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Perimenopozal ve Erken Postmenopozal Kad›nlarda
Kemik Döngüsü ile Kemik Yo¤unlu¤u Aras›ndaki ‹liﬂki
Relationship Between Bone Turnover and Bone Density in
Perimenopausal and Early Postmenopausal Women
Nurdan Paker, Derya Bu¤dayc›, Betül Kaya, Didem Dere, Demet Tekdöﬂ
‹stanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi,
2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klini¤i, ‹stanbul, Türkiye

Özet
Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› perimenopozal ve erken postmenopozal kad›nlarda kemik döngüsü ile kemik mineral yo¤unlu¤u
(KMY) aras›ndaki iliﬂkinin araﬂt›r›lmas›d›r.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmaya 16’s› perimenopozal, 26’s› erken postmenopozal dönemde olan 42 gönüllü kad›n al›nm›ﬂt›r. Kemik
yo¤unlu¤u ölçümü dual enerji x-›ﬂ›nl› absorpsiyometri (DXA) ile lomber vertebralar ve proksimal femurdan yap›lm›ﬂt›r. Rutin serum
biyokimyasal incelemeleri yap›lm›ﬂt›r. Bütün grupta serum alkalen fosfataz (ALP) düzeyi ölçülmüﬂtür. Kemik döngüsü için serumda osteokalsin (OC) ve tip 1 kollajen çapraz ba¤l› C telopeptit (CTX) düzeylerine bak›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Çal›ﬂma grubunda ortalama yaﬂ 48±4 y›l, vücut kitle indeksi (VK‹) 27,87±4,26 kg/ m2 idi. Postmenopozal kad›nlar›n ortalama menopoz yaﬂ› 45±9 y›l, menopoz süresi 3,23±1,9 y›l idi. Ortalama serum OC ve CTX düzeyleri s›ras›yla 19,23±7,52 mg/dl ve
0,58±0,35 mg/dl olarak bulunmuﬂtur. Kat›l›mc›lar›n %21,6’unda (9 kiﬂi) CTX, %36,3’ünde (15 kiﬂi) OC düzeyleri yüksek bulunmuﬂtur. Gruptaki osteoporoz ve osteopeni oranlar› s›ras›yla %11,9 ve %40.4 idi. Lomber bölge ve kalça KMY de¤erleri ile serum
CTX ve OC düzeyleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Serum ALP ile femur boyun KMY aras›nda anlaml› negatif korelasyon
saptanm›ﬂt›r (p=0,003). VK‹ ile femur boyun ve femur total KMY de¤erleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› pozitif korelasyon
bulunmuﬂtur (p=0,003, p=0,001). Perimenopozal ve postmenopozal kad›nlar aras›nda serum OC ve CTX düzeyleri, lomber bölge
ve kalça KMY de¤erleri aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r (p>0,05).
Sonuç: Bu çal›ﬂmada perimenopozal ve erken postmenopozal kad›nlarda kemik döngüsü göstergeleri ile lomber bölge ve proksimal femur kemik yo¤unlu¤u aras›nda bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. (Osteoporoz Dünyas›ndan 2009;15:7-10)
Anahtar kelimeler: CTX, kemik mineral yo¤unlu¤u, osteokalsin, perimenopoz, postmenopoz

Summary
Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between the bone turnover and bone density in perimenopausal
and postmenopausal women.
Material and Methods: Forty-two healthy women, 16 perimenopausal and 26 early postmenopausal were included in the study.
Bone density at the spine and proximal femur was measured by dual energy x-ray absorptiometry (DXA). Routine serum biochemical tests were performed. Serum alkaline phosphatase (ALP) level was measured. Bone turnover markers including serum
osteocalcin (OC) and and type I collagen crosslinked C-terminal telopeptide (CTX) levels were measured.
Results: Mean age was 48±4 years, body mass index (BMI) was 27.87±4.26 kg/m2. Mean age at menopause was 45±9 years, time
after menopause was 3.23±1.9 years in early postmenopausal group. Serum OC and CTX levels were 19.23±7.52 mg/dl and
0.58±0.35 mg/dl, respectively. CTX level was high in 21.6% (9 women) of the study subjects, whereas OC level was high in 36.3%
(15 women) of the group. Osteoporosis and osteopenia rates in the study subjects were 11.9% and 40.4%, respectively. BMD
values at the spine and proximal femur did not show correlation with bone turnover markers. Serum ALP level showed
statistically significant negative correlation with femoral neck BMD (p=0.003). BMI showed statistically significant correlation with
BMD values at femoral neck and total femur (p=0.033, p=0.001). There were no statistically significant difference in terms of serum
OC and CTX levels and BMD values at spine and hip between the perimenopausal and early postmenopausal groups (p>0.05).
Conclusion: As our results there was no correlation between bone turnover markers and bone density at spine and hip in perimenauposal and early postmenauposal women. (From the World of Osteoporosis 2009;15:7-10)
Key words: CTX, bone mineral density, osteocalcin, perimenopause, postmenopause
Yaz›ﬂma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Nurdan Paker, ‹stanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi, 2. FTR Klini¤i, ‹stanbul, Türkiye
Tel.: +90 0212 442 22 00 Gsm: +90 532 69 17 591 E-posta: nurdanpaker@hotmail.com Geliﬂ Tarihi/Received: 12.09.2008 Kabul Tarihi/Accepted: 03.02.2009
Osteoporoz Dünyas›ndan Dergisi, Galenos Yay›nc›l›k taraf›ndan bas›lm›ﬂt›r. Her hakk› sakl›d›r. / World of Osteoporosis, published by Galenos Publishing. All rights reserved.

