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1.GİRİŞ ve AMAÇ 

 

Genel popülasyonla karşılaştırıldığında, kronik böbrek hastalığı (KBH) olan 

hastalar daha yüksek mortalite oranına sahiptir [1, 2].  Kardiyovasküler hastalıklar 

(KVH), KBH’li hastalarda görülen erken ölümlerden en çok sorumlu tutulan 

nedendir ve diyaliz hasta grubunda görülen ölümlerin neredeyse yarısından 

sorumludur[3]. Artmış arteryel sertlik, KV mortalite artışına katkıda bulunan en 

önemli nedenlerden birisidir [4]. KBH evresi ilerledikçe, kardiyovasküler (KV)  

mortalite oranı da artar. Bu nedenle KBH izleminde erken evrede KV 

komplikasyonların önlenmesi büyük önem taşımaktadır.  

Kardiyovasküler hastalığı olan kronik böbrek hastalarında hipertansiyon 

(HT), dislipidemi, diyabetes mellitus (DM), obezite ve sigara gibi ateromatöz plak 

oluşumunda rol oynayan geleneksel risk faktörleri; KV mortalite riskini tamamen 

açıklamada yeterli değildir [5-8]. Geleneksel olmayan risk faktörleri arasında sayılan 

endotelyal disfonksiyon, artmış plazma homosisteini, artmış inflamasyon faktörleri, 

oksidatif stres, anormal apolipoprotein seviyeleri, artmış koagülabilite, albüminüri, 

artmış arteryel kalsifikasyon ve arteryel sertlik, anemi ve sol ventrikül hipertrofisinin 

[5-7, 9] mortalite ve morbiditeye nasıl katkı sağladığı tam olarak açıklığa 

kavuşmamış olup, halen yoğun araştırılmaktadır.  

KBH olan hastalarda, kalsiyum ve fosfat depolanmasına bağlı olarak 

miyokard, kalp kapakları ve arterlerde kalsifikasyon meydana gelir. Arteryel 

kalsifikasyon sonucu damar elastikiyeti kaybolur ve arteryel sertlik oluşur. Artmış 

arteryel sertlik, yükselmiş sistolik arter basıncı aracılığıyla sol ventrikül yükünü 

arttırıp, kardiyak hipertrofiyi kolaylaştırarak diyastolik arter basıncında azalmaya 

neden olur ve dolayısı ile myokardiyal iskemiye katkıda bulunur. KBH’nin tüm 

evrelerinde arteryel sertlik, kardiyovasküler olay ve mortalitede önemli bir risk 

faktörüdür [10].  

Osteositlerden sentezlenen, osteoblast fonksiyonlarını ve farklılaşmasını 

azaltarak kemik metabolizmasını negatif olarak düzenleyen ve SOST geni tarafından 

kodlanan yeni bir protein olan sclerostin; hücre çoğalması, büyümesi, göçü ve 

farklılaşması gibi çok çeşitli biyolojik süreçlerde anahtar rol oynayan,  iskelet 
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gelişiminde ve kemik kitlesinin devamında önemli olan the wingless-type mouse 

mammary tumor virus integration site (Wnt) sinyal yolak inhibitörüdür [11, 12]. 

Wnt aktivasyonu kemik yapımını arttırıp; kemik yıkımını azaltmaktadır. 

Artan kanıtlar göstermektedir ki; bozulmuş Wnt sinyali aynı zamanda kronik böbrek 

hastalığı ilişkili kemik mineral bozukluğu patogenezinden sorumlu tutulmaktadır. 

Kemik ve mineral bozukluklarının ötesinde Wnt sinyal yolağının aktivasyonu 

vasküler kalsifikasyonla ilişkili bulunmuş [13, 14] ve üremik durumda ise bu 

ilişkinin çok daha yakın olabileceği öne sürülmüştür [13] [15, 16].  

Yakın zamanlı yapılan çalışmalarda KBH’li hastalarda sclerostinin, 

glomerüler filtrasyon hızı (GFH) ve paratiroid hormon (PTH) ile negatif korelasyon 

gösterdiği saptanmış ve düşük döngülü kemik hastalığının bir göstergesi olabileceği 

ileri sürülmüştür [17, 18]. Birkaç çalışmada kalsifiye arter duvarlarında SOST gen 

salınımı bildirilmiş [19, 20] ve serum sclerostininin postmenapozal kadınlarda [21], 

tip 2 diyabetes mellituslu [22], romatoid artritli [23] ve KBH’li hastalarda [24] 

vasküler kalsifikasyonla ilişkili bulunmasına karşılık; üremi ilişkili koroner arter 

kalsifikasyonu ve sclerostin arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmayan  

[25] ve KBH’li hastalarda düşük sclerostin seviyelerinin aort kalsifikasyonunda 

bağımsız belirteç olduğunu ileri süren çalışmalar da bulunmaktadır [26].  

