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Kemik Kayb› Olan Yaﬂl›larda Sekonder
Hiperparatiroidizm ve Kemik Döngüsü
Secondary Hyperparathyroidism and Bone Turnover in Elderly with Bone Loss
Nurdan Paker, Demet Tekdöﬂ, Metin Erbil, Betül Kaya, Ça¤layan Dere
‹stanbul 70. Y›l Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹stanbul, Türkiye

Özet
Kemik kayb› ilerleyen yaﬂla beraber s›k görülen bir durumdur. Kan kalsiyum düzeyini ayarlayan parathormon (PTH), kalsitonin ve D vitamini metabolitleri gibi sistemik hormonlar›n iskelet üzerine çeﬂitli etkileri vard›r. Bu çal›ﬂman›n amac› kemik kayb› olan yaﬂl›larda sekonder hiperparatiroidizm (HPTH) s›kl›¤›n›n ve kemik döngüsü h›z›n›n araﬂt›r›lmas› idi.
Çal›ﬂma grubu 65 yaﬂ ve üzerindeki, kemik kayb› olan 55 kiﬂiden (9 erkek, 46 kad›n) oluﬂuyordu. Kemik yo¤unlu¤u dual enerji x-›ﬂ›n› absorpsiyometri (DXA) ile PA lomber vertebra (L1-4) ve sa¤ proksimal femur bölgelerinden yap›ld›. Her iki bölgeden
birinde T skorlar› <-1.5 olan kiﬂiler çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n k›r›k öyküsü, yaz aylar›nda güneﬂlenme süresi ve yürüme aktivitesi sorguland›. Vertebra k›r›¤› lateral torakal ve lomber vertebra grafileri ile araﬂt›r›ld›.Rutin kan incelemeleri yan›nda serum osteokalsin (OC) ve C-telopeptit tip 1 çapraz ba¤ (CTX) düzeylerine bak›ld›. Hastalar›n %70.9'unda HPTH saptand›. HPTH
olan grupta, PTH düzeyi normal olan gruba göre femur boyun T skorlar› ile total femur KMY de¤erleri anlaml› olarak düﬂüktü (p=0.05, p=0.03). Serum OC ve CTX düzeyleri hem HPTH hem de PTH normal olan grupta yüksek idi. Femur boyun
KMY de¤erleri ile CTX aras›nda negatif korelasyon vard› (r=0.321, p=0.017).
Serum PTH düzeyleri ve lomber vertebra ve proksimal femur KMY de¤erleri aras›nda bir iliﬂki yoktu. Serum PTH düzeyleri
ile alkalen fosfataz düzeyleri aras›nda anlaml› pozitif iliﬂki bulunuyordu.
Sonuç olarak kemik kayb› olan yaﬂl› kiﬂilerde sekonder HPTH ve artm›ﬂ kemik döngüsü s›k görülmektedir. Bu grupta yeterli
kalsiyum ve D vitamini al›m›n›n sa¤lanmas› önemlidir. (Osteoporoz Dünyas›ndan 2006; 12: 70-3)
Anahtar kelimeler: Parathormon, kemik döngüsü, dual enerji x-›ﬂ›n› absorpsiyometri, osteokalsin, C-telopeptit tip 1 kollajen

