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PEDİATRİDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 

 
	

Tarih: 29.03.2019/saat 15.00 
Yer: İstanbul Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Mücahit Atmanoğlu Konferans Salonu 

 

15.00-15.30 AÇILIŞ VE AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Doç. Dr. Serdar Cömert 
Prof. Dr. Murat Elevli 

 Olgu Sunumları 
Başkanlar: Doç. Dr. Özben Ceylan, Doç. Dr. Serdar Cömert 

15.30-15.45 Mineralizasyon defekti saptanan bir yenidoğan: Tanınız nedir? 
Dr. Gülşen Acar 

15.45-16.00 Non-immun hidrops fetalisin nadir bir nedeni 
Dr. Nursu Kara 

16.00-16.15 Kahve Arası 
 Olgu Sunumları 

Başkanlar: Doç. Dr. Özben Ceylan, Doç. Dr. Serdar Cömert 
16.15-16.30 Hipokalsemik konvülsiyonla başvuran rikets olgusu 

Dr. Gamze Özgürhan 
16.30-16.45 Nadir bir hipokalsemi nedeni: Psödohipoparatiroidi olgusu 

Dr. Gamze Özgürhan 
16.45-17.00 Kahve Arası 
 Güncel Bilgi Paylaşımı 

Başkanlar: Doç. Dr. Özben Ceylan, Doç. Dr. Serdar Cömert 
17.00-17.15 Prematüre osteopenisi 

Dr. Didem Arman 
17.15-17.30 Çocuklarda kemik sağlığı 

Dr. Eda Sünnetçi 
17.30 Kapanış 
 

 

 

 

 

 

 



 

KONUŞMA ÖZETLERİ 

 
Sunum 1 
 
Dr. Gülşen ACAR 
 

PERİNATAL HİPOFOSFATAZYALI BİR OLGU SUNUMU 
 
GİRİŞ  
 
Hipofosfatazya (HPP) serum ve kemik alkalen fosfataz enzim aktivitesinin eksikliğine  bağlı, kemik ve 
diş mineralizasyon bozukluğu ile seyreden nadir  kalıtsal ve metabolik bir hastalıktır.  Alkalen fosfatazın 
dokuya özgü olmayan izoenzimi (TNSALP)  kodlayan  ALPL geninde fonksiyon kaybı mutasyonları  
söz konusu olup hastalık İlk kez 1948 yılında Rathbun tarafından tanımlanmıştır. Tanı anındaki yaşa 
bağlı olarak perinatal , infantil, çocukluk dönemi , yetişkin hipofosfatazya olarak sınıflandırılır. Bulgular 
klinik olarak kemiklerde mineralizasyon göstermeyen ölü doğumdan  kemik bulgusu olmaksızın erken 
diş kaybı ile giden şekle kadar geniş bir spektrum  
gösterir. Tedavide spesifik kemik hedefli rekombinant enzim replasman tedavisi (asfotase alfa) 
kullanımı önerilmektedir. Asfotaz alfa tedavisi, iskeleti mineralize eder, solunum fonksiyonunu ve 
şiddetli formlarda hayatta kalmayı iyileştirir. Olgumuz ,yapılan genetik analizlerinde nadir görülen yeni 
bir büyük homozigot duplikasyon geni saptanmış olması ve enzim replasman tedavisinin hayat kurtarıcı 
olabileceğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. 
 
OLGU 
 
Antenatal öyküsünde özellik saptanmayan hasta c/s  ile 38 gebelik haftasında 3440 gr(50-75p) 
ağırlığında,boyu 50 cm(50-75p) ve baş çevresi 35 cm (75p) olup  erkek bebek olarak doğdu.Anne (32 
yaş) ve baba (37 yaş) arasında ikinci derece kuzen evliliği söz konusu her ikisi de sağlıklıydı. Doğumda 
canlandırma ihtiyacı olan hastanın APGAR skorlaması 3/5/7 olarak değerlendirildi.  Fizik 
muayenesinde, hipotonik olup yenidoğan refleksleri aktif değildi. Ön fontanel çok geniş ,göğüs dar 
görünümde olup  el ve ayak bilekleri içe dönük,üst ve alt ekstremitelerin proksimal kısımları kısa olup 
kavislenme göstermekte olduğu saptandı. Solunum yetmezliği ve yaygın hipotoni açısından hasta 
değerlendirildi.Yapılan tetkiklerinde düşük serum alkalen fosfataz düzeyleri (6 ve 5 u/l) 
saptandı.Radyografisinde AC havalanması yetersiz olup uzun kemikler ve kostalarda belirgin olmak 
üzere tüm kemiklerde hipomineralizasyon,yetersiz ossifikasyon,alt ve üst ekstremitelerin distal 
kısımlarında kavislenme görüldü. Tetkiklerinde serum piridoksal 5-fosfat ,piridoksik asit ve idrarda 
fosfoetanolamin değerleri yüksek saptandı.Hastanın klinik ,laboratuvar ve radyolojik bulguları dikkate 
alınarak perinatal hipofosfatazya tanısı konuldu.TNSALP gen analizi açısından bebek ,anne ve babadan 
gönderilen örneklerde DNA dizileme (sanger sequencing) metodu ile yapılan değerlendirmede herhangi 
bir mutasyon saptanmadı. Kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) yöntemi ek analiz yapıldı.2.ve 
6.eksonlarda duplikasyon saptandı ve böyle bir varyantın hipofosfatazyada ilk defa saptandığı belirtildi. 
Doğumdan sonraki 21. günde asfotaz alfa (2 mg / kg haftada üç  kez subkütan enjeksiyon) başlandı.   
aEEGsinde çoklu nöbet paterni izlenen hastaya piridoksin başlandı.Ca  ve P enteral ve parenteral 
beslenmeden çıkarıldı.Doğumdan sonra entübe olarak mekanik ventilatör desteği alan hastanın  tedavi 
sırasında solunum destek gereksinimi kademeli olarak azaldı. Ancak extübe edilememesi nedeniyle 6 
aylıkken trakeostomi  yapıldı. Hasta 7 aylıkken hastaneden taburcu edildi. 12. ayında, trakeostomisi olan 



bebeğin sadece uyku sırasında (günde 8 saat)  ventilasyona ihtiyacı vardı.Tedavi sırasında belirgin 
mineralizasyon gözlendi .Tedaviye bağlı önemli bir yan etki gözlenmedi. Tedavi öncesinde veya 
sırasında nöbetler gözlenmedi ve hiçbir belirti yoktu.Hastamız şu anda 26.ayında.23 aylıkken 
trakeostomisinin kapatıldığı öğrenildi.Endokrinoloji bölümünden takibi devam eden hastanın asfotaz 
alfa tedavisine düzenli olarak devam edilmektedir. 
 