Bu çalışmanın amacı, kronik hemodiyaliz (HD) hastalarında sclerostin ve 

arteryel sertlik ile ilişkili faktörlerin, birbirleri üzerindeki etkilerinin, nabız dalga 

hızındaki (NDH) değişikliği predikte eden faktörlerin ve burada sclerostinin rolünün 

belirlenmesidir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1 Kronik Böbrek Hastalığı ve Kardiyovasküler Hastalıklar  

 

Son dönem böbrek yetmezliğinde (SDBY), KVH ölümlerin %40-50’sinden 

sorumlu tutulmaktadır. KV ölüm riski açısından değerlendirildiğinde; yaş ve cinsiyet 

eşitlendiğinde HD hastaları, normal popülasyona göre 10-20 kat daha fazla riske 

sahiptirler [5, 27-29] Özelikle bu risk artışı 45 yaşın altında olan genç HD 

hastalarında çok daha yüksek olup, 100 kattan fazla risk artışı söz konusudur [3].  

KBH, KVH için bağımsız bir koroner risk faktörü [30] ve koroner olay 

geçirme riskinin en yüksek olduğu durumlardan biri [31] olarak kabul edilmektedir. 

KBH ve KVH’yi birbiri ile ilişkilendiren risk faktörleri ve patofizyolojik 

mekanizmalar olmasına rağmen; farklı KBH evrelerinde hangi faktörlerin ne ölçüde 

etkili olduğu ve KBH-KVH ilişkisi hala tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Bununla 

birlikte yüksek KV mortalite ve morbidite gözlenen kronik böbrek hastalıklı 

hastalarda aşağıdaki durumlar neden olarak değerlendirilebilir [30]:  

1) KBH sıklıkla dislipidemi, sigara, obezite, HT ve DM gibi geleneksel risk 

faktörleri ile birliktelik gösterir 

2) Erken evre KBH’de renal disfonksiyon; diğer hedef organlarda hasar 

olmaksızın sadece subklinik vasküler hasar olarak görülebilir 

3) KBH’li hastalar sıklıkla KV riski azalttığı kanıtlanmış ilaçlarla yetersiz 

tedavi edilmişlerdir 

4) Genel popülasyonda ya da farklı durumlarda etkili olan ilaçlar KBH 

seyrinde yeterince etkili değillerdir.  

Daha öncede bahsedildiği gibi, KBH’li hastalarda geleneksel risk faktörleri 

yüksek oranlarda bulunmasına rağmen; bu durum yüksek KV mortalitenin nedenini 

ve azalmış yaşam beklentisini tek başına açıklamakta yetersiz kalır [9]. Yaş, HT, 

DM, obezite ve dislipidemi;  yanı sıra inflamasyon/oksidasyonun fazla uyarılması ile 

birlikte endotel disfonksiyonu, anemi, mineral metabolizma değişiklikleri ve 

vasküler kalsifikasyon, sempatik sistemin hiperaktivasyonu gibi geleneksel olmayan 

faktörler ve renal yetmezlik ile yakın ilişkili olan aşırı volüm yükü ve üremik 
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toksinler bu duruma katkıda bulunur. Şekil 2.1’de KBH’li hastalarda vasküler ve 

myokardiyal hasarın patogenezi gösterilmektedir [30]. 

 

              Geleneksel ve geleneksel olmayan KV risk faktörleri 

     

  

             Vasküler hasar                                                                    Kalp kas hasarı  

                                                  

Ateroskleroz                                  Arterioskleroz                 Myokardiyal hücre hasarı ve fibrozis 

İntimal kalsifikasyon                  Medial kalsifikasyon                

Düşük kan akımı                    Arteryel sertlik  

Arz-talep denge bozukluğu           Artmış nabız basıncı  

 

İskemik kalp hastalığı             Periferal vasküler hastalık  

 

Şekil 2.1 KBH’li hastalarda vasküler ve myokardiyal hasarın patogenezi  

 

2.2 Kronik Böbrek Hastalığı ve Arteryel Sertlik  

 

Arteryel sertlik; arter duvarının birçok faktöre bağlı olarak (yaş, HT, DM vb.) 

viskoelastik özelliğinde kayıp ve sonuç olarak arteryel elastisitenin ve kompliyansın 

azalmasıdır. Arterler sertleşmeye başladıkça bir yandan da genişler ve duvarları 

hipertrofiye olur. Sonuçta sistolik arter basıncında artış, diyastolik arter basıncında 

düşüş ve dolayısıyla nabız basıncında genişleme ve NDH ‘de artış olur. Artmış 

sistolik arter basıncı; kardiyak afterloadı, sol ventrikül kitlesini ve oksijen ihtiyacını 

arttırır. Diyastolik arter basıncı azalması ise diyastolde koronerlere gelen kan akımını 

azaltır. Bu değişiklikler sol ventrikülün yeniden yapılanması ile sonuçlanarak; sol 

ventrikül diyastolik disfonksiyonu ve koroner arter hastalığı gelişimine neden olur 

[32].  