Summary
Bone loss is common in the elderly. Parathyroid hormone (PTH), which regulates serum calcium levels,calcitonin and vitamin D metabolites have various effects on skeletal system. The aim of this study was to assess secondary hyperparathyroidism (HPTH) and bone turnover in elderly with bone loss.
Fifty-five patients (9 men,46 women) older than 65 years with bone loss were included in the study. Bone mineral density was measured by dual energy x-ray absorptiomety (DXA) at L1-4 vertebrae and proximal femur regions. Patients with
T scores <-1.5 at one of the measurement sites were included in the study. Study subjects were assessed in terms of fracture history, sunbathing and walking activity. Routine biochemical tests, serum osteocalcin (OC) and C-telopeptide type
1 collagen (CTX) and lateral thoracal and lumbar vertebrae radyographic evaluation was performed. Our results showed
that 70.9% of the patients had HPTH. Total femur BMD values and femur neck T scores were significantly lower in HPTH
group than PTH normal one (p=0.05, p=0.03). Serum OC and CTX levels were higher in both groups. There was a negative correlation with femur neck BMD and CTX (r=0,321).
There was no correlation between serum PTH levels and lumbar vertebrae and proximal femur BMD values. Serum PTH
and alkaline phosphatase levels showed a significant positive correlation.
In conclusion secondary HPTH and increased bone turnover is common elderly with bone loss. Adequate calcium and vitamin D intake is important the older people. (Osteoporoz Dünyas›ndan 2006; 12: 70-3)
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Giriﬂ
Toplumda s›k görülen bir durum olan osteoporozun patogenezinde, kalsiyum metabolizmas›n›n düzenlenmesinde rol oynayan hormonlar›n önemli bir rolü vard›r. Parathormon (PTH), kalsitriol ve daha az olarak da kalsitonin kemi¤in yeniden yap›lanmas›nda etkili olur (1). Parathormon (PTH), kalsitonin ve D vitamini metabolitleri kemi¤in yeniden yap›lanmas›nda etkilidir (1). Parathormonun kemikler üzerinde hem anabolizan hem de katabolizan etkileri vard›r (2). 20. yüzy›l›n baﬂlang›c›ndan hemen önce baﬂlayan PTH ile ilgili ilk araﬂt›rmalar› takiben,
hormonun aﬂ›r› sal›n›m›n›n kemik kayb›yla iliﬂkisi incelenmiﬂtir (3). Günümüzde D vitamininin ba¤›rsaktan kalsiyum emilimini düzenledi¤i, düﬂük serum kalsiyum düzeyi olan kiﬂilerde PTH sal›n›m›n›n uyar›ld›¤› bilinmektedir.
Yerleﬂmiﬂ vertebral osteoporozu olan 421 postmenopozal kad›nda yap›lan bir çal›ﬂmada D vitamini eksikli¤i oran› %39, bu kiﬂilerde sekonder hiperparatiroidizm (HPTH)
görülme oran› ise yaklaﬂ›k 1/3 olarak bildirilmiﬂtir (4).
D vitamini eksikli¤i ve buna ba¤l› olarak geliﬂen sekonder
HPTH kemik döngüsünde art›ﬂa ve kemik kayb›na neden
olmaktad›r(4). Ancak olmas› gereken ideal serum D vitamini düzeyi kesin olarak bilinmemektedir (5).
Bu çal›ﬂmada lomber vertebra veya proksimal femur bölgesinde kemik kayb› olan yaﬂl›larda sekonder hiperparatiroidizm oran›n›n ve bu kiﬂilerdeki kemik döngüsü h›z›n›n araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r

Materyal ve Metod
Çal›ﬂmam›za 30.08.2005-27.02.2006 tarihleri aras›nda
poliklini¤imize baﬂvuran ve kemik kayb› olan 65 yaﬂ ve
üzerindeki 55 kiﬂi ( 9 erkek, 46 kad›n) al›nd›. Çal›ﬂmaya
kat›lanlar›n tümü evde yaﬂayan ve günlük yaﬂam aktivitelerini kendileri yapabilen yaﬂl›lard›. Daha önce osteoporoz tan›s› konmuﬂ olanlar, karaci¤er, böbrek veya ba¤›rsak hastal›¤› olanlar, kemik metabolizmas›n› etkileyen ilaç kullananlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Hastalar›n tamam›nda lomber vertebra (L1-4) veya proksimal femur
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bölgesinde (femur boyun veya total femur), Dünya Sa¤l›k Örgütünün osteopeni ve osteoporoz tan›m›na göre T
skorlar› <-1.5 idi. Kemik yo¤unlu¤u DXA (Lunar model
Dpx, Lunar corp, Madison, WI) ile ölçüldü. Hergün 20 dakika süre ile düzenli yürüyüﬂ yapma, yaz aylar›nda 1 aydan fazla güneﬂlenme, düﬂme ve geçirilmiﬂ k›r›k öyküsü
sorguland›. Kanda kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz seviyeleri ve di¤er rutin biyokimyasal incelemeler yap›ld›.
Serum osteokalsin (OC) ve C- terminal telopeptit tip 1
kollajen (CTX) düzeyleri mikro ELISA yöntemi ile ayn› laboratuvarda ölçüldü. Kan örnekleri sabah aç karn›na saat 8.00-9.00 aras›nda al›nd›. PTH düzeyi ölçümü radioimmunoassay yöntemiyle yap›ld›. Hastalarda k›r›k öyküsü
sorguland›. Vertebra k›r›klar›, lateral torakal ve lomber
grafiler ile araﬂt›r›ld›.
Bu çal›ﬂma hastane etik kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
‹statistik analiz için SPSS 11.5 program› kullan›ld›. Tan›mlay›c› analizlerde Pearson korelasyon testi ve student t testi kullan›ld›. P<.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Hastalara ait klinik özellikler Tablo 1'de gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂma grubumuzun yaklaﬂ›k 2/3’ünde hiperparatiroidizm (>50 ng/L) vard›. HPTH olan grupta serum PTH düzeyi 94.43 ± 33.5 ng/L, PTH normal olan grupta ise
34.16 ± 13.9 ng/L idi.
HPTH olan ve olmayan gruplardaki L1-4, femur boyun
ve total femur kemik mineral yo¤unlu¤u (KMY) de¤erleri ve T skorlar› Tablo 2'de özetlenmiﬂtir. HPTH olan
grupta, PTH normal olan gruba göre femur boyun
T skorlar› ve total femur KMY de¤erleri anlaml› olarak
düﬂüktü (p=0.05, p=0.03).
Çal›ﬂma gruplar›na ait serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, OC ve CTX de¤erleri Tablo 3'de gösterilmiﬂtir. Serum
kalsiyum, fosfor ve ALP düzeyleri normal s›n›rlar içindeydi.
HPTH olan grupta hastalar›n %46.2'sinde artm›ﬂ kemik y›k›m› (CTX>0.75 ng/ml), %56.4'ünde artm›ﬂ kemik yap›m›
(OC> 20 ng/ml) vard›. PTH normal olan gruptaki kemik y›k›m› art›ﬂ› %43.7, kemik yap›m› art›ﬂ› ise %50 idi (Tablo 4).