SONUÇ 
 
Hipofosfatazya, alkalen fosfatazın dokuya spesifik izoenzimini kodlayan gendeki mutasyonların neden 
olduğu nadir bir hastalıktır.ALPL gen duplikasyonları saptanan mutasyonların <%1’nde 
bulunur.Mutasyon tespit edilmeyen hastalarda PCR ile duplikasyon tespit edilebilir.Ayrıca  erken teşhis 
ve enzim replasman tedavisi ile hızlı müdahale, şiddetli hastalarda hayat kurtarıcıdır. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Sunum 2 
 
Dr. Nursu KARA 
 

NON-İMMUN HİDROPS FETALİSİN NADİR BİR NEDENİ 
 
GİRİŞ 
 
Non-immun hidrops fetalis (NİHF) ; annede fetal eritrositlere karşı dolaşan antikorların olmadığı ve en 
az iki fetal kompartmanda anormal sıvı birikiminin olduğu ciddi bir durumdur. Görülme sıklığı yaklaşık 
1/2500-1/3500’ dir. Mortalitesi altta yatan nedene göre değişkenlik gösterir ve %50-90 perinatal 
mortalite ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu olgu; NİHF’ in çok nadir bir nedeni olan, tanısı çoğu 
zaman postmortem incelemeler ile konulan  idiyopatik infantil arteriyel kalsifikasyon (generalize 
arteriyel kalsifikasyon) hastalığının  özelliklerinin vurgulanması ve etiyolojide akla gelmesi amacı ile 
sunulmuştur.  
 
OLGU 
 
Aralarında 1. derece kuzen evliliği olan yirmi dört yaşında sağlıklı baba ile yirmi iki yaşında G1P0 
annenin sponton gebeliğinden 31 2/7 gestasyon haftasında fetal distres, patolojik Doppler bulgusu 
nedeni ile sezaryen ile doğurtulan bebek , solunum çabasının olmaması üzerine entübe edilerek 
yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Özgeçmişinde ; dış merkezde yapılan gebelik izlemi 
sırasında 30. gebelik haftasında kalbin etrafında ve batında sıvı görülmesi nedeni ile hastanemiz 
perinatoloji polikliniğine  yönlendirilen ve 31. gebelik haftasında perinatoloji polikliniğinde yapılan 
ultrasonografide; ileri derecede polihidramniyos, fetal skalpta ödem, perikardiyal efüzyon ve batında 
yaygın asit saptanması üzerine  non immun hidrops fetalis tanısı ile kadın doğum servisine yatırıldığı 
öğrenildi. Fizik incelemede bebeğin tüm vücudu ödemliydi. Vücut ağırlığı 2160  gr (>% 97 p), boyu 41 
cm (% 50-90 p), baş çevresi  30 cm (% 90-97 p), vücut sıcaklığı 36,3ºC, nabzı 146/dk, tansiyonu 84/ 56 
mmHg idi. Entübe olan bebeğin her iki akciğerinde solunum sesleri azalmıştı. Kalp hızı dakikada 156 ve 
2/6 şiddetinde sistolik üfürüm duyuluyordu. Batında yaygın asit saptandı. Dış genital yapılar kız 
görünümde ve ödemliydi. Entübe halde asist kontrol- volüm garanti modunda izlenen hastanın, yüksek 
basınç ve % 40 oksijen ihtiyacı olması,  akciğer grafisinin  respiratuvar distres sendromu ile uyumlu 
olması nedeniyle 200 mg/ kg  proktant alfa endotrakeal yol ile uygulandı ve  yüksek frekanslı titreşimli 
ventilasyona başlandı. Ekokardiyografide kalp zarları arasında az miktarda sıvı, karın 
ultrasonografisinde yaygın serbest  sıvı saptandı. Toraks ve kraniyal ultrasonografi normaldi. Anne ve 
bebek kan grubu A Rh (+) ve direkt coombs testi negatifti. Tam kan sayımı, periferik yayma, karaciğer 
ve böbrek işlev testleri, serum elektrolitleri, C-reaktif protein , tiroid hormonları, amonyak, laktat, 
tandem mass ve kromozom incelemesi normaldi. Toksoplazma, rubella, sitomegalovirus, herpes virus, 
sifiliz, parvovirus serolojisi negatifti. Postnatal 3. gününde oksijen ve basınç ihtiyacında  artış olan , 
akciğer grafisinde ve laboratuvar incelemesinde  bu durumu açıklayan herhangi bir bulgu olmayan 
bebeğin ekokardiyografik incelemesi tekrar edildiğinde  pulmoner , aort kapağında ekojenite artışı  
(Resim 1) ve pulmoner hipertansiyon saptandı, inhale NO tedavisine başlandı. Literatür gözden 
geçirildiğinde non-immun hidrops fetalis etiyolojinde pulmoner ve aort kapağında saptanan ekojenite 
artışının yaygın damar kalsifikasyonları ile seyreden , çok nadir görülen ve genellikle postmortal tanı 
alan  idiopatik infantil arteriyel kalsifikasyon (İİAC) veya diğer bir adı ile jeneralize arteriyel 
kalsifikasyon(GACİ) için yol gösterici olabileceği görüldü. Hastanın antenatal döneme ait  ultrasografik 
inceleme görüntülerinde aortanın kalsifikasyon nedeni ile tren rayı görünümü (Resim 2) ve postnatal 
direk grafilerinde yine kalsifikasyon nedeni ile arteriyel damarların görünür hale geldiği saptandı(Resim 
3) . Mevcut bulgularla  İİAC tanısı ile  tedavi önerisi açısından Çocuk Endokrinoloji ile konsülte edildi. 
Yaşamının ilk haftasında hastaya bifosfonat(pamidronat)  tedavisi 0,25 mg/kg/doz şeklinde başlandı. 
Tedavi başlangıcının 7. ve 10. gününde bifosfonat dozu 0,5 mg/kg/doz olarak tekrar edildi ve ardından 



oral etidronat tedavisi (10-20 mg/kg/doz) ile devam edildi. Kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, 25 OH D 
vitamini, parathormon düzeyi, sol el bilek grafisi ile osteopeni açısından yakın olarak izlendi. Postnatal 
52. gününde sponton solunuma alındı , tekrar solunum destek ihtiyacı olmadı. Postnatal 59. Gününde 
prognoz açısından özellikle önemli olan koroner arter tutulumunu değerlendirmek amacı ile BT anjiorafi 
çekildi. Abdominal aortadan itibaren renal arter seviyesinde ve iliak kesimde daha belirgin yaygın 
kalsifikasyon, koroner damarlarda belli belirsiz kalsifikasyon saptandı(Resim4). Genetik analizde; 
ektonükleotidpirofosfataz/fosfadiesteraz 1 (ENPP1) geninde homozigot mutasyon tespit edildi. Hasta 
oral etidronat tedavisi ile postnatal 70. gününde taburcu edildi.  
 
