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etabolik kemik hastalıkları kronik kolestatik karaciğer hastalığının major karaciğer dışı bulgusudur. Bu
durum hepatik osteodistrofi olarak da tanımlanabilir. Osteopeni, osteoporoz ve nadiren de osteomalaziyi kapsayan metabolik kemik hastalıklarının patogenezi kronik karaciğer hastalığında multifaktöryeldir ve henüz bilinmeyen
ve netlik kazanmayan yönleri mevcuttur. Kolestatik karaciğer
hastalığında osteopeni, osteoporoz prevalansı %9-60 arasında bulunmuştur (1, 2). İlerlemiş kronik kolestatik karaciğer
hastalığı olanların 1/3’ünde osteoporoz, diğer 1/3’ünde osteopeni ve geri kalan hastaların yaklaşık %20’sinde atravmatik
kırık görülebilmektedir (3).
Multipl risk faktörleri kronik karaciğer hastalıklarında kemik
kaybına neden olabilmektedir. Kronik alkol alımı, sigara, immobilizasyon, malnutrisyon ve düşük vücut kitle indeksinin
osteopeni/osteoporoz gelişmesine katkıda bulunduğu gösterilmiştir (2, 4).

Primer biliyer siroz (PBS) ve primer sklerozan kolanjit (PSK) gibi otoimmün kronik kolestatik karaciğer hastalıklarında glukokortikoid kullanımı kemik kaybını hızlandırır (5, 6). Kolestazda
kaşıntı için kullanılan kolestiramin intestinal D vitamini emilimini azaltır ve böylece Ca++ malabsorbsiyonuna neden olur.
Ayrıca kronik karaciğer hastalarında hipotalamustan gonodotropinlerin az salınması ya da primer gonadal yetmezliğe bağlı
gelişen hipogonadizim de kemik kaybına katkıda bulunur.

nütrisyona ve hormonal faktörlere bağlanan birçok değişiklik
olmaktadır. Bu komplikasyonlara bağlı hastalığın doğal seyri
değişebilmektedir. Kronik karaciğer hastalığında osteoporoz
sıklığı gittikçe daha çok gözlenen bir klinik durum haline gelmiştir.
Osteoporoz riski yaşla birlikte artar (7). Kemik dansitesi 3.
dekatta pik yapar, 4. dekattan sonra ise bayanlarda menopozdan sonra daha hızlı olmak üzere her iki cinste de azalmaya
başlar. Osteoporoz, dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) ile ölçülmüş kemik mineral dansitesinin (KMD’nin) 2,5
standart deviasyonun (T skoru -2,5) altında olması şeklinde
tanımlanır. KMD’nin azalması ile fraktür riski hızlıca artar.
KMD’den bağımsız olarak fraktür riskini arttıran risk faktörleri Tablo-1’de verilmiştir (7, 8).
Malnutrisyon, fazla alkol alımı, hipogonadizm ve kortikosteroid kullanımı gibi osteoporoz için bilinen risk faktörleri kronik karaciğer hastalarında da sıklıkla görülür. Alkol alımı osteoporoz için bağımsız risk faktörüdür ve kalça kırık riskini
2,8 kat arttırır. Yapılan bir çalışmada 24 yıldır ortalama 216
g/gün alkol alan 76 erkeğin sadece % 22’sinde anormal kara-

Tablo 1. KMD’den Ba¤›ms›z Fraktür Risk Faktörleri
Yaﬂ
Önceki k›r›k riski
Steroid tedavisi (>3 ayda 5 mg )
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OSTEOPOROZ

Düﬂük vücut kitle indeksi (<19 kg/m2)

Kronik karaciğer hastalıklarında birçok sistemde olduğu gibi,
kemik mineral metabolizmasında da immobilizasyona, mal-

