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Renal Transplantasyon Sonras› Osteoporoz:
Güncel Yaklaﬂ›mlar
M. E. Ertörer1, N. Güvener2

Özet

Giriş

Organ nakli 20. yüzyılın ikinci yarısından beri son
dönem böbrek yetmezliğinin en popüler tedavi yöntemidir. Günümüzde güçlü immünsupresif ajanların
kullanıma girmesiyle nakil organ ömrü oldukça
uzamıştır, fakat karşılığında bu ajanların transplantasyon sonrası dönemde neden olduğu osteoporoz ciddi bir
klinik problem olarak ortaya çıkmıştır. Bu derlemede
immünsupresif ajanlar tarafından oluşturulan renal
transplantasyon sonrası osteoporozun fizyopatolojisi,
klinik önemi ve korunma yöntemleri tartışılacaktır.

Günümüzde renal transplantasyon son dönem
böbrek yetmezliğinin en popüler tedavi yöntemidir.
Pek çok merkezde renal allograftların bir yıllık
yaşam süresi %80-90’lara ulaşmıştır (1,2). Nakil
organ ömrünün uzaması ile transplantasyon sonrası osteoporoz önemli bir problem olarak ortaya
çıkmıştır.

Anahtar kelimeler: son dönem böbrek yetmezliği,
immünsupresyon, glukokortikoidler, siklosporinA,
takrolimus

Summary
Osteoporosis After Renal Transplantation: Popular
Approaches
Renal transplantation has been the most popular treatment modality for end-stage renal failure since the
middle of the 20th Century. The introduction of potent
immunosuppressive agents has extended graft survival
to decades; however, long-term use of these agents can
lead to serious metabolic problems, such as post-transplantation osteoporosis. This review focuses on the pathophysiological mechanisms of post-transplantation osteoporosis due to immunosuppressive agents, and also
discusses clinical impacts and recommendations for prevention.
Key words: End-stage renal failure, immunosuppression, glucocorticoids, cyclosporine A, tacrolimus
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Osteoporoz kemik kitlesinde azalma ve buna bağlı
olarak gelişen kırık riskinde artma ile seyreden bir
hastalıktır. Glukokortikoidler ve diğer immünsupresif ajanlar transplantasyon sonrası dönemde
kemik kaybına neden olan önemli faktörlerdir.
Hipogonadizm, vitamin D eksikliği, azalmış fizik
aktivite, bozulmuş renal fonksiyonlar, önceden
varolan kemik hastalığı da organ transplantasyonu
sonrasında gelişen osteoporozda rol oynar (3).
Yapılan çalışmalarda nakil sonrası ilk 6 ayda özellikle trabeküler kemikleri etkileyen hızlı bir kemik
kaybının olduğu ve bu kaybın 12. ay civarında
durduğu ve hatta düzeldiği gösterilmiştir (4,5,6).
Başarılı renal transplantasyon kemik mineral
metabolizması ile ilgili pek çok bozukluğu düzeltir.
Üre, serum kalsiyum ve fosfor seviyeleri normale
gelir, kalsitriol üretimi yeniden sağlanır. Ne var ki,
renal fonksiyonların düzelmesi tam olsa bile olgulardaki ikincil hiperparatiroidizm ısrarlı bir şekilde
devam eder (7).
Renal transplantasyon sonrasında hiperparatiroidizm, osteomalazi, adinamik kemik hastalığı ve
osteoporoz izlenebilir (8). İlk 3 bozukluk transplantasyon öncesi renal yetmezlik döneminden kaynaklanırken, osteoporoz transplantasyon sonrasında
verilen immünsupresif ajanlara bağlı olarak gelişir
(9).
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Tablo 1: İmmünsupresif ajanların etki mekanizmaları
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hızında büyük farklılıklar olabilir. Transplantasyon
sonrası osteoporoz genel olarak kemik mineral dansitometre’(KMD)nin polijenik determinasyonunu
ifade eder şekilde bireyler arası farklılıklar göstermektedir (10). Transplantasyon sonrası KMD
değişikliklerinde vitamin D reseptör gen (VDR)
polimorfizminin rolüne işaret eden çalışmalar
vardır (11).
Rejeksiyon yanıtının başlaması ve sürmesinde CD4
T hücrelerinin temel rolü vardır. Allografttan kaynaklanan yabancı antijenleri tanıyan CD4 T
hücreleri rejeksiyon yanıtını başlatır. Bu yüzden
kullanımda olan tüm immünsupresif ajanlar T hücre aktivasyonunu ve sitokin üretimini baskılamayı
hedef alır (12).
Transplantasyon sonrası osteoporozun en önemli
sebebi glukokortikoidlerin (kemik yapımını baskılarlar) ve kalsinörin inhibitörlerinin (siklosporinA
ve takrolimus) (rezorpsiyonu arttırırlar) kullanımıdır.