 
 

Resim 1         Resim 2         
  

  Resim 3          Resim 4          
                                                     
 
 
SONUÇ 
 
İdiyopatik infantil arteriyel kalsifikasyon , ektonükleotidpirofosfataz/fosfadiesteraz 1 gen  mutasyonuna 
bağlı olarak gelişen  otozomal resesif geçiş gösteren nadir bir hastalıktır. Görülme sıklığı 1/566.000’ dir. 
Yaygın arteriyel kalsifikasyonlar prenatal dönemde , genellikle gebeliğin 3. trimesterinde başlamaktadır. 
ENPP1 pirofosfohidrolaz aktivitesine sahiptir ve ATP’ den inorganik pirofosfat (PPİ) oluşum 
basamağında rol oynar. PPİ güçlü bir antimineralizasyon faktörüdür ve   ektopik kalsifikasyonlar PPİ 
düzeyleri ve PPİ/Pİ oranı ile ilişkilidir. Yenidoğan döneminde; en sık solunum sıkıntısı, beslenme 
problemleri, hipertansiyon, kalp yetmezliği ; süt çocuğu döneminde hipertansiyon, paraartriküler 
kalsifikasyon, ileri yaşlarda hipofosfatemik rikets ile karşımıza çıkabilmektedir. Antenatal dönemde 
tanısı sıklıkla postmortem incelemeler ile konulabilmektedir.  Tedavisinde ; pirofosfat analoğu olan 
bifosfonatların kullanımı önerilmektedir. Bifosfonatlar , PPİ taklit ederek hidroksiapatit oluşumunu 
önlemektedir. Dozu ve kullanım süresi ile ilgili literatürde net bir protokol bulunmamaktadır. 
Magnezyum ve fosfor bağlayıcı ajanların da bifosfonat ile birlikte kullanıldığı vakalar da sunulmuştır. 
Ayrıca  ENPP1 enzim replasman çalışmaları da devam etmektedir.  
Sonuç olarak; antenatal dönemde polihidramniyos, hidrops fetalis, vasküler hiperekojen görünüm 
saptanan hastalarda idiyopatik infantil arteriyel kalsifikasyon akla gelmelidir. Şüphelenildiği takdirde  
direkt grafi ile tanı konulması hızlı ve kolaydır. Erken dönemde tedavi başlanması  yaşam şansını  %65 
oranında arttırmaktadır. 
 
 

 



 

Sunum 3  
 
Dr. Gamze ÖZGÜRHAN 
 

HİPOKALSEMİK KONVÜLSİYONLA BAŞVURAN RİKETS OLGUSU 
 
GİRİŞ 
 
Vitamin D bağımlı rikets Tip 1A; 1 alfa hidroksilaz geninde (CYB27B1) mutasyonun sebep olduğu 
otozomal resesif (OR) bir hastalıktır. CYB27B1 geni 12q14.1 de haritalanır. Klinik olarak hipotoni, kas 
güçsüzlüğü, yürüyememe, büyüme geriliği ve riketsin radyolojik bulguları ile karakterizedir. Tipik 
laboratuvar bulgularında hipokalsemi, alkalen fosfataz ve parathormon yüksekliği, düşük/normal 1,25 
(OH)2 D, normal/artmış 25 OH D düzeyi saptanır. farklı etnik gruplardaki 100 ün üzerinde hastalarda 
CYP27B1 geninde 78 mutasyon tanımlanmıştır. Bu mutasyonlar 1 alfa hidroksilaz aktivitesinin kaybına 
yol açar. Klinik ve laboratuvar düzelme için kalsitriol tedavisine ihtiyaç duyulur 
Burada akut semptomatik hipokalsemik konvülziyon ile başvuran aynı zamanda rikets bulguları 
saptanan 10 aylık olgu sunulmuştur. 
 
OLGU 
 
10 aylık erkek  hasta; kasılma, gözlerini bir noktaya dikme, bilinç kaybı şikayeti ile başvurdu. El ve 
vücutta morarma, kasılma ve bilinç kaybı ile acil servise başvuran olgunun ilk müdahalesi yapılmış idi 
(Hava yolu açıklığı, oksijen, rektal diazem..). Prenatal öyküsünde özellik yoktu. Natal öyküsünde 3830 
gr, sezaryen doğum ile, miadında doğmuş, postnatal dönemde herhangi bir sorun yaşamamıştı. Daha 
önce geçirilmiş herhangi bir hastalık ya da nöbet öyküsü yoktu. Ayrıntılı beslenme öyküsü 
sorgulandığında 3 ay sadece anne sütü (AS) aldığı, 3. aydan sonra formül mama ve AS birlikte devam 
ettiği, 6. aydan sonra ise ek gıda başlandığı öğrenildi.  D vitamini doğumdan itibaren 1x3 damla düzenli 
olarak verilmişti.  Dört-beş aylık iken ön fontanelin geniş olduğu söylenerek D vitamini 1x5 damlaya 
çıkılmıştı. Nöromotor gelişimi sorgulandığında anne hep gevşek bir çocuk olduğunu ifade ediyor, 4. 
ayda başını tutmuş, 10 aylık iken destekli oturmuş, emekleme ve sıralama yok  idi. Anne: 30 yaş, sağ-
sağlıklı, baba: 35 yaş, sağ-sağlıklı, 1. çocuk: 10 yaş kız, sağ-sağlıklı, 2. çocuk: 7 yaş erkek, sağ-sağlıklı, 
3. çocuk olgumuzdu. Anne ile baba arasında 1. derece kuzen evliliği mevcuttu. Fizik muayenesinde; 
genel durum: Orta-iyi, şuur açık, renk doğal, aksiller ateş: 37,2oC, SPO2: 97, TA: 92/56 mmHg, KTA: 
110/dk/ritmik, ek ses, üfürüm yok, KDZ<2 sn, DSS: 32/dk, SS doğal idi. Ön fontanel 4x5 cm geniş, 
bombelik yok. Kaput quadratum, frontal bossing, el bileklerinde genişleme var. Diğer sistem 
muayenelerinde özellik yoktu. Ağırlık: 8860 gr (-0,63 SDS / 26,4p), Boy: 76 cm (0,62 SDS / 73,6p), 
BÇ: 47 cm (0,52 SDS / 69,8p) ölçüldü. Laboratuvar tetkiklerinde;  Glu: 91 mg/dl, Ca: 6,37 mg/dl (8,8-
10,6), İyonize Ca: 0,72 mmol/L (1,22-1,32), P: 3,61 mg/dl (4,5-6,5), ALP: 651 U/L (82-383), Alb: 4,2 
g/dl (3,5-5,2), Mg: 1,65 mg/dl (1,6-2,6), CRP: 1,36 mg/l (0-5), İdrarda Ca: düşük, WBC: 8990/mm3, 
Hb/Hct: 11,5/35,4, PLT: 248000/mm3, MCV: 73,6 Fl, RDW: 16,4, Üre: 23 mg/dl (10-50), Kreatinin: 
0,2 mg/dl saptandı. El bilek grafisinde epifizyal genişleme, metafizer alanda düzensizlik, fırçalaşma ve 
çanaklaşma saptandı. 
 