Alkol al›m› (3 ünit/gün)
Ailesel kalça k›r›k öyküsü

ciğer histolojisi, %30’unda ise vertebra kompresyon kırığı
bulunmuştur ve bunların sadece %4’ünün semptomatik olduğu görülmüştür (2). Alkol kullanan ve sirozlu hastalarda
serum testosteron düzeyinin azalması osteoporoza katkıda
bulunur. Düşük KMD’li alkol kullanan hastaların 1/3’ünde vitamin D düzeyleri düşük bulunmuş ve bir çalışmada vitamin
D replasmanı ile bazı hastalarda el bilek KMD’sinde iyileşme
gözlenmiştir (2).
Osteoporoz Patofizyolojisi
Kronik karaciğer hastalıklarında görülen osteoporozdaki
kompleks biyolojik mekanizmaların bir kısmı henüz anlaşılamamıştır. Bu hastalarda osteoporoz gelişiminde; osteoblastik
aktivitenin azaldığı ancak osteoklastik aktivitede belirgin bir
artış olmadığı gözlenmiştir. Bu mekanizma, yaşlı insanlarda
görülen ve azalmış kemik döngüsü ile seyreden osteoporoza
benzemektedir. Ancak yaşlılığa bağlı osteoporozda şiddetli
kortikal kemik tutulumu gözlenmekte iken, hepatik osteodistrofide esas olarak trabeküler kemikler tutulmaktadır.
Vitamin D reseptör polimorfizm geni, kollajen tip 1 alfa 1 geni ve insülin growth faktör-1 (IGF-1) genleri primer biliyer sirozda kemik mineral dansitesi üzerine etki ederler. Hepatik
inflamasyona ve fibrozise aracılık eden proinflamatuvar sitokinler IL-1 ve TNF-alfanın artması, osteoklastik aktivitenin
artmasına yol açabilmektedir (9).
Son zamanlarda ‘receptor activator of nuclear factor kB’
(RANK), ‘Receptor activator of nuclear factor kB ligand’
(RANKL) ve ‘osteoprotogerin’’in (OPG) kemik metabolizmasında yıkım üzerinde kilit düzenleyici etkiye sahip oldukları
gösterilmiştir (10). RANK osteoblastlar üzerinde bulunur ve
osteoklastlar üzerinde bulunan RANKL ile etkileşime girer.
Böylece matür osteoklastların yaşam süresi uzar ve immatür
osteoklastlar da diferansiye olur. OPG osteoblastlardan sekrete edilir, RANK ve RANKL etkileşimini bloke eder, kemik
döngüsünü düzenler (7). Kronik karaciğer hastalığında
RANK/RANKL’ın anormal kemik döngüsü patogenezindeki
gerçek rolü netlik kazanmamıştır, serumdaki protein düzeyleri çelişkili bulunmuştur. Sirozlu hastalarda yapılan bir çalışmada OPG düzeyleri kontrol gruplarına göre yüksek, fakat
RANKL düzeyleri de benzer bulunmuş ve OPG/RANKL oranı
osteoporozlu hastalarda yüksek bulunmuştur. Bu da
OPG’nin negatif kemik döngüsünü telafi edebilmek için yükseldiğini düşündürmektedir. PBS’li hastalarda ve ileri sirotik
hastalarda kontrol gruplarına göre serumda RANKL düzeyle-
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ri düşük, OPG düzeyleri ise yüksek saptanmıştır (11, 12). Sirotik kronik karaciğer hastaları ile sirotik olmayan kronik karaciğer hastaları, kontrol grupları ile karşılaştırılmış, sirotik
hastalarda OPG/RANKL oranı önemli derecede yüksek bulunmuştur (13). Bu durum kronik karaciğer hastalığına bağlı
ileri kemik kaybını engellemek için vücudun korunma mekanizması olabilir.
IGF-1 osteoblastların proliferasyon ve diferansiyasyonunu
sağlarken; eksikliği osteoblast disfonksiyonuna ve osteopeniye neden olur. Kronik karaciğer hastalığında kemik yapımının azalması, düşük serum IGF-1 düzeyi ile ilişkili bulunmuştur (14). Sirozlu hastalarda IGF-1 düzeyleri Child-Pugh skorlamasıyla ölçülmüş ve karaciğer hastalığının şiddeti ile ilişkili