Tablo2. Glukokortikoidlerin özellikleri
Moleküler Hedef

Moleküler etki

Yan etki

Sitozolik reseptörler

Sitokin genlerin

Ht, glukoz intoleransı,

Heat shock proteinleri

transkripsiyonunu önler

dislipidemi,

Ht: Hipertansiyon

Tablo3. SiklosporinA ve Takrolimus’un özellikleri
Moleküler hedef

Moleküler etki

Yan etki

SiklosporinA

IL-2 üretimini önler.

Nefrotoksisitie, ht,

Siklofilin

TGF-b üretimini uyarır.

dislipidemi, glukoz

Kalsinörin

intoleransı, Osteoporoz?

Takrolimus (FK506)

IL-2 üretimini önler.

CsA’ya benzer.

FKBP-12

TGF-b’yi antagonize eder.

Insülin bağımlı DM (%20)

Kalsinörin

DM: Diabetes Mellitus

Osteoporoz

ht: Hipertansiyon

Genetik yapı transplantasyon sonrası dönemdeki
kemik kaybında belirleyici bir faktördür. İdentik
immünsupressif tedavi alan olgularda kemik kaybı

Glukokortikoidlere bağlı olarak gelişen osteoporozdan (GIO) esas olarak glukokortikoidlerin kemik
üzerine olan direkt etkilerinin sorumlu olduğu
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düşünülmektedir. GIO’da etkili olduğu ileri sürülen
mekanizmalar:
1. Glukokortikoidler nükleer faktör-B ligand
(RANK-L)-osteoprotogerin (OPG) aksına etkirler. Bu aks osteoklastogenezin en son mediatörleri olan osteoblastik sinyaller içerir.
RANK-L koloni stimüle edici faktör-1’in varlığında osteoklastogenezi indükler. OPG’in ise
osteoklast diferansiyasyonu ve kemik rezorpsiyonunu inhibe edici etkisi vardır. OPG, RANK-L
için soluble reseptör görevi yapar, RANK’in ligandı RANKL ile ilişkisini bloke ederek osteoklast diferansiyasyonunu ve aktivitesini önler.
RANK-L’ın kemikteki etkilerini inhibe eder (13).
Glukokortikoidler RANK-L ve koloni stimüle
edici faktör-1 üretimini başlatır ve OPG üretimini durdurur. Böylece osteoklastogenezi indükler
(14,15).
2. Glukokortikoidlerin esas etkileri kemik yapımı
üzerinedir. Osteoblastik hücre sayısını ve aktivitesini azaltırlar. Osteoblast oluşumunu azaltmakla birlikte matür osteoblastlarda ve osteositlerde apopitozu indüklerler. Osteoblastogenezdeki azalma adipogenezdeki artışla birliktedir.
Bu bulgu glukokortikoid alan hastaların kemik
iliklerindeki artmış adipoziteyi açıklar (16,17,18).
3. Glukokortikoidler ayrıca kemik rezorpsiyonunda kritik rol oynayan bir metalloproteaz olan
kollagenaz-3’ün ekspresyonunu arttırarak kemik
rezorpsiyonunu arttırırlar (19).
4. Kemik yapımı üzerine olan negatif etkilerinde
IGF-1 aksına etkimelerinin de payı vardır. IGF1‘in kemik yapımı üzerine stimüle edici etkisi
vardır. Glukokortikoidler IGF-1 seviyelerini IGF1 transkripsiyon genini inhibe ederek azaltır.
Kemik yapımı üzerine stimülatör etkisi olan bir
IGF-binding protein olan IGF-binding protein5’in transkripsiyonunu inhibe eder (20,21).
5. Gastrointestinal kalsiyum emilimini azaltarak
parathormon seviyelerinde hafif artışlara neden
olurlar. Ancak bu artış hiperparatiroidide izlenen
hormon seviyelerine ulaşmaz. Kronik kullanımda parathormonun tonik salgısını azaltırken,
pulsatil salgısını arttırırlar (22).
6. Renal mineralokortikoid reseptörlerini aktive
ederek mineral metabolizmasında değişikliklere
neden olur, renal kalsiyum atılımını arttırırlar.
Gonadal hormonların salınımını baskılarlar
(23,24).