Normal elastik aorta ve büyük arterlerdeki sertlik, ventriküler ejeksiyon 

ilişkili arter basıncındaki dalgalanmaların düzenlenmesinin (tamponlanmasının) 

kaybına neden olur. Bu durum arter basıncında daha fazla dalgalanmaya neden 

olarak, beyin ve böbrek arterleri gibi daha küçük olan arterleri daha yüksek sistolik 
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arter basıncına maruz bırakır. Beyin ve böbreklerde vasküler hasar oluşur [33]. 

Ateroskleroz, arterioskleroz, kalsifikasyonlar ve vasküler yeniden yapılanma KBH’li 

hastalarda arteryel sertlik ile ilişkilidir. Aksine, arteryel sertlikteki artış, NDH’de 

artışa yol açar, bu durum da afterloadı arttırarak sol ventrikül hipertrofisini ve 

böbrekte vasküler hasarı uyarır.  

2010 yılında Mitchell ve arkadaşlarının 2232 katılımcı ile yaptığı 

Framingham Kalp Çalışması arteryel sertliğin; genel popülasyon, hipertansif 

hastalar, yaşlılar ve son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda kardiyovasküler 

mortalite ve morbiditenin bağımsız bir göstergesi olduğunu teyit etmektedir [34].   

Üriner albümin atılımı uzun süredir, podositlerden, glomerüler bazal 

membrandan ve vasküler endotelden oluşmuş membran bariyer defekti olmakla 

kalmayıp; aynı zamanda genel vasküler bir hastalık varlığı olarak kabul edilmektedir 

[35].  Mikroalbüminüri, hafif azalmış glomerüler filtrasyon hızı (GFH) ve artmış 

renal vasküler direnç gibi renal hasarın erken belirtileri arteryel sertlikli hastalarda da 

göreceli olarak yaygın görülen durumlardır [36]. Artmış arteryel sertlik, ileri giden 

ve geriye yansıyan basınç dalga amplitütlerinde artışla; bu durum da KBH ile 

ilişkilidir [36]. Renal sirkülasyon, kan basınç dalga iletimi yönünden benzersizdir 

[37]. Diğer organların mikrosirkülasyonu prekapiller arteriyollerin yüksek 

direncinden korunduğu halde; renal afferent arteriyol nispeten düşük dirence sahiptir. 

Bu durum da hidrostatik basıncı, glomerüler filtrasyon bariyerine yönlendirerek 

yüksek glomerüler filtrasyon fraksiyonu oluşumuna izin verir. Artmış basınç 

yansıması, filtrasyon fraksiyonunda azalma ile ilişkili, afferent arteriyoler tonusta 

artışa yol açtığı için bu durum glomerülleri basınç ilişkili hasara duyarlı hale getirir.  

Bununla birlikte kompansatuvar değişiklikler; glomerüler filtrasyonun devamı için 

efferent arteriyoler vazokonstriksiyonla sonuçlanan renin anjiotensin aldosteron 

sistem (RAAS) aktivasyonu ve tübüloglomerüler feedback yoluyla olur. Anjiotensin 

II, basınç ilişkili renal hasara; sistemik ve glomerüler hipertansiyonu uyarma özelliği 

ile ya da intrarenal vazokonstriksiyon ve azalmış kan akımına sekonder iskemi ile 

uyarılmış renal hasar yoluyla neden olur [38]. Anjiotensin II aynı zamanda, 

anjiotensin ilişkili tübüler hasara da neden olur.  
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KBH’li hastalarda yapılan birçok çalışma ile aortik NDH ile renal fonksiyon 

arasında bağımsız kesitsel bir ilişki gösterilmiştir. KBH’li hastalarda arteryel 

sertliğin artmasında çeşitli sebepler vardır. Bunlar;  

*KBH’li hastalarda etkilenmiş damar duvarlarında ilerlemiş glikasyon son 

ürünleri birikimi görülür ve bu arteryel sertlikle ilişkili olabilir [39]. 