TARTIŞMA-SONUÇ 
 
Hastamızda hipokalsemi, hipofosfatemi, alkalen fosfataz yüksekliği ve rikets bulguları varlığı nedeni ile 
ön planda D vitamin nutrisyonel eksikliği düşünüldü. Tedavide; %10 Ca glukonat 4x 1 ml/kg (IV yavaş 
infüzyon), devamında %13 Ca laktat PO (75 mg/kg/gün) başlandı. Ca: 7 mg/dl üzerine çıkınca 50.000 ü 
D vitamini PO tek doz uygulandı. Tedaviye yanıtsızlık oldu ve hipokalsemisi devam etti. Hastanın 
yatışında gönderilmiş olan 25 OH D vitamin düzeyi: 89 ng/mL, PTH: 467 pg/mL saptandı. Bunun 
üzerine bakılan 1,25 (OH)2 D3 düzeyi: 15,4 pg/mL ile düşük bulundu. Hastanın tedavisine kalsitriol 
eklendi. Hastamızın yeni tanısı hipokalsemi, hipofosfatemi, ALP ve PTH yüksekliği, 25 OH vit D 
yüksekliği, 1,25 OH vit D düşüklüğü nedeni ile D vitamin bağımlı rikets Tip 1 A (1 alfa hidroksilaz 
eksikliği) olarak değerlendirildi. Yapılan gen analizinde; c.1215+2T>A intron 7 de homozigot mutasyon 



tespit edildi. Bu olgu; hipofosfatemik rikets ile yüksek PTH düzeyi saptanması, nutrisyonel rikets ile 
normal veya yüksek 25 OH D düzeyi saptanması ve herediter D vitamini rezistansı ile de 1,25 vitamin D 
düşüklüğü saptanması nedeni ile ayrılır. Bu hastalıkların ayırıcı tanısında mutlaka düşünülmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sunum 4    
 
Dr. Gamze ÖZGÜRHAN 
 

HİPOKALSEMİNİN NADİR BİR NEDENİ: PSÖDOHİPOPARATİROİDİ 
 
 
GİRİŞ 
 
Psödohipoparatiroidizm (PHPT); parathormona (PTH) periferik dokuların duyarsızlığı ile karakterize bir 
klinik tablodur. Prevalans bilinmemektedir. Çok nadir görülmektedir. PTH reseptörü ile adenilat siklaz 
sistemi PTH fonksiyonunda önemli rol oynar. Bu sistemdeki bozukluklar fenotipik ve biyokimyasal 
bulguları farklı olan formların ortaya çıkmasına neden olur. Psödohipoparatirodizm tip 1 ve tip 2 olmak 
üzere ikiye ayrılır. Tip 1 PHPT; a, b ve c olmak üzere 3 alt grupta incelenir. Tip 1 PHPT’ de PTH’a 
cAMP yanıtı yoktur. Tip 2 de ise cAMP’nin böbrek tubulus hücreleri üzerindeki biyolojik etkisi eksik 
olduğundan fosfatüri yanıtı yoktur. Parathormona duyarlı adenil siklaz sistemi reseptör, adenil siklaz ve 
G proteini olmak üzere üç kısımdan oluşur. Tip 1a’da (Albright Herediter Osteodistrofisi) Gs protein 
aktivitesinde düşüklük vardır. Olgularda obezite, kısa ense, kısa boy, yuvarlak yüz, özellikle 4. ve 5. 
metakarp ve metatarslarda kısalık, distal falankslarda kısalık ve kalınlık gibi tipik fenotipik özellikler 
vardır. Zekâ geriliği, psikotik özellikler ve intrakranyal kalsifikasyonlar tabloya eşlik edebilir. Tip 1b ve 
2’deki olgular normal fenotipik özelliklere sahiptir. Tip 1b PHPT’de G protein aktivitesi normaldir. 
Hedef dokularda PTH’a direnç varken diğer hormonlara yoktur. Tip 1c PHPT’de G protein aktivitesi 
normal ancak diğer hormonlara karşı direnç vardır ve Albright herediter osteodistrofisi bulguları 
olabilir. Burada hipokalsemi bulgularıyla başvuran ve psödohipoparatiroidizm tanısı alan 4,5 yaşında 
kız olgu sunulmuştur. 
 
OLGU 
 
4,5 yaşında kız olgu; 2-3 ay önce geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası yürümede dengesizlik, 
bacakta ağrı, çabuk yorulma, halsizlik, el ve ayakta uyuşma şikayetleri başlamasıyla ortopedi 
polikliniğine başvurmuş. Direkt grafileri çekilmiş (ayak bileği, pelvis grafisi) ve normal olarak 
değerlendirilmiş. Şikayetlerinin başlangıcından 3 ay sonra çocuk polikliniğine başvurmuş, bu arada şüt 
dişlerinin çürümesi ve hırçınlık şikayetleri de eklenmiş. Prenatal öyküsünde özellik yoktu. Natal öyküde 
miadında, NSD ile, 4300 gr (>95p) makrozomik olarak doğmuş. Postnatal öyküsünde; polisitemi nedeni 
ile 3 gün yenidoğan serviste yatış, 26 günlük iken ÜSYE nedeni ile 1 hafta özel merkezde yatış dışında 
özellik  yoktu. Beslenme öyküsü sorgulandığında 6 ay sadece AS aldığı, toplam 15 ay AS ile beslendiği, 
6. aydan sonra ek gıdalara başlandığı öğrenildi. Doğumdan itibaren günde 400 Ü D vitamini 
profilaksisine başlanmış ve 1 yaşa kadar düzenli kullanmış. 4. aydan itibaren 1 yaşa kadar demir 
profilaksisi almış. Nöromotor gelişimde dil gelişimi yaşıtlarından geri idi. Baş tutması 2. Ay, desteksiz 
oturma 7.ay, emekleme 10. ay, yürüme 11. ayda olmuş. İlk diş 7. ayda çıkmış (2 yaştan sonra tüm süt 
dişleri çürümüş). Anne: 31 yaşında sağ-sağlıklı, baba: 31 yaşında sağ-sağlıklı, 1. çocuk olgumuz, 2. 
çocuk 2,5 yaş erkek sağ-sağlıklı, akrabalık yoktu. Başvuru sırasında; kilo: 20,1 kg (1,05 SDS / 85,4 P), 
boy: 112 cm (1,37 SDS / 91,5 p), BMI: 16,02 (0,42 SDS / 66,6 p), boya göre ağırlık: %103 saptandı. 
Fizik muayenesinde; tansiyon arteriyel (TA): 102/56 mmHg (50p), genel durumu iyi, bilinç açık, AA: 
36,7 derece, KTA: 100/dk/ritmik, ek ses üfürüm yok, DSS: 26/dk, SS doğal, Ağız: Tama yakın dişlerde 
çürük, ön kesici dişte kırılma vardı. Nörolojik muayenesinde yürümede dengesizlik dışında doğal, 
metakarpal veya parmak anomalisi yoktu. Diğer sistem bulguları doğal idi. Dengesiz yürüme nedeni ile 
çocuk nöroloji tarafından değerlendirilen hastada radyolojik görüntüleme yapılmıştı. Kraniyal BT: 
normal sınırda.Tüm spinal MR, kraniyal MR ve EMG tetkiklerinde özellik saptanmamıştı. Laboratuvar 
tetkiklerinde; Glu: 88 mg/dl, WBC: 9370/mm3, sed:8 mm/sa, Üre: 14,28 mg/dl, RF: <10, Kreatinin: 
0,22 mg/dl, Hb/Hct: 11,1/33, Albumin: 4,52 g/dl MCV: 79,9, RDW: 14,8, Ca: 5,83 mg/dl (iyonize Ca: 
0,8 mmol/l),  cQT: 0,45 sn, P: 6,84 mg/dl, , ALP: 363 U/L, Mg: 1,33 mg/dl, PTH: 829 pg/ml, 25 OH D: 
6,96 ng/ml, FT4: 1,1, TSH: 3,17, Doku TG: neg  bulundu. Kemik yaşı 5 yaş ile uyumlu idi. 
 