olduğu görülmüştür. Bir çalışmada kronik kolestatik karaciğer hastalıklı çocuklarda hepatik IGF-1 sentezinin azalmasının kısmen geri dönüşümlü kemik mineral kaybına neden olduğu gösterilmiştir (15).
İnvitro bir çalışmada bilirubinin doza bağımlı olarak geri dönüşümlü osteoblast fonksiyon bozukluğuna neden olduğu
gösterilmiştir (16). Böylece; bilirubinin kolestazla ilişkili osteopeniye katkıda bulunabileceği düşünülebilir. Deneysel olarak ratlarda safra yolları ligasyonuna bağlı geliştirilen kolestatik karaciğer hastalığı iskelet kırıkları ile sonuçlanmıştır (17).
Sarılığı olan hastalarda deride D vitamin sentezi azalır. Bu
hastalarda 25-hidroksi vitamin D düzeyi düşük bulunabilirken, 1,25 hidroksi vitamin D düzeyi ise sıklıkla normaldir. Sirozlu hastaların yaklaşık 2/3’ü ve karaciğer transplantasyonu
bekleyen hastaların yaklaşık %96’sı osteomalazi olmaksızın
düşük vitamin D düzeyine sahiptirler (18).
K vitamini kemik metabolizmasında osteokalsinin glutamil
rezidülerinin karboksilasyonuna aracılık eder ve osteoblastlar üzerinde antiapopitotik etkisi vardır. PBS’de plazma K vitamini konsantrasyonu azalır, kemik matriks proteini olan osteokalsin sentezi bozulur ve osteopeniye eğilim olur. Bu hastalarda K vitamini replasmanı ile kemik kaybı önlenebilir.
Kronik Karaciğer Hastalıkları ve Osteoporoz
Siroz
Siroz osteoporoz riskini yaklaşık 2 kat arttırır. Son 2 dekadda
yapılmış çalışmalarda sirotik hastalardaki osteoporoz prevelansı %12-55 arasında saptanmıştır (14-19). Çalışmalar arasındaki farklılıklar yaş, karaciğer hastalığının etyolojisi, nutrisyonel durum, hipogonadizm varlığı veya karaciğer hastalığının
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şiddetinden kaynaklanmış olabilir. Monegal ve ark’nın yaptığı bir çalışmada viral hepatite bağlı 58 siroz hastasında osteoporoz riskinin karaciğer hastalığının şiddeti ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Child-Pugh A evresindeki hastaların, Child-Pugh evre C’deki hastalardan daha yüksek
KMD’ye sahip oldukları gösterilmiştir. Ninkovic ve ark’nın
yaptığı bir çalışmada; transplantasyon gereken son dönem
243 karaciğer hastasında düşük vücut kitle indeksi ve artan
yaşın osteoporoz için bağımsız risk faktörleri olduğu gösterilmiştir (20).
Non-sirotik Biliyer Hastalık
Non-sirotik biliyer hastalıkta da fraktür riski artar. PSK’da, eşlik eden inflamatuvar barsak hastalığı varlığı, ilerlemiş biliyer
hastalık ve ileri yaş; artmış fraktür riski ile ilişkili bulunmuştur. Son dönem hastalarda lumbar vertebradan ölçülen KMD
ile saptanan osteoporoz prevelansı %8,6-32 arasında saptanmıştır (21).
Kronik kolestatik karaciğer hastalarında kemik mineral dansitesi düşüktür. Hay ve ark’nın yapmış olduğu bir çalışmada
DEXA ile lumbar vertebradan ölçülmüş ortalama T skoru primer biliyer sirozlu 129 hastada ortalama -2,22, primer sklerozan kolanjitli 160 hastada -1,93 ve kronik aktif hepatitli 199
hastada -1,23 iken alkole bağlı 59 sirozlu hastalarda ortalama T skoru -0,86 olarak saptanmıştır (22).
Kolestaza bağlı osteopeni ile postmenopozal dönemde görülen kemik kaybı histolojik olarak benzerdir. Guichelaar ve
ark’nın yapmış olduğu bir çalışmada PBS ve PSK’lı 50 hastada, kadın ve erkeklerde kemik yapımının azaldığı, kadınlarda