* KBH’de renal yeniden yapılanma sürecindeki önemli morfolojik ve yapısal 

değişiklikler, kollajen içeriği ve bileşimindeki değişiklikleri içerir. Özellikle tip 1 ve 

3 kollajen fibrilleri arteryel duvarın daha sert olan yapısını temsil eder ve renal 

fibrozis gelişimine katkıda bulunur. Anjiotensin II ve aldosteron, böbrek ve 

arterlerde kollajen birikimine katkıda bulunur ve bu durum anjiotensin dönüştürücü 

enzim inhibisyonu ve aldosteron antagonizması ile önlenebilir [40]. 

*KBH’de vasküler kalsifikasyon, arteryel sertliği uyarır ve bu durum 

bozulmuş kalsiyum, fosfor ve D vitamini metabolizması, sekonder hiperparatiroidi 

ve fibroblast growth faktör 23 ve fetuin A gibi faktörlerde değişiklik sonucunda 

görülür [41]. 

*Ürik asit arteryel kalsifikasyon gelişimini hızlandırabilir. Hiperürisemik 

hastalarda artmış arteryel sertliğin mekanizması; kronik sıvı yükü, arteryel 

kalsifikasyon, inflamasyon, sempatik sinir sistemi aşırı aktivasyonu, RAAS 

aktivasyonu, lipid oksidasyonunun artması ve nitrik oksit (NO) sistem anormalliğini 

içerir [42]. 

Böbrek hastalıkları ve arteryel sertlik, aralarındaki iki yönlü ilişki nedeni ile 

(primer anormalliğin aortada mı yoksa böbrek fonksiyonlarında mı olduğu ve hem 

böbrek hem de aortada yapısal ve fonksiyonel bozukluğun hızlanmasına hangisinin 

yol açtığı) bir kısır döngü oluşturur. Şekil 2.2’de arteryel sertlik, vasküler direnç, 

kalp ve böbrek hasarı arasındaki ilişki gösterilmiştir.  
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*Arteryel sertlik, vasküler direnç, kalp ve böbrek hasarı arasındaki ilişki. Arteryel sertlik, sol 

ventrikül yeniden yapılanması ve böbrek disfonksiyonuyla sonuçlanan NDH’yi arttırır, dolayısıyla sol 

ventrikül diyastolik disfonksiyonu ve koroner arter hastalığı gelişimine neden olur. Aksine böbrek 

disfonksiyonu, arteryel hasarı daha fazla şiddetlendirir. VSMC:Vasküler düz kas hücresi; ONOO¯ : 

Peroksinitrit,; PAI: Plazminojen aktivatör inhibitör; TPA: Doku plazminojen aktivatörü; TG2:Doku 

transglutaminazı.  

*Cardiorenal Medicine 2014; 4:61’den tekrar çizilmiştir. 

 

Şekil 2.2 Arteryel sertlik, vasküler direnç, kalp ve böbrek hasarı arasındaki ilişki  

 

2.2.1 Arteryel Sertliğin Hücresel ve Moleküler Mekanizmaları 

 

Arteryel sertlik, özellikle diyabetik ve kronik böbrek hastalıklı hastalarda 

oldukça yüksek KVH mortalitesi ile ilişkilidir [43]. Fibrozis, arteryel intima ve 

media hiperplazisi, vasküler kollajen ve elastinde değişiklik, endotelyal disfonksiyon 

ve vasküler düz kas hücre (VSMC) kalsifikasyonu risk faktörleri olup, arteryel sertlik 

gelişiminden sorumludur.  
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2.2.1.1 Endotel ve vasküler düz kas hücre disfonksiyonu 

 

 Endotel, biyokimyasal ve fiziksel uyarılar karşısında çeşitli vazoaktif 

maddeler salınmasını sağlar ve vasküler hemostazın sağlanmasında hayati bir öneme 

sahiptir [44]. Endotel disfonksiyonu; azalmış nitrik oksit biyoyararlanımı, artmış 

oksidatif stres, proinflamatuvar ve protrombotik faktörlerin artışı ve endotel kaynaklı 

vazodilatasyonun azalması ile karakterize endotel fenotipinin değişikliği olarak 

tanımlanabilir [45]. 

 Vasküler düz kas hücreleri (VSMC), arter duvarında bulunan baskın hücre 

tipi olup; damarın yapısal ve fonksiyonel bütünlüğünde hayati öneme sahiptirler. 

VSMC arteryel hasar ya da aterosklerotik hastalık durumunda durgun kontraktil 

fenotipten; sentetik fenotipe prolifere olabilir [46]. Kalsifiye arterlerde VSMC, 

osteoblasta dönüşebilir [47].  