 
 
TARTIŞMA-SONUÇ 
 
Olgumuzda parestezi, QT uzunluğu ve diş çürükleri gibi hipokalsemi bulguları vardı. Laboratuvar 
tetkiklerinde hipokalsemi, hiperfosfatemi, hiperparatiroidi ve 25 OH D eksikliği saptanmıştı. Ön planda 
tanı nutrisyonel rikets olarak değerlendirildi. Evre 1 riketste D vitamini eksikliği PTH çalışmasını 
bozabilir ve bu evrede  psödohipoparatiroidizme benzer şekilde fosforu normal veya yüksek bulabilmek 
mümkün olabilir. Bu nedenle olgumuza Ca tedavisi ardından D vitamini tedavisi uygulandı. Kontrolde; 
Ca: 6,74 mg/dl, P: 7,85 mg/dl, Mg: 1,62 mg/dl saptandı.  
 
 

 
 
 
Hipokalsemi algoritması göz önüne alındığında hipokalsemi, hiperfosfatemi ve PTH nın yüksekliği ile 
hastada böbrek yetmezliği de dışlanmış olduğu için Psödohipoparatiroidi düşünüldü. Oral Ca laktat 
tedavisine kalsitriol eklendi. Tedavinin 5. Gününde Ca: 9,22 mg/dl, P: 5,67 mg/dl saptandı. Olgumuzun 
fizik muayenesinde fenotipik özelliklerin olmaması nedeni ile ön planda PHPT Tip 1b düşünüldü, 
genetik analiz istendi. Hipokalsemi kliniği ile başvuran olgularda ayırıcı tanıda nadir sebep olarak 
Psödohipoparatiroidizmin de düşünülmesi için olgumuzu paylaştık. 
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Dr. Didem ARMAN 

 

PREMATÜRENİN METABOLİK KEMİK HASTALIĞI (PREMATÜRE OSTEOPENİSİ) 
 
Gestasyonel yaşa göre beklenen mineralizasyon düzeyine göre rölatif olarak azalmış kemik mineral 
içeriği ve biyokimyasal ve/veya radyolojik değişiklikler şeklinde tanmlanabilir.  
 
Sıklık: 
 
Prematüre osteopenisinin sıklığı gebelik yaşı ve doğum ağırlığı ile ters orantılıdır. Çeşitli çalışmalarda, 
doğum ağırlığı 1500 g’ın altında olan bebeklerde kırık sıklığı ortalama % 30 olarak bildirilirken, bu oran 
1000 g’ın altında % 55-60’lara çıkmaktadır. Anne sütü ile beslenenlerde daha sık (%40), formula ile 
beslenenlerde (%16) görülmektedir. < 1000 gram altı doğan bebeklerde osteopeniye bağlı gelişen 
nceleri kırık oluşumu önceki yıllarda %10 olarak bildirilirken, günümüzde bu oran daha düşüktür. 
 
Fizyopatoloji: 
 
Fetal kalsiyum ve fosfor transportunun %80’i üçüncü trimesterde olmaktadır. Prematüre bebeklerde bu 
nedenle mineral birikimi daha az olmaktadır. 
Doğum sonrasında iskelet sisteminde fiziksel yoğunluk azalmaktadır. Doğum ile birlikte plasentadan 
gelen kalsiyum ve fosfor geçişi durur, buna bağlı olarak PTH salınımı artar. Artan PTH salınımı ile hem 
kemik yıkımı artar hem de böbreklerden kalsiyum reabsorbsiyonu ve fosfor atılımını artar. Uterus duvarı 
kaynaklı mekanik uyaranın da  doğumla birlikte ortadan kalkmakta ve kemik oluşumu/yıkımı oranı 
yıkım lehine değişir. Çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerde ise gebeliğin son trimesterinde 
beklenenen mineral geçişi olamadığından ve diğer osteopeniye yatkınlığı arttıran risk faktörleri 
nedeniyle doğum sonrasındaki kemik değişiklikleri hem daha erken başlamakta hem de daha şiddetli 
seyretmektedir. 
 
Prematüre osteopenisi gelişiminde rol oynayan risk faktörleri 
 
1.Aşırı prematürite (Özellikle <1500 gr) 
2.Mineralizasyonu etkileyen ilaçların kullanımı 
3.Uzun dönem parenteral nutrisyon (>4 hafta) 
4.İmmobilizasyon 
5.Bronkopulmoner displazi (Diüretik ve steroid kullanımı) 
6.Nekrotizan enterokolit (Özellikle opere NEK) 
7.Preeklampsi (İntrauterin fosfor transport bozukluğu) 
 
Klinik Bulgular 
 
Prematüre bebeklerde osteopeni sıklıkla postnatal 6-12. haftalarda klinik olarak görülebilir olur. 
Prematüre osteopenisi, rutin laboratuvar incelemeleri sırasında saptanabilecek subklinik durumdan, 
kemik kırıklarına kadar uzanabilecek bir yelpazeyi içerir. Fontanel ve sütür genişliği, kraniotabes, baş 
çevresinde büyüme, frontal belirginleşme, diş gelişiminde gecikme, el bileğinde ve kostokondral 
bileşkede genişleme, lineer büyümede yavaşlama, solunum sıkıntısı (kosta kırıkları veya yumuşaması 
nedeni ile), ventilatörden ayırma zorluğu ve diğer kemik kırıkları gelişebilir.  
 
