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Olgu 

• 34 yaşında, erkek hasta 

• 2 yıl önce polikliniğimize başvurdu. 

 

• Bize başvurusundan 2 ay önce başka bir 
merkezde kolonoskopi öncesi tetkiklerinde HIV 
pozitif olduğu saptanmış. 

 

 

 

 

 

 

 



Olgu 

• Kolonoskopi hemoroid, hipertrofik papilla 

• Genital sifiliz penisilin alerjisi, doksisiklin 

• Kranial BT koroidal kist (takip) 

 

• HBsAg (+), HBeAg (+), anti-Hbe (-)                  

   HBV-DNA: 62 IU/ml 

   Karar biyopsisiz takip 

 

 

 



Olgu 

• Dış merkezde direnç testi sonucu da gözönüne 
alınarak: 

 

 tenofovir/emtristabin + efavirenz 

 



Olgu 

HIV-RNA Negatif (62,600 
IU) 

CD4 sayısı 264 (171) 

HBV-DNA 62 IU/ml 

AST 22 

ALT 12 

trombosit 190.000 

Batın USG s.kesesinde polip 



Olgu 

• Dış merkezde 8 haftadır ART  alan hastaya 
yapılmış DEXA sonucu: 
 

• Sol proksimal femurda osteopeni 
• Lomber vertebra T skoru:-2,2, Z skoru:-2,2  

 
• Lomber OSTEOPENİ 

 

  ??? 
 
 



• T skoru >-1 SD  normal 

                   -1- (-2,5) SD osteopeni 

                    <-2,5 SD  osteoporoz 

 

• Z skoru <-2  anormal 



Kimlere DEXA yapalım? 

• Postmenapozal kadın 

• ≥50Y erkek 

• Frajil kırık öyküsü 

• Yüksek düşme skoru (FRAT) 

• Semptomatik hipogonadizm 

• Oral glukokortikoid kullanımı 

 

 



Olgu 

• Sigara ve alkol kullanmıyor 

• Egzersiz yapmıyor 

• Glukokortikoid kullanma öyküsü yok 

• Kırık öyküsü yok 

• VKI: 21 kg/m² 

• Anne ya da babada genç yaşta kırık öyküsü yok 
(annede postmenopozal dönemde osteopeni 
saptanmış) 

 



Sekonder osteoporoz sebepleri 



Hangi testleri isteyelim? 



Olgu 

• 25,0H vitamin D: 13,24 ng/Ml 

• PTH: 81,1 pg/mL 

• Ca: 9,7 mg/dL 

• ALP: 99 U/L 

• TSH: 3,49 uIU/mL 

• sT4: 0,89 ng/dL 

• sT3: 3,58 ng/dL 

• total testosteron:425,33 ng/dL 

 

 

 



Olgu 

• Üre: 32 mg/dL 
• Kreatinin:0,8 mg/dL 
• Fosfor: 2,28 mg/dL 
• İdrar fosfor: 4,3 mg/gr 
• İdrar fosfor/kreatinin: 100 mg/gr 

 
• Proximal tubul hasarı yok (8 haftadır TDF 

alıyor) 

  ??? 
 





Olgu 

• Tedavinin 8. haftasında bize başvuran ve D 
vitamini eksikliği + lomber osteopeni saptanan 
hasta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
polikliniğine gönderildi. 

 

• D vit ampül başlandı. 

• 6. aydaki 25, OH vitamin D:17,76 ng/mL 



Olgu 

• Tedavinin ve vitamin D ampül desteğinin 1. yılı: 
 

• 25, OH vitamin D: 21 ng/mL 
 

• kontrol DEXA: lomber vertebra T skoru: -2,5 
   Z skoru: -2,5  
    
• Lomber OSTEOPOROZ 

  ??? 
 
 



Tedavi 

• Genel öneriler 

sigara, alkol ve uyuşturucuların kesilmesi 

egzersiz, sağlıklı beslenme 

günlük oral kalsiyum (750 mg) 

vitamin D desteği 



Tedavi 

• Bifosfonatlar 

• Hormon replasman tedavisi 

• Selektif östrojen-reseptör modülatörleri 

• Nazal kalsitonin 

• Rekombinant insan PTH 





Olgu 

• FTR polikliniği Dvit 3 damla (2000 IU/gün) + 
calcimax-D3 efervesan tb 

 

• tedavi değişikliğine karar veriliyor 

 

lamivudin-zidovudin + dolutegravir 

 



• Tenofovir tedavisinden abacavir tedavisine 
geçişte KMD’de  anlamlı  bir farklılık 
saptanmamış. 

 







• Tenofovir tedavisinden raltegravir tedavisine 
geçilen hastalarda KMD’de anlamlı bir düzelme 
saptanmış. 



Olgu 

• Yeni rejimin 3. ayında viral yük negatif 

• 25-OH vitamin D: 28 ng/dL 

 

• 1. yılda tekrar DEXA kontrolü yapılacak. 





Osteoporoz 

• Multifaktöriyel ve sebep tam aydınlatılamamış 

 

• Virüsün kendisi, kullanılan ART, geleneksel risk 
faktörleri 

 

 

 

 



• 20 kesitsel çalışmayı içeren bir meta-analizde 
884 HIV ile infekte hastada: 

 

• Osteopeni  %67 

• Osteoporoz %15 



• Cinsiyete göre baktığımızda: 

 

• Osteopeni  E/K: 3/1 

 

• Osteoporoz  E/K: 11/1 



Osteoporoz 



Osteoporoz 







• Birçok çalışma ART başlangıcından 2 yıl sonra 
kemik mineral dansitesinde %2-6 oranında bir 
azalma olduğunu göstermekte. 

 

 

 



• KMD kaybının ART sonrası özellikle ilk 12 
haftada maksimum olduğu, 24. haftaya kadar 
kemik rezorpsiyonunun yüksek düzeyde devam 
ettiği biliniyor. 

 

• Kayıp 1-2 yıl sonra stabilize oluyor. 



TEŞEKKÜRLER 