Glukokortikoidlere bağlı olarak gelişen osteoporoz transplantasyonu takip eden ilk aylarda steroid dozları en yüksek düzeylerdeykengözlenir. Transplantasyon sonrası 2 yıl civarında
-steroid düzeyleri daha düşük seviyelerdeykenstabilleşir (25). Glukokortikoidlerin kümülatif
miktarı ve idame dozu transplantasyon sonrası
osteoporozun şiddetiyle korelasyon gösterdiği
için mümkün olan en kısa dönemde idame doz
olan 7.5-10mg/gün prednison dozuna düşülmelidir (26).
Kalsinörin inhibitörleri; hem takrolimus (FK506),
hem siklosporinA (CsA) sitoplazmik reseptörlere;
FK-Binding Protein (FKBP-12) ve siklofiline
bağlanır. Kalsinörini inaktive edecek kompleksler
oluştururlar. Kalsinörin T hücre sinyalizasyonunda
kritik bir enzimdir. Kalsinörinin inhibisyonu ile IL2 gen transkripsiyonu önlenir ve böylece T
hücrelerinin IL-2 üretimi engellenir (12).
CsA’nın kemik kitlesi üzerine olan etkileri konusunda çelişkili bilgiler vardır (7). Farelerde yüksek döngülü osteoporozu indüklediği, serum osteokalsin
düzeylerinde geçici artışa neden olduğu ve bu
durumun östrojen eksikliğinde daha belirgin hale
geldiği gösterilmiştir (27). CsA’nın kemik döngüsünü arttırma işini T hücrelerinden antirezorbtif sitokinlerin üretimini engelleyerek gerçekleştirdiği ileri
sürülmektedir (28). Ne var ki, renal transplantasyon
yapılan hastalarda CsA’nın kemik kitlesi üzerine
olumsuz bir etkisi olmadığını gösteren çalışmalar
da vardır. Düşük doz prednizon ile beraber
kullanıldığında glukokortikoidin kemik yapımı ve
kemik mineral dansitometre üzerindeki olumsuz
etkilerini muhtemelen kemik yeniden yapılanmasını uyararak dengelediği gösterilmiştir (29).
Nakil sonrası 12. aydan 18 aya kadar yapılan
gözlemde CsA monoterapisinin kemik kütlesi
üzerine olumsuz etkisi olmadığı izlenmiştir (30).
Transplantasyon sonrası izlenen osteoporozun
oluşumunda CsA’nın rolünü aydınlatacak yeni
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Takrolimus’un da kemik metabolizmasını negatif
yönde etkilediğine dair bilgiler vardır. Takrolimus
tedavisi sırasında farelerde kemik rezorpsiyonun
arttığı gösterilmiştir. Sağlıklı farelerde CSA kadar
şiddetli olmasa da femoral kemik yoğunluğunu
azalttığı saptanmıştır (7,27,31,32).
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Artmış kemik kaybı renal nakil hastalarını patolojik
kırık riskinde artma ile karşı karşıya bırakır. Risk
yılda %3-4 olarak bildirilmiştir. Prevelans çalışmalarında olguların %7-21’inde genellikle geç dönemde
kırık gözlenmiştir. Osteoporoz trabeküler kemikleri
en çok tercih etse de, pek çok kırık appendiküler
iskelette; bacaklar ve ayak bileklerinde gelişir
(33,34,35). Transplantasyon sonrası birinci yılda vertebral kırık insidansı %5.7 olarak saptanmıştır (36).
Renal transplantasyon sonrası KMD bulgularının