 

2.2.1.2 Adaptif immünite, inflamasyon yanıtı ve oksidatif stres 

 

 İnflamatuvar sitokinlerden p-selektin, trombomodülin, intersellüler adezyon 

molekülü-1, sitokin, C reaktif protein, serum amiloid A, interlökin(IL) 6, interlökin 8 

ve tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) arteryel sertlikte endotel disfonskiyonu ile 

ilişkilidir [48]. Arteryel sertlik oluşumunda adaptif immün sistemin önemi yeni 

anlaşılmaya başlanılmıştır. 

 Oksidatif stres, DM, HT ve hiperkolesterolemi, artmış arteryel sertlik 

prevalansı ile ilişkilidir. Fazla oksidan yükü; DNA transkripsiyonunu değiştirip, 

hücre proliferasyonuna yol açarak ve çok sayıda redoks duyarlı sinyal yolağını 

kesintiye uğratarak, arteryel yeniden yapılanmayı etkiler [49].  

 

  2.3.1.3 İlerlemiş glikasyon son ürünleri, kollajen ve elastin 

 

İlerlemiş glikasyon son ürünleri ve arteryel sertlik arasındaki ilişki yaşlılarda 

ve kardiyorenal sendromlu hastalarda bulunmuştur [39]. Arteryel sertlik; kollajen ve 

elastin turnoverinin azalması, artmış ilerlemiş glikasyon son ürünleri ve 

ekstrasellüler matriks ile karakterizedir. Elastik liflerin parçalanmasının ardından, 
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elastik liflerin yerine kollajen ve diğer matriks bileşenlerinin gelmesi ile dağılım 

düzeni bozulur. Bu olaylar elastisitenin kaybına ve arteryel sertliğin uyarılmasına 

neden olur [39].  

 

2.2.1.4 Renin anjiotensin aldosteron sistemi  

 

 Anjiotensin II ve aldosteron, arteryel sertliğe belirgin katkıda bulunan iki 

hormondur [40]. Arteryel sertlik ve vasküler kalsifikasyon patogenezinde, RAAS 

aktivasyonunun önemli rol oynadığına dair kanıtlar mevcuttur. RAAS ilişkili 

vasküler hasar seyrinde, anjiotensin II tip 1 reseptörüne bağlanarak oksidatif stresi 

arttırır, bu durum esas olarak NADPH oksidaz tarafından düzenlenir. Anjiotensinojen 

ve aldosteron; NADPH oksidaz aktivasyonu ile nitrik oksit biyoyararlanımını 

bozarak, dolayısıyla oksidatif stresi uyarıp, NO biyoyararlanımını azaltarak arteryel 

sertliği direkt olarak düzenler [43].  

 

2.2.1.5 Transglutaminaz 

 

 Doku transglutaminazı (TG2), arteryel sertlikte anahtar rol oynayan çok 

fonksiyonlu bir proteindir. Damarlarda önemli miktarlarda bulunur ve çapraz 

bağlantı yoluyla ekstrasellüler matriksi stabilize eder. NO kullanımını düzenlenmesi 

ile insülin direnci ve arteryel sertlik arasında bir bağlantı oluşturur [50].

 Kardiyorenal sendromda, TNF-α dahil sitokinlerden kaynaklanan TG2 

aktivasyonu ve RAAS aktivasyonu; insülin direnci, azalmış NO biyoyararlanımı ve 

arteryel sertlik ile sonuçlanır [51, 52]. 

 

2.2.2 Arteryel Sertlik Görüntüleme Yöntemleri 

 

Arter duvarlarının fiziksel özelliklerinin prognostik önemi açığa çıktıkça, 

bunların saptanması için birçok farklı parametre ve ölçüm tekniği geliştirilmiştir. 

Bunlara nabız dalga hızı (NDH), augmentasyon indeksi, total arteryel kompliyans, 

santral nabız basıncı/strok volüm indeksi ve nabız basınç amplifikasyonu örnek 

olarak verilebilir [53]. 
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Nabız dalga hızı ölçümü günümüzde arteryel sertlik ölçümünde en basit, non-

invaziv, güvenilir ve tekrar edilebilir yöntem olmakla birlikte, arteryel sertlik 

tanısında altın standarttır [54]. Karotid-femoral NDH, arteriyel sistemin en kabul 

edilebilir ve direkt ölçüm yapılabilir şekli olarak kabul edilmektedir [55] .  

Nabız basıncı, iki veya üç dalganın süperpozisyonundan ortaya çıkmaktadır. 