Tablo 1. Hastalar›n klinik özellikleri
Kat›l›mc› say›s›
Cins

Hiperparatirodisi olanlar

Parathormon düzeyi normal olanlar

39

16

Kad›n (n)

33

13

Erkek (n)

6

3

Yaﬂ(y›l)

72.82 ± 5.11

71.25 ± 3.97

Boy (cm)

152.08 ± 8.92

156.13 ± 8.04

V.a¤›rl›¤› (kg)

68.90 ± 12.05

68.81 ± 9.46

VKI (kg/m2)

29.76 ± 4.55

28.42 ± 4.76

Düﬂen kiﬂi say›s› (n/%)

14 (%35.9)

5 %31.3

Nonvertebral k›r›¤› olanlar (n/%)

11 (%28.2)

4 %25

Vertebral k›r›¤› olanlar (n/%)

10 (%25.6)

2 (%12.5)

Düzenli yürüyüﬂ yapanlar (n/%)

24 (%61.5)

13( %81.3)

Güneﬂlenen kiﬂi say›s› (n/%)

9 (%23.1)

4 (%25)
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Çal›ﬂmam›zda serum PTH düzeyleri ile lomber bölge ve
proksimal femur KMY de¤erleri aras›nda iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. PTH ile OC ve CTX aras›nda anlaml› bir iliﬂki
yoktu. Buna karﬂ›l›k serum PTH düzeyi ile ALP aras›nda
anlaml› bir pozitif iliﬂki saptanm›ﬂt›r.
Femur boyun KMY de¤erleri ile serum CTX aras›nda negatif bir iliﬂki bulunuyordu (r=0.321, p=0.017). L1-4 KMY
de¤erleri ile kemik döngüsü göstergeleri aras›nda bir
iliﬂki yoktu.
PTH ile vertebra, geçirilmiﬂ periferal k›r›k ve düﬂme s›kl›¤› aras›nda iliﬂki yoktu.
Düzenli yürüyüﬂ yapan kiﬂilerde serum PTH düzeyleri,
yürüyüﬂ yapmayanlara göre anlaml› olarak düﬂük bulundu (p=0.02). Yürüyüﬂ yapan yaﬂl›larda femur boyun KMY
de¤erleri, yürümeyenlere göre daha yüksekti (p=0.04).
Düzenli yürüyüﬂün serum OC, CTX, kalsiyum, fosfor ve
ALP düzeyleri ile iliﬂkisi bulunamad›.
Y›lda 1 aydan fazla güneﬂlenen kiﬂilerde total femur KMY
de¤erleri, güneﬂlenmeyenlere göre daha yüksekti (p=0.04).
Güneﬂlenmenin serum PTH, kemik döngüsü belirteçleri,
kalsiyum, fosfor ve ALP üzerine etkisi bulunamam›ﬂt›r.

