunda
% 7 artış saptanmı§tır(56). Parathormon ve alendronatın tek başına verildiği gruplarla, PTHAlendronat kombinasyon tedavisini karşılaştıran
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Tablo 2: Post-menopozal osteoporoz tedavisinde onaylanan ajanlarla yapılan çalışma sonuçları (21,61-64).

TEDAVİ

Kanıt seviyesi

Çalışmanın süresi(yıl)

Hasta sayısı

Yeni vertebra kırığı
relatif riskinde azalma (%)

Yeni kalça kırığı
relatif riskinde azalma (%)

Alendronat

1

3

2027

47

51

Risedronat

1

3

9331

Etidronat

2

3

423

30
18

-

Raloksifen

3

7705

30 (Öncesinde kırığı
olan)
50 (kırık öyküsü
olmayan)

Kalsitonin

5 5,2

1255

33

16608

34

Finkelstein ve ark.'nın çalışmasında ise; tek başına
PTH alan grupta, kombinasyon grubuna kıyasla
KMY daha belirgin artarken, kombinasyon
tedavisinin sonuçları, tek başına Alendronat alan
gruptan daha iyi bulunmuştur.(57) Ancak, son zamanlarda yayınlanan bir çalışmada alendronatın PTH
kemik yapıcı etkisini zayıflatabileceği bildirilmektedir.(58)
PTH'in kesilmesi
PTH kullanımının kesilmesi sonrası, kemik etkileri korunabilir hatta KMY artışı olabilir ya da etkisi
azalıp KMY'da azalmaya neden olabilir. Kurland ve
ark., erkekte PTH bırakıldıktan sonra bifosfonat kullananlarda, 2 yıllık takip sonrası vertebra KMY'da
%3'lük artışa karşın, almayan grupta %6 azalma
saptamıştır (M) . Bu konuda daha fazla çalışmaya
gerek vardır.
Gowen ve ark., paratiroid hücre kalsiyum reseptörünü antagonize ederek endojen PTH salınımı
sağlayan oral kalsilitik bir molekül tanımlamı§tır(60).
Bu yeni bir anabolik tedavi seçeneği olabilir.

HRT ile azalma saptanmıştır (Tablo 2)(2).
Vertebra dışı kırık azalmasına ilişkin ikna edici
kanıtlar risedronat ve aledronat için vardır.
Randomize çalışmalar etidronat ve raloksifenin vertebra dışı kırıklara çok az etkisi olduğunu ortaya
koymaktadır. Kalsiyum ve kalsitonin ile ilgili veriler
yetersizdir(2).
Relatif risk azalmaları hem vertebral hem vertebra dışı kırıklar için alendronat ile V2 düzeyindedir.
Risedronatın relatif risk azalmaları vertebra kırıkları
için üçte birden biraz fazla vertebra dışı kırıklar için
ise dörtte birdir(2).
Yazışma adresi: Doç.Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Başkent Üniversitesi Endokrinoloji Bilim
Dalı 06490 Bahçelievler / ANKARA eposta: nilgunguvener@yahoo.com
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