Birinci dalga kalpten perifere taşınan dalga, ikinci dalga periferden gelen dalganın 

yansıması ve üçüncü dalga kalbe yansıyan dalgadır. Başlangıç dalgası sol ventrikül 

ejeksiyonu ve arteryel sertliğe bağlı olup yansıyan dalga ise arteryel sertlik ve 

dalganın yansıdığı potansiyel bölgelerle ilişkilidir. Nabız dalga hızı, nabız basıncının 

bir arter segmenti boyunca yol alırken ki hızı olarak tanımlanır [56]. 

NDH’nin büyüklüğünü etkileyen pek çok fizyolojik parametre bulunmaktadır 

[57]. Klinik çalışmalarda HT ve NDH arasında güçlü bir pozitif ilişki gösterilmiştir. 

Bununla birlikte NDH ile yaş, kalp hızı, vücut kitle indeksi (VKİ), hematokrit ve kan 

şekeri arasında da (ilişki büyüklüğü değişkenlik göstermesine rağmen) pozitif ilişki 

gözlenmiştir. Ek olarak bazal vasküler tonus, medial düz kas kalınlığı, kan 

viskozitesinin değişikliği gibi arterlerin yapısal ve fizyolojik değişiklikleri de 

NDH’yi değiştirir. Yapılan bir meta-analiz yaş ve arter basıncının NDH ile tutarlı ve 

bağımsız olarak ilişkili olduğunu göstermiştir [58]. Diğer yandan azalmış elastisite; 

aterosklerozis, vasküler damar kalsifikasyonu, damar yapısının kollajen ve elastin 

içeriğinin değişimi gibi birçok faktöre bağlı olabilir [59]. Metabolik sendrom, 

obezite, DM ve periferik arter hastalığı olanlarda ve özellikle aortik, iliyak veya 

proksimal femoral arter stenozunda, gecikmiş ve düşük sonuçlar elde edilebilir.  

Aortik NDH aralığı yaklaşık olarak 5-15m/s’dir [53]. 2007 yılında Avrupa 

Kalp Cemiyeti ‘nin (ESC) HT klavuzunda sınır değer 12m/s olarak önerilmiştir. 

60-65 yaş arası bireylerde normal NDH 10m/s ‘dir [60]. NDH yaşlanma 

süreci ile birlikte artış gösterir ve yaşlı bireylerde kardiyak olay için bağımsız bir risk 

faktörü olarak gösterilmiştir. 2010 yılında yapılan bir meta-analizde aortik NDH’nin 

1m/s artışının – yaş, cinsiyet ve risk faktörleri eşitlendiğinde dahi -  %15 risk artışına 

neden olduğu ve aortik sertliğin kardiyak olay gelişimi ve genel mortalite riski için 

güçlü bir belirteç olduğu gösterilmiş ve bazalde yüksek KV riski olanlarda arteryel 

sertliğin prediktif değerinin çok daha yüksek olduğu belirtilmiştir [61].  
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2.3 Sclerostin, KBH ilişkili kemik mineral bozukluğu ve vasküler kalsifikasyon 

 Uzun yıllardır kemiğin, kronik böbrek hastalıklarından etkilendiği 

bilinmektedir. İki önemli epidemiyolojik bulgunun tanımlanmasından sonra KBH’de 

kemik tutulumu ile ilgili algı belirgin olarak değişmiştir:  

1) KBH ile ilişkili KVH riski oldukça artmıştır [1]  

2) Kemik hastalıkları, KBH ve kardiyovasküler morbidite arasında tutarlı bir ilişki 

vardır [62, 63]. Bu sonuçlar kemik hastalıklarının; KBH’deki KVH’ye aracılık 

edebileceğini ya da değiştirebileceğini göstermiş olup, bu durum sadece 

epidemiyolojik bir ilişki olarak kalmış ve bu hipotezi destekleyen prospektif çalışma 

yapılmamıştır.  

İskeletin kalsiyum, fosfat ve magnezyum dahil olmak üzere birçok mineral 

için en önemli depo olması nedeni ile, bozulmuş iskelet sağlığı ve mineral dengesi, 

KVH özellikle de kardiyovasküler kalsifikasyon ile kemik hastalığı arasında bir 

bağlantı olduğunu düşündürmektedir [64].  Şekil 2.3 KBH ilişkili kemik mineral 

bozukluğunda kemiğin rolünü göstermektedir  [64]. 