8

Paker ve ark.
Perimenopozal ve Erken Postmenopozal Kad›nlarda Kemik Döngüsü

Giriﬂ
Postmenopozal osteoporoz (OP) ve OP’ye ba¤l› olarak
geliﬂen k›r›klar kad›n sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli bir problem oluﬂturmaktad›r. OP aç›s›ndan risk taﬂ›yan kad›nlar›n
belirlenerek kemik kayb›na karﬂ› önlemlerin al›nmas› etkili bir giriﬂimdir. Günümüzde kemik kayb›n›n belirlenmesinde en güvenilir yöntem dual enerji x-›ﬂ›nl› absorpsiyometridir (DXA). Kemik döngüsü belirleyicileri menopoz döneminde h›zl› kemik kaybeden kad›nlar›n bulunmas›na yard›mc› olur. Özellikle kemik yo¤unlu¤u ölçümü
ile riskin belirlenemedi¤i durumlarda kemik döngüsü
göstergelerinin de¤erlendirilmesi yararl› olabilir (1).
Kad›nlarda kemik kayb› premenopozal dönemde baﬂlay›p postmenopozal dönemde devam eder (2,3). Perimenopozal geçiﬂ döneminde kad›nlarda yaﬂa ba¤l› kemik
kayb› geliﬂir. Bu dönemde serum gonadotropin konsantrasyonu ve kemik rezorpsiyonunda göreceli bir art›ﬂ oldu¤u düﬂünülmektedir (4). Menopozal geçiﬂ dönemindeki 2311 kad›nda yap›lan bir çal›ﬂmada spinal ve kalçadaki
kemik kayb› baﬂlang›çtaki FSH düzeyleri ve FSH de¤iﬂiklikleri ile iliﬂkili bulunmas›na karﬂ›l›k estradiol ve androjen ile iliﬂki bulunmam›ﬂt›r (5).
Premenopozal, perimenopozal ve postmenopozal kad›nlarda kemik döngüsü göstergeleri ile kemik mineral yo¤unlu¤u (KMY) aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmak amac›yla yap›lan çeﬂitli çal›ﬂmalarda farkl› sonuçlar bulunmuﬂtur. Kemik döngüsü göstergelerinin perimenopozal kad›nlarda
kemik kayb›n›n belirlenmesinde yararl› oldu¤u, ancak
genç premenopozal kad›nlarda ve postmenopozal kad›nlarda daha az de¤er taﬂ›d›¤›, bu sebeple kemik döngüsü belirleyicilerinin menopoza geçiﬂ döneminde olan
kad›nlarda kemik kayb›n›n belirlenmesinde kullan›lmas›n›n yararl› olabilece¤i bildirilmiﬂtir (6). Rogers ve ark. taraf›ndan postmenopozal kad›nlarda yap›lan bir çal›ﬂmada spinal kemik kayb› ile biyokimyasal kemik döngüsü
göstergeleri aras›nda kuvvetli bir iliﬂki oldu¤u ileri sürülmüﬂtür (7).
Bu çal›ﬂman›n amac› perimenopozal ve erken postmenopozal dönemdeki sa¤l›kl› kad›nlarda kemik döngüsü ile
kemik yo¤unlu¤u aras›ndaki iliﬂkinin araﬂt›r›lmas›d›r.