 
 
 
 
 



Laboratuvar bulguları:  
 
Kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz (ALP), PTH, 25-OH vitamin D, 1.25-(OH)2-vitamin D ve osteokalsin 
prematüre osteopenisi taramasında kullanılır. Serum kalsiyum düzeyi tipik olarak normaldir. Sürekli 
düşük fosfor düzeyi yetersiz mineral alımının göstergesi olup uyarıcı olabilir. Prematüre osteopenisinde, 
ALP düzeyi tartışmalıdır. Yapılan bir çalışmada postnatal 3. haftada >700 IU/L’nin üzerindeki ALP 
değerlerinin, postkonsepsiyonel 40 hafta civarındaki osteopeni riskini öngörebileceği bildirilmiştir. 
Prematüre osteopenisinde PTH düzeyi normal veya artmış olarak bulunabilir. 25-OH vitamin D düzeyi, 
günde 400 IU vitamin D alan bebeklerdeki prematüre osteopenisi çalışmalarında genellikle normal 
olarak bulunmuştur. Osteokalsin düzeyi ile osteopeninin radyolojik bulguları arasında ilişki 
bulunamamıştır. Prematüre osteopenisinin tanısında, tübüler fosfat reabsorbsiyonu , 24 saatlik idrarda 
fraksiyone kalsiyum atılımı, kalsiyum/kreatinin oranı ve kalsiyum/fosfor oranı değerleri de 
kullanılabilir. Düşük serum fosfor düzeyi, yüksek serum ALP düzeyi, düşük idrar fosfor ve yüksek idrar 
kalsiyum atılımı yol gösterici olabilir. 
 
Radyolojik bulgular:  
 
Standart radyolojik yöntemler (X-ray), erken dönem tanıda yarar sağlamaz. Bununla birlikte, el bilek 
veya diz grafileri (6-8 hafta civarında çekilen) belirgin rikets bulgularını gösterebildiği için pratikte sık 
olarak kullanılmaktadır. Prematürelerde kemik mineral içeriğinin ölçülmesinde kullanılan diğer 
teknikler ise dual foton absorbsiyometri, DEXA, kantitatif bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografidir. 
Bunlardan DEXA, term ve preterm bebeklerde hala kullanılmaktadır. Kemik mineral yoğunluğunu 
değerlendirmede altın standart tekniktir. Yenidoğanlarda kırık riskini öngörebilir ancak verilerin 
yorumlanmasındaki sınırlamalar yaygın klinik kullanımı engellemektedir. Ultrasonografi son yıllarda 
yenidoğanlarda prematüre osteopenisi tanısında daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır Kemiğin 
mineral dansitesi, korteks kalınlığı, elastikliği ve mikro yapısı ile ilgili bilgi verir. Prematüre ve düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerde güvenle kullanılabilir. Kalkaneus ve tibia gibi periferdeki bölgelerde 
kullanılır.  
 
Prematüre osteopenisinin önlenmesi ve tedavisi  
 
Mineral desteğinin sağlanması:  En önemli unsur yeterli mineral desteğinin sağlanmasıdır. Parenteral 
ve enteral beslenmede gerekli kalsiyum, fosfor ve D vitamininin uygun miktar ve oranlarda verilmesi 
çok önemlidir. 
Mineral kayıplarının azaltılması: Diüretik kullanımı olabildiğince kısıtlanmalı, gereksiz metilksantin 
kullanımından kaçınılmalıdır. Deksametazon tedavisi seçili vaklarda ve kısa sureli uygulanmalıdır. Bazı 
çalışmalarda östrojen ve progesteron desteğinin kemik mineral birikimini artırdığı ve prematüre 
osteopenisi gelişimini azalttığı bildirilmiştir.  
Mekanik uyarı ve fiziksel aktivite:  Bu bebeklerde immobilizasyona bağlı olarak kalsiyum kayıpları 
arttmakta  ve demineralizasyona neden olmaktadır. Pasif hareketlerin veya dirence karşı aktif hareketleri 
uyarmanın bebeğin ağırlığını, kol uzunluğunu, kemik mineralizasyonu ve mineral içeriğini artırdığı 
gösterilmiştir.  
 
Sonuç olarak, yeterli kalsiyum ve fosfor alımının sağlanması, enteral beslenmeye erken başlanarak, 
parenteral beslenme süresinin olabildiğince kısa tutulması prematüre osteopenisinden korunmada 
faydası kanıtlanmış yaklaşımlardır. Yaşamın ilerleyen yıllarında yeterli kemik mineral kitlesinin 
sağlanabilmesi için bu bebeklerin erken dönemde yakın izlem ve tedavisi çok önem arzetmektedir. 
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Dr. Eda SÜNNETÇİ SİLİSTRE 
 

ÇOCUK VE ERGENLERDE OSTEOPOROZ 
 
 
Osteoporoz; kemiğin mikro-mimarisinde bozulma, kemik kütlesinde azalma, kırılganlığında ve kırık 
riskinde artma, ilerleyici iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanır. 
Albright ve Reifenstein tarafından 1948 yılında tanımlanmış erişkin hastalığı olarak kabul edildiğinden, 
yakın zamana kadar çocukluk çağına ait ayrıntılı değerlendirmeler yapılmamıştır. Çocuklarda kronik 
hastalıkların tedavisinde yeni yöntemler, yaşam sürelerinin uzaması, organ nakilleri, kemik üzerine 
olumsuz etkileri olan yeni ilaclar kullanılması,  tanısal metodlarının yaygınlaşmasıyla çocuklardaki 
osteoporozun önemi anlaşılmaya başlamıştır. 
 
Doğumdan erişkin döneme kadar kemik mineral komponenti 40 kat artmakta ve 
20’ li yaşların sonunda pik kemik kitlesine ulaşmaktadır. Erişkin çağın toplam kemik kitlesinin %60’ı 
ergenlikte oluşmaktadır. %25 lik artış ergenliğin hızlı büyüme döneminde (kızlar 12,5-erkekler 14 ) 
olmaktadır. 18. yaşta pik kemik kitlesinin %90’ı oluşmaktadır. 
 
Kemik kitlesini etkileyen faktörlerden değiştirilebilir olanlar; beslenme (kalsiyum, D vitamini, sodyum 
protein, karbonatlı içecekler), egzersiz ve yaşam şekli, vücut ağırlığı ve kompozisyonu, hormonal 
durumdur. Değiştirilemeyen faktörler ise; genetik, cinsiyet, etnik özellikler olarak sayılabilir. 
 
OSTEOPOROZ SIKLIĞI VE NEDENLERİ 
 
Osteoporoz çocukluk çağında nadir görülür. Dünya çapında sıklığı bilinmemektedir. Ülkemizde yapılan 
bir çalışmada %1,1 olarak bulunmuştur. 
Nedene yönelik sınıflandırıldığında; primer ve sekonder osteoporoz olarak ayrılır. Primer osteoporoz 
(kemik matriks defektleri) %20, Sekonder osteoporoz (kronik hastalıklar, nöromusküler hastalıklar  
endokrin hastalıklar, doğumsal metabolik hastalıklar, ilaçlar, radyoterapi) %80 oranında görülür. 
 