 

 

*KBH ilişkili hormonal değişiklikler veya üremik toksinler (yeşil kutular) kemik metabolizmasında 

değişikliği uyarırlar, bu durum çeşitli humoral faktörlerin (mavi kutular) uyumsuz şekilde artışı ile 

kemikten dolaşıma geçmesine neden olur. Dolaşımdaki bu faktörler patolojik değişiklikleri direkt 

olarak uyarırlar (kırmızı kutular). Kırmızı oklar, hasta kemik tarafından uyarılan patolojik 

değişikliklerin artmış etkilerini göstermektedir.* Lancet 2014; 2:432’den yeniden çizilmiştir 

Şekil 2.3 KBH ilişkili kemik mineral bozukluğunda kemiğin rolü 
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Yakın zamanlı çalışmalar, iskelet gelişimindeki ve kemik kitlesinin 

devamındaki önemi nedeni ile Wnt yolağı üzerinde yoğunlaşmıştır. Wnt aktivasyonu 

kemik yapımını arttırıp; kemik yıkımını azaltmaktadır. Wnt sinyal yolağı birkaç 

inhibitör tarafından oldukça sıkı bir şekilde kontrol edilmekte olup; bu inhibitörlerin 

arasında DKK1 ve sclerostin en kapsamlı şekilde çalışılanlarıdır. Artan kanıtlar 

göstermektedir ki; bozulmuş Wnt sinyali aynı zamanda kronik böbrek hastalığı 

ilişkili kemik mineral bozukluğu patogenezinden sorumlu tutulmaktadır. DKK1 ve 

sclerostin; böbrek, damar ve kemik yapıları arasında köprü görevi görmektedir.  

 

2.3.1 Wnt sinyal yolağı 

 

Wnt sinyal yolağı; hücre çoğalması, büyümesi, göçü ve farklılaşması gibi çok 

çeşitli biyolojik süreçlerde anahtar rol oynar [11, 12]. Wnt sinyal yolağı, Wnt/β-

catenin yolağı (canonical yolak olarak da isimlendirilir) da dahil olmak üzere en 

azından 3 farklı kompleks yolak içerir. Wnt/β-catenin yolağı, koreseptör LRP (LDL-

receptor-related protein)5 ve LRP6’yı da içeren bir transmembran reseptör 

kompleksiyle (frizzled family receptor) birlikte birkaç Wnt ligandı ve inhibitöründen 

oluşur [12, 65]. Bu reseptör kompleksinin aktivasyonu ile sitoplazmik β-catenin 

indirgenmesi, fosforilasyon yoluyla azalır. Dahası β-catenin intrasellüler olarak 

birikir ve daha fazla β-cateninin nükleusa doğru, çeşitli hedef genleri aktive etmede 

yardımcı olması için, yer değişimine izin verir. Şekil 2.4’te Wnt sinyal inhibisyonu 

gösterilmektedir [64].  
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*Wnt/β-catenin yolağında Wnt ligandları, frizzled ve LRP5/6’yı içeren bir transmembran reseptör 

kompleksi ile etkileşime girerler. Reseptör kompleksinin aktivasyonu ile sitozolik β-cateninin 

indirgenmesi engellenerek, β-catenin stabilize edilir. Dahası β-catenin intrasellüler olarak birikir ve 

daha fazla β-catenin, nükleusa doğru yer değiştirerek, çeşitli hedef genleri aktive etmede yardımcı 

olur. Sclerostin gibi Wnt inhibitörleri; Wnt-reseptör kompleks aktivasyonuna engel olur, 

fosforilasyonla indirgenmeyi uyarır ve sonuçta intranükleer β-catenin aktivitesi azalır.                       

* Lancet 2014; 2:430’dan yeniden çizilmiştir 

. 

Şekil 2.4 Wnt sinyal inhibisyonu 

 

İnhibitörleri dahil Wnt sinyal yolağı, kemik fizyolojisinde, kemik hücresel 

aktivitelerinin ve mineralizasyon süreçlerinin düzenlenmesinde anahtar rol oynar 

[66]. 

 

2.3.2 Sclerostin ve DKK1: Wnt inhibitörleri ve etkileri 

 

Sclerostin ve DKK1, her ikisi de çözünebilir Wnt inhibitörleridir [66]. Wnt 

inhibitörleri, çeşitli proteinlerden oluşan bir gruptur ve Wnt reseptör ya da ligandları 

ile etkileşime girerler ve Wnt sinyal aktivitesini zayıflatırlar. KBH ilişkili kemik 

mineral bozukluğundaki rolleri deneysel ve klinik çalışmalar ile araştırılmakta olup, 

periferik kandan Enzim-linked immunosorbent testi (ELISA) ile 
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ölçülebilmektedirler. KBH hasta kohortlarında kan sclerostin ölçümleri 

karşılaştırıldığında; ölçümler arasında belirgin farklılık olduğu dikkati çekmesine 