ise kemik yıkımının arttığı görülmüştür (3).
Hemakromatozis
Osteoporoz hemakromatozisli hastalarda da sık görülmektedir. Bir çalışmada hemakromatozisli hastalarda yüksek serum
demir düzeyi osteoporozla ilişkili bulunmuştur. Hemakromatozis geni (HFR) pozitif 38 erkek hastada yapılan bir çalışmada hastaların % 13’ünde hipogonadizm varken, %34’ünde osteoporoz saptanmıştır. İlginç olarak osteoporoz siroz varlığından bağımsız bulunmuştur ve hepatik demir düzeylerinin
artmasıyla KMD skorunda bir düşüş görülmüştür (23).
Viral hepatitler
Metabolik kemik hastalığı özellikle PBS ve alkole bağlı gelişen siroz olgularında bildirilse de, viral nedenli karaciğer si-
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rozu esnasında da görüldüğü bilinmektedir. Karasu ve
ark.’nın çalışmasında; 47 viral etkenlere bağlı kronik karaciğer hastalığı olan ve 14 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubu
çalışmaya alınmış. Kronik karaciğer hastalarında, kontrol grubuna göre serum paratiroid hormon (PTH) ve serum kalsitonin düzeylerinde belirgin yükseklik, IGF-1 düzeyinde ise düşüklük saptanmıştır. Bunlara karşılık bu hastalarda beklenenin aksine vitamin D metabolizması ve 25-hidroksilasyonunda belirgin bir bozulma olmadığı saptanmıştır (24). Kronik
hepatit C tedavisi sırasında kullanılan ribavirin ve interferonun KMD üzerindeki olumsuz yan etkileri bir çalışmada gösterilmiş olmasına rağmen, diğer çalışmalarda gösterilememiştir (25). Kronik viral hepatitler ve KMD arasındaki ilişkiyi
gösteren geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Karaciğer Transplantasyonu
Kemik mineral dansitesi karaciğer tranplantasyonunu takiben ilk 3 ayda düşer, 2 yıl içinde tekrar transplant öncesi değerlere ulaşır. Transplantasyon sonrası ilk 2 yılda sık fraktür
görüldüğü ve fraktür oranlarının %15-27 arasında olduğu bildirilmiştir (26). Nakil sonrası görülen kırıklar, öncesinde görülenlere göre daha semptomatik olup, sıklıkla vertebra ve
kosta kırıkları görülmektedir (26, 27). Transplantasyonu takiben calsinurin inhibitörlerinin kemik döngüsüne etkileri konusu halen açık değildir. Transplant sonrası yapılan kemik biyopsilerinde tacrolimus alan hastalarda siklosporin alanlara
göre kemik metabolizmasında ve trabeküler yapıda daha erken iyileşme olduğu görülmüş, fakat erken kemik kaybı üzerine olan etkileri ise henüz bilinmemektedir (8). Guichelaar
ve ark’nın çalışmalarında; kümülatif steroid dozu uygulamasının ilk birkaç ayda kemik formasyonunu bozduğu, ilerleyen
zamandaki fraktür sıklığındaki azalma ise düşük doz steroid
kullanımı ile açıklanmaktadır (26). Transplantasyon öncesinde vertebral fraktür varlığı, trans sonrası fraktür riskinde
KMD’den daha önemlidir. Yine de KMD’nin trans öncesi ya
da sonrasında düşük olması kırık riski için oldukça önemlidir. Nakil sonrası kırık riskinde öncesindeki karaciğer hastalığının tipi, cinsiyet, yaş ve menopoz durumunun etkisi konusunda belirlenmiş bir ortak görüş olmamakla birlikte, etkili
risk faktörleri olarak değerlendirilmektedir. Transplantasyon
öncesi çoğu hasta normal PTH düzeylerine sahipken, transplantasyonu takiben ilk birinci yılda PTH, D vitamini ve serbest testosteron düzeyleri artabilmektedir (19).
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TEDAVİ