Tart›ﬂma
Bu çalﬂman›n sonuçlar›, kemik kayb› olan yaﬂl›larda sekonder HPTH prevalans›n›n yüksek oldu¤unu (%69.1)

göstermiﬂtir. Daha önce yap›lan bir çal›ﬂmada yaﬂl› evlerinde yaﬂayan, düﬂük gelirli 64 yaﬂ ve üzerindeki kiﬂilerde sekonder HPTH görülme s›kl›¤› %30.2 olarak bildirilmiﬂtir (6). Bizim çal›ﬂma grubumuzdaki osteopeni ve osteoporozu olan yaﬂl›lardaki HPTH oran› daha yüksek bulunmuﬂtur. Sahota ve ark. evde yaﬂayan, aktif durumdaki yaﬂl›larda, D vitamini eksikli¤inin s›k görüldü¤ünü, ancak bunlar›n hepsinde sekonder HPTH geliﬂmedi¤ini bildirmiﬂlerdir (4). D vitamini eksikli¤inin sekonder
HPTH'ye yol açt›¤›, serum 25OHD seviyesi düﬂük olan kiﬂilerde PTH konsantrasyonunun yaklaﬂ›k %30 kadar yükseldi¤i bildirilmiﬂtir (7). Serum 25OHD düzeyi düﬂük olan
yaﬂl›lar›n yaklaﬂ›k %30-50'sinde sekonder HPTH görülmektedir (4,8). Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada osteoporozu olan 60 yaﬂ civar›ndaki kiﬂilerde D vitamini eksikli¤inin ve yetersizli¤inin yaklaﬂ›k %57.8 oran›nda görüldü¤ü bildirilmiﬂtir (9).
Çal›ﬂmam›z›n ilgi çekici sonuçlar›ndan biri de HPTH olan
grupta, PTH normal olan gruba göre total femur KMY
de¤erleri ile femur boyun T skorlar›n›n düﬂük olmas›yd›.
Bu durum sekonder HPTH ile birlikte kemik kayb› olan
yaﬂl› kiﬂilerde artm›ﬂ kalça k›r›¤› riskine iﬂaret etmektedir. Sakuma ve ark.n›n yapt›¤› çal›ﬂmada yerleﬂmiﬂ osteoporozu olmayan 70 yaﬂ›n üzerinde kalça k›r›¤› geçiren
hastalardaki serum 25OHD düzeyleri kontrollere göre
düﬂük, intakt PTH düzeyi ise yüksek bulunmuﬂtur (10).

Tablo 2. Hiperparatiroidisi olanlar ve olmayan gruplardaki KMY ve T skor ortalamalar›
Hiperparatirodisi olanlar

Parathormon düzeyi normal olanlar

L 1-4 KMY de¤eri (gr/cm2)

0.967

1.011

L 1-4 T skoru (SD)

-1.4

-1.1

F.Boyun KMYde¤eri (gr/cm2)

0.721

0.778

F.Boyun T skoru (SD)

-2.1

-1.6

T. Femur KMYde¤eri (gr/cm )

0.777

0.852

T.Femur T skoru (SD)

-1.6

-1.2

Hiperparatirodisi olanlar

Parathormon düzeyi normal olanlar

Osteokalsin (ng/ml)

24.8

23.9

Ctx (ng/ml)

0.77

0.83

Kalsiyum (mg/dl)

9.16

9.15

Fosfor (mg/dl)

3.55

3.55

ALP (U/L)

101.3

92.8

2

Tablo 3. Gruplardaki OC,Ctx,Ca,P,ALP düzeyleri

Tablo 4. Hiperparatiroidisi olan ve olmayan gruplardaki osteopeni ve osteoporoz oranlar›
Hiperparatirodisi olanlar

Parathormon düzeyi normal olanlar

Lomber Bölge Osteopeni (n / %)

22 (%56.4)

8 (%50)

Osteoporoz (n/ %)

9 (%23.1)

2 (%12.5)

Osteopeni (n / %)

26 (%69.2)

9 (%68.8)

Osteoporoz (n / %)

11 (%28.2)

4 (%25)

Osteopeni (n / %)

23 (%58.9)

10 (%62.5)

Osteoporoz (n / %)

9 (%23.1)