PRİMER OSTEOPOROZ 
 
Herhangi bir sağlık problemi olmayan çocuk ve ergende görülen patogenezde genetik faktörlerin söz 
konusu olduğu gurubu oluşturur. Tip 1 kollajen yapısındaki zincirleri kodlayan COL1A1 ve COL1A2 
genlerinde mutasyon sorumludur. Kemik kırılganlığında artış olur. 
 
Primer osteoporoz yapan nedenler 
 
Osteogenezis imperfekta (tip 1,2,….13) 
Bruck sendromu 
Osteoporoz pseudoglioma sendromu 
Ehler Danlos sendromu 
Marfan sendromu 
Kleidokranial sendrom 
Spodülo-oküler sendrom 
Hajdu-chaney sendromu 
İdiyopatik juvenil osteoporoz  
 
 
 
 
 



 
SEKONDER OSTEOPOROZ 

 
1- Kronik hastalıklar 

Malignansi 
Romatolojik hastalıklar 
Anoreksia nervosa 
Kistik fibrosis 
İnflamatuar barsak hastalığı 
Böbrek hastalıkları 
Transplantasyon 
Çölyak  

 
2- Endokrin ve üreme sistemi hastalıkları 

Puberte bozuklukları 
Turner sendromu 
Büyüme hormonu eksikliği 
Hipertiroidi 
Atletik amenore 
Cushing sendromu 
Tip 1 diyabet 
 

3- Nöromuskuler hastalıklar 
Serebral palsi 
Rett sendromu 
Muskuler distrofi 
Spinal muskuler atrofi 
 

4- Doğuştan metabolik bozukluklar 
Lizinürik protein intoleransı 
Glikojen depo hastalığı 
Galaktozemni 
Gaucher hastalığı 
 

Kemik gelişimini bozan faktörler 
 

Mobilitenin azalması 
 

• Kemik gelişiminde kas gücü ve mekanik yük kemik kuvvetini arttırır 
• Kemikler hem enine hem boyuna büyür mekanik uyarı büyümeyi arttırır 
• Serebral palsili çocuklarda kemik dar ve ince, kırılgan 

 
İnflamatuar sitokinler 

 
• İnterlökin 1A, IL6, IL7, TNFα, TNFβ, osteoblast yapımını baskılar, osteoklast yapımını arttırır. 
• Kronik inflamatuar hastalıklarda (SLE, RA, Crohn ) 

 
Sistemik glukokortikoidler 

 
• Osteoblast üzerine etki ederek kemik formasyonunu azaltır 
• Osteoprotogerin inhibisyonu, osteoklast yapımını arttırır, kemik rezorpsiyonu, barsak kalsiyum 

emilimizni azaltma ,böbrek kalsiyum atılımı 
• Etkisi trabeküler kemik üzerine fazla, vertebral kırıklar 

 
 
 



 
 
Düşük vücut ağırlığı ve puberte bozuklukları 

 
• Sistemik hastalıklar, düşük vücut ağırlığı ve gecikmiş puberte nedeni 
• Kemoterapi veya diğer gonadal hormon düşüklüğü yapan sebpler 
• Anoreksiya nervosa 

 
OSTEOPOROZ TANISI 
 
Osteoporoz tanısı, öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları göz önüne alınarak konulmalıdır. 
Öyküde; akrabalık, beslenme, hastanın vitamin D ve kalsiyum desteği alıp almadığı, büyüme ve 
gelişmesi, geçirdiği hastalıklar ve operasyonlar, fiziksel aktivitesi, atravmatik kırık, bel, sırt ve 
ekstremite ağrıları, kullandığı ilaçlar, radyo-kemoterapiler sorgulanmalıdır. Muayene sistemik olarak 
yapılmalı, dismorfik hastalıkları destekleyen tipik bulguları, puberte evresini, antropometrik ve vital 
ölçümleri içermelidir. İşitme kaybı, mavi sklera, diş bozuklukları, vücut oranlarında orantısızlık, boy 
kısalığı ve büyüme hızında yavaşlama gibi osteoporozun zemininde yatan hastalığın işaretleri gözden 
kaçırılmamalıdır. Laboratuvar incelemeleri, düşünülen nedene göre planlanmalıdır. Başlangıçta basit 
tetkikler, gerekli ise daha ayrıntılı incelemeler yapılmalıdır. Özellikle hemogram, elektrolitler, böbrek ve 
karaciğer fonksiyonları, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, idrar kalsiyum ve kreatin düzeyleri, 25-OH 
vitamin D, tiorid, paratiroid ve kalsitonin hormonları, ekstremite ve vertebra grafileri, Dual Energy X-
ray Absorptiometry (DEXA) ile ölçülen kemik mineral dansitesi (KMD) incelemelerde yer almalıdır. 
Risk taşımayan ya da hastalık belirtisi olmayan çocuklarda, gelişigüzel ve rutin DEXA tetkiki 
istenilmemelidir. Osteoporoz tanısında kullanılan kemik mineral ölçüm yöntemlerinin hemen hepsi 
erişkinlere göre düzenlenmiştir. Erişkinlerde kullanılan metodların birçoğu maalesef çocukluk çağı 
pratik yaklaşımında yer bulamamaktadır. Doğru bir değerlendirme için; kemik mineral içeriğini (gram), 
kemik alanını (cm2) ve kemik volümünü (cm3) elde etmek gerekir. Bu veriler mutlaka ırk, yaş ve 
cinsiyete göre sağlıklı gruplardan elde edilen normal değerler ile, yani KMD Z-skoru ile 
karşılaştırılmalıdır. Eğer Z-skoru ≤-2 standart sapmanın altında ise osteoporozdan, -1 ile -2 arasında ise 
osteopeniden bahsedilebilir. Yirmi yaş altındaki hastalar için DEXA kullanım rehberi geliştirilmiştir. Bu 
rehberde; osteoporoz tanısının sadece dansitometre ile konulmaması, ölçümlerde omurga ve total vücut 
ölçümünün tercih edilmesi, KMD’nin yaşa ve cinsiyete göre oluşturulan Z-skorlarına göre 
değerlendirilmesi, T-skorlarının bu yaş grubunda kesinlikle kullanılmaması, Z-skoru <-2 ise 
raporlamanın “kronolojik yaşa göre düşük kemik dansitesi” veya “yaşa göre beklenenden düşük değer” 
şeklinde yapılması, KMD değerinin bu yaş grubunda her zaman kırık olasılığını tam göstermeyeceği ve 
klinikte bu bilginin hatırda tutulması gerektiği, tekrarlayan ölçümlerin aynı cihaz, teknik ve bilgisayar 
programı ile yapılması gibi öneriler yer almaktadır. 
 