değerlendirildiği bir çalışmada iskelet sisteminin
osteoporozdan en çok etkilenen bölgesinin radius
olduğu bulunmuştur. Transplantasyondan sonra
geçen zamanın uzunluğu, kümülatif glukokortioid
ve CsA dozu radius bölgesi KMD’si için negatif
etkileri olan faktörler olarak saptanmıştır (37). Diğer
bir araştırmada vertebral deformitesi veya hafif
travmalarla kırığı olan olguların kırığı olmayan
olgulara göre daha yaşlı, daha uzun süredir kronik
böbrek yetmezliği olan, daha uzun süre diyalize
giren, transplantasyon sonrası yaşam süresi daha
uzun süren olgular olduğu gözlenmiştir. Bu olguların aldığı glukokortikoidlerin kümülatif miktarı
ve kemik rezorpsiyon belirleyicilerinin daha yüksek
olduğu görülmüştür (38). Renal transplantasyon
yapılan Tip 1 Diabetes Mellitus olgularında daha sık
kırık izlenmiştir. Bu olgularda kırık oluşumu için
transplantasyon dışında pek çok ek faktör sorumlu
tutulmuştur, bunlar; hastalığın erken yaşlarda
ortaya çıkması nedeni ile doruk kemik kütlesine
ulaşılamaması, diabetik retinopatiye bağlı görme
bozuklukları, diabetik nöropatiye bağlı duruş ve
yürüme bozuklukları gibi (35).
Renal transplantasyon sonrası kırık riskinin belirlenmesinde Dual Energy X-ray Absorbsiyometre
(DEXA) ile yapılan kemik mineral dansitometre
ölçümleri konusunda sorunlar vardır. KMD trabeküler kemikler tercihi olarak göstermektedir.
Oysa bu olgularda kırıklar genellikle periferdedir.
Yapılan bir çalışmada kırıkları olan ve olmayan
olguların femoral boyun KMD’leri arasında farklılık
izlenmemiştir, ancak kırığı olan olguların olmayanlara göre vertebral ölçümleri belirgin olarak düşük
bulunmuştur. Renal transplantasyonda KMD postmenapozal osteoporozda olduğu kadar güvenle
kullanılmamalıdır (7,33).
Hızlanmış kemik rezopsiyonuyla seyreden klinik
durumlarda -ki renal transplantasyon sonrası
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glukokortikoidlerin yoğun olarak kullanıldığı erken
dönem böyle bir durumdur- bisfosfonatların etkin
olduğu kanıtlanmıştır. Glukokortikoidlerle tedavi
edilen olgularda bisfosfonatların kemik yoğunluğunu arttırdığı ve özellikle lumber vertebral alanda
kırık riskini azalttığı bilinmektedir (39). Ne var ki,
nakil olgularında kırıklar ağırlıklı olarak periferdedir ve bu alanlarda bisfosfonatların kırıkların önlenmesi üzerine olan etkinliği hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Renal transplantasyon sonrası osteoporozun önlenmesinde özellikle hızlanmış kemik
kaybının olduğu erken dönemde -ilk bir yılda- bisfosfonatların olumlu etkinliğini gösteren, pamidronate, etidronate, ibandronat gibi ajanlarla yapılmış
çalışmalar vardır (40,41,42).
Renal transplantasyon sonrası osteoporozun önlenmesinde diğer bir antirezorbtif ajan olan kalsitoninle yapılan bir çalışmada oral klodronatla kalsitoninin nakil sonrası birinci yılda etkinliği karşılaştırılmış ve lumber vertebra üzerinde her iki