Gereç ve Yöntem
Çal›ﬂmaya hastanemiz poliklini¤ine kemik yo¤unlu¤u ölçümü için baﬂvuran 42 gönüllü kad›n al›nm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n 16’s› perimenopozal, 26’s› ise erken postmenopozal
dönemde oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Perimenopoz k›rkl› yaﬂlardaki kad›nlarda ortaya ç›kan ve klinik olarak menstrüel
siklus düzensizlikleri ile karakterize bir durum olarak tan›mlanabilir (8). Son adeti takip eden 5 y›l erken postmenopozal dönem olarak bilinir (9).
Böbrek, karaci¤er hastal›¤› olanlar, kemik metabolizmas›n› ilgilendiren hastal›¤› olanlar, hipertiroidisi veya hiperparatiroidisi olanlar, daha önce osteoporoz tan›s› konmuﬂ kiﬂiler ya da kemik metabolizmas› ile ilgili ilaç veya hormon
replasman tedavisi alanlar çal›ﬂmaya al›nmam›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n menarﬂ yaﬂ›, menstrüel siklus düzeni,
menopoz durumu sorgulanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya kat›lan tüm
kad›nlara rutin biyokimya testleri yap›lm›ﬂt›r.
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Kemik yo¤unlu¤u ölçümü DXA (Lunar model Dpx pro,
Lunar corp, Madison, WI) ile L2-L4 vertebra ve proksimal
femur bölgelerinden yap›lm›ﬂt›r. Lomber vertebra ve
proksimal femur kemik mineral yo¤unlu¤u (KMY) de¤erleri ile T skorlar› kaydedilmiﬂtir.
Kemik döngüsü için serumda osteokalsin (OC) ve tip 1 kollajen çapraz ba¤l› C telopeptit (CTX) düzeyleri bak›lm›ﬂt›r.
Kemik döngüsü göstergeleri için kan örnekleri sabah aç
karn›na saat 09:00’dan önce al›nm›ﬂt›r. ‹ncelemede mikro
EL‹SA yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Laboratuvar referans de¤erleri OC için ≤20 mg/dl, CTX için ≤0,75 mg/dl’dir.
Bu çal›ﬂma hastane etik kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
‹statiksel analiz SPSS 15.0 versiyonu ile yap›lm›ﬂt›r. Tan›mlay›c› analiz testleri, Pearson korelasyon ve student-t testleri uygulanm›ﬂt›r. p<0,05 istatiksel olarak anlaml› kabul
edilmiﬂtir.

Bulgular
Çal›ﬂmaya kat›lan kad›nlar›n ortalama yaﬂ› 48±4 y›l, vücut
kitle indeksi (VK‹) 27,87±4,26 kg/m2, menarﬂ yaﬂ›
13,06±1,17 y›l, gebelik say›s› ortalama 3,5±1,8 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Postmenopozal dönemdeki kad›nlar›n ortalama menopoz süresi 3,23±1,9 y›l, menopoz yaﬂ› 45±9 y›l
idi. Hastalar›n serum kalsiyum (Ca), fosfor (P), alkalen fosfataz (ALP), OC ve CTX düzeyleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n %21,6’unda (9 kiﬂi) CTX, %36,3’ünde
(15 kiﬂi) OC de¤erlerinin yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma grubundaki kad›nlar›n L2-L4 vertebra ve proksimal femur KMY de¤erleri ile T skorlar› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Gruptaki osteoporoz ve osteopeni oranlar›n›n s›ras›yla %11,9 ve %40,4 oldu¤u belirlenmiﬂtir. Lomber
bölge ve kalça KMY ve T skorlar› ile CTX ve OC aras›nda
anlaml› bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. ALP ile femur boyun
KMY aras›nda anlaml› negatif korelasyon saptanm›ﬂt›r
(p=0,003).
Tablo 1. Çal›ﬂma grubunun laboratuvar verileri
Ca (mg/dl)
P (mg/dl)
ALP (mg/dl)
OC (mg/dl)
CTX (mg/dl)

Ortalama ± SD
9,44±1,61
3,51±0,46
91,62±24,5
19,23±7,52
0,58±0,35

Ca: Kalsiyum, P: Fosfor, ALP: Alkalen fosfataz, OC: Osteokalsin, CTX: Tip 1 kollajen çapraz ba¤l› C telopeptit

Tablo 2. Çal›ﬂma grubunun kemik mineral yo¤unlu¤u
(KMY) de¤erleri ve T skorlar›
L2-4 KMY(g/cm2)
Femur boyun KMY (g/cm2)
Femur total KMY (g/cm2)
L2-4 T skoru
Femur boyun T skoru
Femur total T skoru
SD: Standart deviasyon, KMY: Kemik mineral yo¤unlu¤u

Ortalama ±SD
1,064±0,19
0,896±0,146
0,952±0,15
-0,71±1,52
-0,66±1,25
-0,39±1,25
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Perimenopozal ve erken postmenopozal gruplar aras›nda lomber bölge ve kalça KMY de¤erleri ve T skorlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir fark saptanmam›ﬂt›r
(p>0,05). Gruplar içi karﬂ›laﬂt›rmalarda kemik döngüsü,
KMY, T skorlar› ile menopoz süresi, menopoz yaﬂ› ve VK‹
aras›nda iliﬂki bulunmam›ﬂt›r.
VK‹ ile femur boyun ve femur total KMY de¤erleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› pozitif korelasyon bulunmuﬂtur (p=0,003, p=0,001).