tırdığı ve kırık riskini azalttığı gösterilmiştir.

Kronik karaciğer hastalıklığında osteoporoz tedavisi postmenopozal ve sekonder osteoporoz tedavisinden farklı değildir.

Kronik karaciğer hastalıklı postmenopozal kadınlarda östrojen ve gestagen ile hormon replasman tedavisi lumbar ve femoral KMD’yi iyileştirirken, aynı zamanda kolestazı şiddetlendirdiği gösterilmiştir (30, 31). Bundan dolayı, postmenopozal osteoporoz tedavisi ve önlenmesi için önerilmemektedir.

Ca++ ve D vitamini replasmanının yaşlı hastalarda kırık riskini azalttığı gösterilmiştir. Osteoporotik hastalara tedavide
kullanılan ilaçlara ilaveten genellikle günlük 800 IU D vitamini ve 1 gr Ca++ replasmanı yapılması önerilmektedir (6). Randomize olmayan bir çalışmada; alkole bağlı sirozu olan 25
hastada düşük doz D vitamini ve hidroksi vitamin D3 replasmanının KMD’ni arttırdığı görülmüştür (27). Sirozlu hastalara düşük doz D vitamini verilmesi, PTH düzeyini arttırır ve
transplantasyon sonrası üriner Ca++ atılımını azaltır (2).
Kalsitonin kemik rezorpsiyonunu inhibe eder, kırıktan korur
ve osteoporotik kemik ağrısını azaltırken yan etkisi de çok
azdır. Fakat maliyet etkinliğinin yüksekliği nedeniyle klinik
pratikte yerini bifosfonatlara bırakmıştır. Kalsitonin
500mg/gün intranasal sprey, intramuskuler yada subkutan
olarak uygulanabilir.
Bifosfonatlar sentetik inorganik fosfat analoglarıdır, kemik rezorpsiyonunu inhibe ederler. Etidronate (400mg/gün), alendronate (10mg/gün) ve risedronate (5mg/gün) oral verilebilirken, ibandronate, minodronate, pamidronate yada zoledronate her 3-12 ayda intravenöz olarak verilebilirler. Bifosfonat kullanımı sırasında diyare, bulantı, kusma, özofagus ve
mide ülserleri gibi yan etkiler görülebilir. Sirozlu hastalarda
üst gastrointestinal sistem kanamalarını indükleyebilirler.
Etidronate ve alendronatın PBS’li hastaların osteoporoz tedavisinde etkili olduğu görülmüştür (28).
Pilot bir çalışmada PBS’li hastalar; selektif östrojen reseptör
modülatörü olan raloksifenle tedavi edilmişler, lumbar KMD
tedaviden 1 yıl sonra iyileşmiş, fakat femur boynunda herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir (29).
PTH’nun 20mg/gün, subkutan,18 ay kullanıldığı bir çalışmada kemik rezorpsiyonunu inhibe ettiği, kemik dansitesini art-

Kronik karaciğer hastalıklı hipogonadizmi olan erkek hastalarda testosteron hormon replasmanı KMD’ni arttırmakta, fakat yan etki olarak hepatoselüler kanser riskini de arttırmaktadır. Testosteron tedavisi uygulanırken hastalar bireysel olarak değerlendirilmeli, tedavinin avantajları ve riskleri göz
önünde bulundurulmalıdır, ve eğer tedavi uygulanacaksa da
transdermal formları tercih edilmelidir (3).
Sirozlu hastaların osteoporoz tedavisinde sodyum florid, vitamin K, IGF-1, statinler, TNF-alfa inhibitörü (İnfliximab), osteoprotegerine ajanları yakın zamanda araştırılmıştır. Ancak
bu ajanların güvenli bir şekilde kullanıma girebilmesi için yeni ve geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Hepatik osteodistrofi; sirozlu hastalarda giderek daha sık görülmeye başlanan, silik klinik tablosu nedeniyle hastaların yaşam kalitesini etkileyen bir durum olduğundan erken teşhis
ve tedavi önemlidir. Patogenezinde genetik faktörler, anormal Ca++, D vitamini, K vitamini ve bilirubin metabolizması,
IGF-1 eksikliği, RANKL/OPG sistemi, hipogonadizm, steroid
ve diğer kemik üzerine toksik ilaç kullanımı, düşük vücut kitle indeksi, sigara, beslenme bozukluğu, alkol alımı ve immobilizasyon yer almaktadır. Kronik karaciğer hastaları osteopeni/osteoporoz teşhisi için KMD ile değerlendirilmeli ve tedavi düzenlenmelidir. Sigara, alkol, immobilizasyon gibi geri dönüşümlü risk faktörleri için hastalar bilgilendirilmelidir. Gelecekte kronik karaciğer hastalarını fraktür riskinden korumak
için daha fazla sayıda, geniş ölçekli, kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
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