MEDİKAL TEDAVİ YAKLAŞIMI 
 
Erişkinlerde birçok alternatif bulunurken, çocukluk çağında tedavi seçenekleri oldukça kısıtlıdır. 
Günümüze kadar çocuklardaki osteopeni için genel kabul görmüş bir tedavi protokolü 
bulunmamaktadır. İlk önce kanıta dayalı doğru bir tanı koyulmalı, her olgu ayrı ayrı değerlendirilerek, 
tedavi ve takibi bireysel hale getirilmelidir. Sadece laboratuvar bulgularına bakarak osteoporoz 
tedavisine karar vermek doğru bir yaklaşım değildir. Tedaviye başlamadan önce; ostepenik durumun 
aciliyeti, derecesi, primer ya da sekonder kaynaklı olup olmadığı belirlenmelidir. Tedavi kararı almak, 
ağır ve semptomları belirgin olgularda kolay iken, orta ve hafif olanlarda oldukça zordur. Ayrıntılı 
değerlendirmelerin ışığında; profilaksi, medikal, cerrahi ya da alternatif tedavi seçeneklerinden birisi 
tercih edilmelidir. Uzun zaman alan tedavilerin başarısı, multidisipliner yaklaşımda yatmaktadır. 
Tedavinin amacı kemik kitlesini arttırmak, kırık riskini azaltmak, kırıkları ve kırıklara bağlı 
gelişebilecek deformiteleri önlemek, eşlik eden ağrıları ortadan kaldırmak, hastanın hareket yeteneğini 
ve yaşam kalitesini arttırmak, dengeli beslenmesini, fiziksel ve ruhsal gelişimini sağlamak olmalıdır. 
Her hekimin öncelikli görevi, hastalıkların gelişmesine engel olmaktır. Osteopeniyi engellemenin yolu; 
riskli durumları akılda tutmaktan, mümkünse bunları ortadan kaldırmaktan, tümüyle ortadan 
kaldırılamayacaksa proflaktik (vitamin ve mineral) yaklaşımı devreye sokmaktan geçer. Bu sayede, hem 
hastalığın ve komplikasyonlarının önüne geçilmiş hem de erişkin dönem için yeterli pik kemik kitlesi 



elde edilmiş olur. Sekonder osteoporoz olgularında ise temel yaklaşım, altta yatan sorunu veya hastalığı 
tedavi etmektir (beslenme, endokrin, hormon, vitamin, mineral, kronik hastalık, metabolik hastalık, 
nörolojik sorunlar, ilaç kullanımı, kemoterapi ve radyoterapi vb.). Kronik hastalıklarda kemik mineral 
yoğunluk kaybına neden olan risk faktörleri düzeltildiği halde başarı elde edilemezse, osteoporozun 
derecesine uygun medikal tedaviye başlanmalıdır. Medikal tedavide kullanılan ilaçlar etki 
mekanizmalarına göre iki gruba ayrılır. Bir kısmı kemik yıkımını engellemekte (antiresorptifler: 
bifosfonatlar, kalsitonin), diğer bir kısmı ise kemik yapımını arttırmaktadır (anabolikler: büyüme 
hormonu, PTH).  
Çocukluk çağında kullanımı ve deneyim sonuçları en fazla olan ilaçlardan birisi bifosfonatlardır. Bunlar 
parenteral ve oral yoldan kullanılabilir. Ağır derece osteoporozlarda, iv pamidronat uygun doz ve sürede 
kullanıldığında çok önemli kazanımlar elde edilmektedir. Özellikle osteogenezis imperfekta, 
glukokortikoide bağlı osteoporoz ve ileri derece serebral palsi olgularında pamidronat tedavisiyle, kırık 
sayısında ve ağrının şiddetinde azalma, kemik volümünde ve yaşam kalitesinde bir artış görülür. 
Bifosfonatların erken dönem yan etkileri iyi bilinmesine rağmen, uzun dönem olumsuz etkileri hakkında 
yeterli veri bulunmamaktadır. Tedaviye başlarken bunların göz önüne alınması, çocuklar için hala FDA 
onayının olmadığının bilinmesi ve yarar/zarar kıyaslamasının çok iyi yapılması gerekir. 
 
Hafif Derece Osteoporozun Tedavisi: Bu olgularda herhangi bir kırık öyküsü olmamasına rağmen, 
klinik ve laboratuvar bulguları osteopeniyi (KMD Z-skoru -1 ile -2 arasında) destekler. Yapılması 
gereken; primer ya da sekonder osteopeni nedenlerini ortadan kaldırmak, ilaveten uygun dozda D 
vitamini ve kalsiyuma başlamak, hastayı dengeli beslenme ve uygun fiziksel aktivitelere teşvik etmektir 
Orta Derece Osteoporozun Tedavisi: Orta derecede osteoporoza sahip (KMD Z-skoru ≤-2) hastalarda, 
eğer kırık sayısı az (vertebral kompresyon kırığı yok, fakat 10 yaşına kadar iki ya da daha fazla, 19 
yaşına kadar ise üç ya da daha fazla uzun kemik stres kırıkları olursa) fakat öykü, klinik ve laboratuvar 
bulguları uyumluysa, öncelikle altta yatan nedenler ortadan kaldırılmalı, D vitamini ve kalsiyuma uygun 
dozda başlanmalı, dengeli beslenme ve uygun fiziksel aktivite planlanmalıdır. Bu olgularda ağrı ön 
planda ise, spesifik tedavi olarak intranazal kalsitonine başlanabilir. Eğer kalsitonin kullanımına engel 
bir durum varsa, istenmeyen bir yan etki ortaya çıkmış ya da beklenen yarar elde edilememişse, oral 
bifosfonat (alendronat) tedavisine geçilebilir. 
 
Ağır Derece Osteoporozun Tedavisi Ağır olgularda belirgin kemik kitle kaybı ve tekrarlayan kırıklar 
(KMD Z-skoru ≤-2, üst ekstremite uzun kemiklerinde iki ya da daha fazla kırık veya vertebral 
kompresyon kırığı) olduğu için, mutlaka spesifik tedavi başlanmalıdır. Spesifik tedavi, oral alendronat 
ya da intravenöz pamidronat olmalıdır. İlaveten, altta yatan nedenlerle mücadele edilmeli, vitamin D, 
kalsiyum, dengeli beslenme ve hastanın yapabileceği fiziksel aktivitelere yer verilmelidir. 
 
SONUÇ 
 
Çocukluk çağı osteopenik olgular genellikle gözden kaçmaktadır. Hastaların birçoğuna tanı, başka 
nedenlerle istenilen tetkiklerin değerlendirilmesi sırasında konulmaktadır. Tanı gecikmesine bağlı 
morbiditelerin önüne geçilebilmesi için, klinisyenlerin osteopeniyle ilişkili riskli durumları ve tanıyı 
akılda tutmaları, her türlü kronik hastalıkta mutlaka multidisipliner yaklaşım yapmaları gerekmektedir. 
 
 
 

 

 

 

 