Tart›ﬂma
Menopozal geçiﬂ döneminde olan veya postmenopozal
kad›nlarda kemik yo¤unlu¤u ile kemik döngüsü iliﬂkisini
araﬂt›rmak amac›yla çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Yaﬂ, menopoz durumu ve kemik kayb› aç›s›ndan farkl› özelliklere sahip olan kad›nlarda yap›lan bu çal›ﬂmalar›n bir k›sm›nda kemik yo¤unlu¤u ile kemik döngüsü aras›nda anlaml› negatif iliﬂki oldu¤u bildirilirken, baz›lar›nda iliﬂki
bulunmam›ﬂt›r (4,6,10-13).
Bu çal›ﬂmada perimenopozal ve erken postmenopozal
sa¤l›kl› kad›nlarda kemik döngüsü göstergeleri ile lomber bölge ve proksimal femur kemik yo¤unlu¤u aras›nda
bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Ancak serum ALP düzeyi ile femur boyun KMY aras›nda anlaml› bir negatif iliﬂki gösterilmiﬂtir. Kozac› ve ark. taraf›ndan 64 postmenopozal kad›nda yap›lan bir çal›ﬂmada lomber bölge ve proksimal
femur KMY de¤erleri ile serum OC, CTX, idrar deoksipridinolin (dpd) düzeyleri aras›nda bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r
(11). Gürer ve ark. taraf›ndan 23 premenopozal ve osteopeni veya OP’si olan 67 postmenopozal kad›nda yap›lan
bir çal›ﬂmada lomber bölge ve femur KMY de¤erleri ile
ALP, OC, CTX ve tartarata dirençli asit fosfataz (TRAP)
aras›nda anlaml› bir iliﬂki olmad›¤› bildirilmiﬂtir (13). OP’si
olan ve olmayan 48 postmenopozal kad›nda yap›lan bir
baﬂka çal›ﬂmada lomber bölge ve kalça kemik yo¤unlu¤u
ile deoksipridinolin/kreatinin aras›nda belirgin bir iliﬂki
bulunmam›ﬂt›r (12).
Prezelj ve ark. taraf›ndan 43 sa¤l›kl› perimenopozal ve
postmenopozal kad›nda yap›lan çal›ﬂmada spinal ve femur boyun KMY de¤erleri ile kemi¤e özgü ALP, OC ve
CTX aras›nda orta kuvvette negatif bir iliﬂki gösterilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada osteoprotogerin (OPG) ile sadece femur boyun kemik yo¤unlu¤u aras›nda orta derecede bir
iliﬂki bulunmuﬂ, katepsin K ile KMY aras›nda iliﬂki olmad›¤› bildirilmiﬂtir (14).
Iki ve ark. 15-79 yaﬂ aras›ndaki 1283 premenopozal, perimenopozal ve postmenopozal kad›nda yapt›klar› çal›ﬂman›n sonucunda, erken postmenopozal dönemdeki kad›nlarda kemik döngüsü düzeyleri ile distal radiusdaki
kemik kayb› aras›nda iliﬂki oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir.
Ayn› çal›ﬂmada OC ve CTX de dahil olmak üzere kemik
döngüsü belirleyicilerinin (OC, kemi¤e özgü ALP, CTX,
serbest dpd, total dpd) 45 yaﬂ›n üzerindeki kad›nlarda
h›zla artt›¤› ve eﬂ zamanl› olarak da kemik yo¤unlu¤unda azalma oldu¤u bildirilmiﬂtir (6).
Premenopozal, perimenopozal ve postmenopozal dönemde olan 281 kad›nda yap›lan bir çal›ﬂmada lomber
bölge ve kalça kemik yo¤unlu¤u ile idrar NTX, serum kemi¤e özgü ALP, OC ve FSH düzeyleri aras›nda iliﬂki bulun-
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muﬂtur (4). Daha önce menopoz süresi ortalama 14 y›l
olan 32 postmenopozal kad›nda yap›lan bir çal›ﬂmada
OP’si olanlarda OC ve CTX düzeyleri ile lomber bölge ve
proksimal femur KMY de¤erleri aras›nda anlaml› bir negatif iliﬂki gösterilmiﬂtir (15).
Marcus ve ark. taraf›ndan hormon replasman tedavisi veya