ajanın benzer olumlu etkileri olduğu bulunmuştur.
Glukokortikoidlere bağlı gelişen osteoporozdan
korunmak için kalsitonin tedavisi önerilmekteyse
de, renal transplantasyon sonrası osteoporoz için
bu konuda yeterli izlem yoktur (43). Bir yıllık takip
sonunda renal transplant olgularında 1,25-dihidroksi vitamin D3 ve kalsiyum karbonat desteğinin
kemik kaybını önlemediği gösterilmiştir (44). Kalsitriol tedavisi ile vertebral kırık hızının azaldığını
bildiren araştırmacılar varsa da, bu olgularda hiperparatiroidi ve hiperkalsemi yatkınlığının olması
kalsitriol tedavisini riskli kılmaktadır (45).
Bisfosfonatlar dışındaki ajanlarla yapılacak yeni
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Henüz transplantasyon sonrası geç dönemdeki
kemik kaybının önlenmesine yönelik ortak bir
görüş yoktur.
Sonuç olarak; transplantasyon sonrası osteoporozu
önlemek için alınması gereken önlemler şu şekilde
özetlenebilir:
1. Transplantasyon öncesinde ve erken dönemlerinde serum kalsiyum düzeylerine, PTH, vitamin D ve testosteron düzeylerine, tiroid fonksiyon testlerine bakılmalıdır (46).
2. Nakil öncesi dönemde intakt PTH düzeyleri
düşük döngülü hastalık ve hiperparatiroidiye
bağlı gelişebilecek kemik hastalığını önlemek
için 100-250pg/ml arasına çekilmelidir (47,48).
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3. Aliminyum içeren ajanların kullanılmaması
önemlidir (45).
4. Transplantasyon öncesinde kemik mineral dansitometre çalışmaları yapılarak osteoporozu olan
olgular belirlenmelidir. Immunsupressif tedavi
rejiminde glukokortikoid ajanlar olan olguların
Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) ile
lomber vertebra ve femur KMD ölçümleri transplantasyon sonrası ilk birkaç günde, takip eden
3 ve 6. aylarda yapılmalıdır (49).
4. Graftin tutunabilmesi için yeterli olacak, en
düşük prednizon dozu kullanılmalıdır. Yeni
antikalsinörin ajanlar; mikofenolat mofetil veya
rapamisin gibi, eklenerek birinci ayda prednizon
dozu 10mg/gün ve altına düşülebilir
(7,9,26,31,49).
5. Günlük 1.2g kalsiyum ve 400-800IU vitamin D
alındığından emin olunmalıdır (7,9).
6. Transplantasyon sonrası ilk 3-6 ayda hızlı kemik
kaybı gösteren olgular antirezorptif ajanlar olan
bisfosfonatlarla tedavi edilmelidir (7,40,41,42).
7. Kontrendikasyon yoksa, postmenapozal ve premenapozal amenoreik kadınlara hormon replasman tedavisi verilmelidir. Testosteron düzeyleri
düşük olarak saptanan erkek olgulara testosteron replasman tedavisi periodik olarak prostat
kanserine yönelik incelemeler yapılarak verilmelidir (7,9).
8. Alkol ve sigara yasaklanmalı, düzenli egzersiz
yapmaları sağlanmalıdır (7,9).
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