F.Boyun
Total Femur
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Çal›ﬂma gruplar›m›z›n her ikisinde de kemik yap›m ve y›k›m göstergelerinde art›ﬂ saptanm›ﬂt›r. EPIDOS çal›ﬂmas›nda da yaﬂl› kad›nlarda kemik yap›m ve y›k›m göstergeleri sa¤l›kl› premenopozal kad›nlardan daha yüksek
bulunmuﬂtur (11). Garnero ve ark.n›n çal›ﬂmas›nda yaﬂl›
kad›nlarda menopozdan sonra geçen süre uzad›kça kemik döngüsü h›z›n›n kemik kitlesinin göstergesi olarak
önem kazand›¤›n› bildirilmiﬂtir (12).
Çal›ﬂmam›zda serum PTH düzeyleri ile lomber bölge ve
femur KMY de¤erleri ve kemik döngüsü göstergeleri
aras›nda bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. PTH ile ALP aras›nda
pozitif iliﬂki saptanm›ﬂt›r. Yaﬂl› kad›nlarda serum D vitamini seviyesinin azalmas›na ba¤l› olarak sekonder HPTH
geliﬂimi sebebiyle kemik döngüsünün h›zland›¤› bildirilmiﬂtir (12).
Çal›ﬂma sonuçlar›m›z femur boyun KMY de¤erleri ile kemik y›k›m göstergesi aras›nda negatif bir iliﬂki oldu¤unu
göstermiﬂtir. Önceki bir çal›ﬂmada kalça k›r›¤› geçirmiﬂ
olan kad›nlarda üriner CTX düzeyinin yüksek bulunmas›
bizim sonuçlar›m›z› desteklemektedir (11). Sonuçlar›m›za göre serum PTH düzeyi ile düﬂme ve k›r›k aras›nda bir
iliﬂki olmad›¤› gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda düzenli yürüyüﬂ yapan kiﬂilerde serum PTH
düzeyleri düzenli olarak yürüyüﬂ yapmayanlara göre daha düﬂük olarak belirlenmiﬂtir. Yürüyenlerde femur boyun KMY de¤erleri de yürümeyenlere göre daha yüksek
bulunmuﬂtur. Palombaro taraf›ndan yap›lan bir metaanalizde 50 yaﬂ ve üzerindeki kad›n ve erkeklerde yürümenin tek baﬂ›na tüm iskelet bölgelerinde kemik kayb›n›
önlemedi¤i, ancak lomber bölge kemik yo¤unlu¤u üzerine olumlu etkisi oldu¤u bildirilmiﬂtir (13). Kohrt ve ark.n›n
60-74 yaﬂlar› aras›ndaki 39 kad›n hastada yapt›¤› bir çal›ﬂmada bir gruba 11 ay süreli yer tepkimesi kuvvet egzersizleri (yürüme, jogging gibi), di¤er gruba eklem tepkimesi
kuvvet egzersizleri (a¤›rl›k kald›rma gibi) verilerek, kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve sonuçta her iki egzersiz
grubunda da kemik yo¤unlu¤unda artma oldu¤u, femur
boyun kemik yo¤unlu¤unun yürüme gibi yer tepkime
kuvvet egzersizlerine cevap verdi¤i bildirilmiﬂtir (14).
Çal›ﬂma sonuçlar›m›z yaz aylar›nda güneﬂlenen kiﬂilerde
total femur KMY de¤erlerinin güneﬂlenmeyenlere göre
daha yüksek oldu¤unu göstermiﬂtir. Melin ve ark.n›n
yapt›¤› çal›ﬂmada yaz aylar›nda hergün düzenli olarak
güneﬂ ›ﬂ›n›na maruz kalman›n kan kalsiyum dengesine
olumlu etkisi bildirilmiﬂtir (15).
Sonuç olarak 65 yaﬂ ve üzerindeki osteopenik ve osteoporotik kiﬂilerde PTH ve kemik yap›m ve y›k›m göstergelerinin yüksek olmas› kemik kayb› ile sekonder HPTH aras›ndaki iliﬂkinin önemini göstermiﬂtir. HPTH olan grupta
total femur KMY de¤erlerinin düﬂük olmas› bu kiﬂilerde
artm›ﬂ kalça k›r›¤› riskine dikkat çekmektedir. Düzenli ya-
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p›lan yürüyüﬂün femur boyun KMY de¤erlerine, güneﬂlenmenin de total femur KMY de¤erlerine olumlu etkisi
görülmüﬂtür. Yaﬂl›larda düzenli egzersiz ile beraber yeterli kalsiyum ve D vitamini al›m›n›n sa¤lanmas› kemik
kayb›n›n önlenmesi aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
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