plasebo alan 239 postmenopozal kad›nda yap›lan longitudinal bir çal›ﬂmada 8 ayr› kemik döngüsü belirleyicisinin kemik yo¤unlu¤u ile iliﬂkisi araﬂt›r›lm›ﬂ ve sonuçta sadece NTX
ve OC’nin 1 y›ll›k spinal KMY de¤iﬂiklikleri ile belirgin bir
iliﬂki gösterdi¤i bildirilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada kemik göstergeleri ile kalça KMY de¤iﬂiklikleri aras›nda bir iliﬂki bulunmam›ﬂ olup, kemik döngüsü belirleyicilerinin kemik ölçümünün yerini tutamayaca¤›, KMY de¤iﬂikliklerinin gösterilmesinde çok yararl› olmad›klar› belirtilmiﬂtir (10).
Kemik yo¤unlu¤u ile kemik döngüsü belirleyicileri aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›ran çeﬂitli çal›ﬂmalardaki farkl› sonuçlar›n
biyolojik göstergelerin varyasyonuna ba¤l› olabilece¤i düﬂünülmektedir. De¤iﬂik rezorpsiyon göstergelerinin artm›ﬂ
kemik döngüsünü gösterme yeteneklerinin oldukça farkl›l›k gösterebilece¤i, bu sebeple de kemik yap›m ve y›k›m
göstergelerinin birlikte kullan›lmas›n›n kemik kayb›n›n belirlenmesinde daha yararl› olaca¤› bildirilmiﬂtir (4,16).
Çal›ﬂmam›z›n önemli bir sonucu da gruptaki kad›nlar›n
yar›s›ndan fazlas›nda lomber bölgede veya kalçada osteopeni veya OP bulunmas›d›r. Perimenopozal ve erken
postmenopozal gruplar aras›nda kemik yo¤unlu¤u ve
kemik döngüsü aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r.
Kad›nlarda perimenopozal geçiﬂ döneminde östrojen düzeyleri normal olmas›na ra¤men genç premenopozal kad›nlara göre KMY de¤erleri daha düﬂüktür (17). Kemik
kayb›n›n serum seks hormonlar›ndaki azalmadan önce
baﬂlamas› östrojen eksikli¤inden baﬂka faktörlerin de bu
durumda etkili oldu¤unu düﬂündürmektedir. Perimenopozal dönemdeki kemik kayb› ve artm›ﬂ kemik döngüsü
premenopozal düﬂük kemik yo¤unlu¤u olan kad›nlarda
daha önemlidir (4).
Çal›ﬂmam›za al›nan kad›nlar›n yaklaﬂ›k 2/5’inde OC ve/veya CTX düzeyleri yüksek bulunmuﬂtur. Postmenopozal
kemik kayb›n›n belirlenmesinde bir kemik y›k›m ve kemik yap›m göstergesinin beraberce bak›lmas›n›n de¤erli
olabilece¤i bildirilmiﬂtir (4). Kozac› ve ark.n›n çal›ﬂmas›nda OC ve CTX aras›nda güçlü bir iliﬂki bulunmuﬂtur (11).
Bu çal›ﬂmada VK‹ ile kalça kemik yo¤unlu¤u aras›nda istatistiksel olarak anlaml› pozitif iliﬂki bulunmuﬂtur. Türkiye’de 849 sa¤l›kl› kad›nda yap›lan bir çal›ﬂmada VK‹ ile
lomber bölge ve proksimal femur KMY de¤erleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki oldu¤u ileri sürülmüﬂtür (18).
Sonuç olarak bu çal›ﬂmaya al›nan perimenopozal ve erken postmenopozal kad›nlarda kemik yo¤unlu¤u ile kemik döngüsü aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r.
Grubumuzun yaklaﬂ›k yar›s›nda görülen osteopeni veya
OP ile 2/5’indeki artm›ﬂ kemik döngüsü kad›nlarda menopoza geçiﬂ döneminde baﬂlay›p daha sonra da devam
eden önemli bir problemi iﬂaret etmektedir. DXA, OP aç›s›ndan risk taﬂ›yan kad›nlarda kemik kayb›n›n belirlenmesinde en güvenilir yöntemdir. Kemik yap›m ve y›k›m
göstergeleri ise biyolojik varyasyonlar› sebebiyle birlikte
kullan›ld›¤›nda daha de¤erli olup bu konuda yap›lacak
uzun süreli çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
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