rağmen, sclerostin KBH’li hastalarda genel olarak artmıştır. KBH’de artmış 

sclerostin konsantrasyonunun nedeninin; artmış üretimden mi yoksa renal 

retansiyondan mı yoksa ikisinin birlikteliğinden mi olduğu henüz bilinmemektedir 

[25, 67]. Hareketlerinde bazı benzerlikler olmasına rağmen; DKK1 ve sclerostin 

farklı biyolojik etkilere sahiptirler ve farklı şekilde düzenlenirler [68]. Her 2 protein 

de, frizzled-LRP5-LRP6 reseptör kompleks oluşumunu inhibe etmek için farklı 

reseptörler kullanırlar [12]. Deneysel çalışmalar, sclerostinin düzenleyici etkisinin 

daha seçiciyken; DKK1’in ise çeşitli Wnt grupları ile etkileşime girmesi nedeni ile 

bir pan-Wnt inhibitör blokör protein olabileceğini ileri sürmektedir [66]. Sclerostin 

neredeyse sadece kemik kaynaklı olduğundan,  osteositlerden ve bir ölçüde 

osteoklast öncüllerinden salındığından, tipik bir Wnt inhibitörü gibi görünmektedir 

[69]. Sclerostin, 22 kDa ağırlığında bir glikoproteindir ve osteositlerde SOST geni 

tarafından kodlanır [70]. Sclerostin yalnızca kemik oluşumu ve mineralizasyonunu 

değiştirmekle kalmaz; aynı zamanda mineral birikimini düzenleyen hormonlar olan 

kalsitriol ve FGF23’ün de serum konsantrasyonlarını etkiler [71]. 

 Wnt sinyali, iskelet sağlığı için büyük öneme sahiptir. Wnt/β-catenin yolak 

inhibitörü olmasının yanı sıra sclerostinin, kemik morfogenik proteinleri üzerinde 

baskılayıcı etkileri vardır [72, 73]. Wnt sinyalinin klinik önemi sclerostozis ve Van 

Buchem hastalığı gibi, genetik olarak modifiye edilmiş hayvan modellerinde 

kolaylıkla gözlenebilir [74-77]. Sclerostin ve DKK1’in azalmış aktiviteleri kemik 

kitle ve gücünde artışa neden olurken; aksi ise hayvan modelli çalışmalarda 

sclerostin ve DKK1’in aşırı eksprese edilmesi ile gözlenir [78, 79]. Sclerostinin lokal 

Wnt yolağındaki direkt etkilerine ek olarak,  PTH’nin kemik üzerindeki etkilerinin 

de sclerostin aktivitesine bağlı olduğu bir hayvan modelli çalışmada gösterilmiştir 

[80]. Tüm bu veriler kemik sağlığı için Wnt sinyal aktivitesindeki dengenin önemini 

göstermektedir. KBH’de sclerostinin artmış konsantrasyonlarından dolayı bu denge 

muhtemelen bozulmuştur [24]. Ancak, sclerostinin artmış konsantrasyonlarının etkisi 

direkt gözlenmeyebilir; öte yandan azalmış osteositik Wnt/β-catenin sinyali deneysel 

KBH ilişkili mineral kemik bozukluğunun seyrinde, erken bir bulgu olarak 
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gözlenmektedir [81] ve KBH’li hastalarda, konak immünitesinde önemli rol oynayan 

monositlerde Wnt/β-catenin yolak aktivitesinin arttığı gösterilmiştir [82]. 

 Kemik metabolizmasına olan etkilerinin yanı sıra Wnt sinyali insan 

aterosklerozisinde hayati öneme sahiptir [65]. Wnt/β-catenin sinyali aterogenezis ve 

vasküler kalsifikasyonu uyarır [83, 84]. Deneysel  [20, 85] ve klinik [26] çalışma 

kanıtları kalsifiye VSMC’lerden Wnt sinyal inhibitörlerinin salınımının, 

kemikleşmenin daha da ilerlemesinden kaçınmak için bir kontregülatuar mekanizma 

olduğunu göstermektedir [20, 84, 85] ve bu koruyucu yanıt sadece geç evre vasküler 

hastalıklarda görülmektedir. Bir Wnt inhibitörü olan sclerostinin KBH’de artmış 

konsantrasyonu bu sürece müdahale etmektedir. LRP6’nın missense mutasyonu 

prematür koroner arter hastalığı ile ilişkilidir [86]. Deneysel çalışmalardan elde 

edilen bulgular, Wnt aktivasyonunun, VSMC’lerde apoptoza karşı koruma dahil, 

hücre fonksiyonlarında çok geniş etkileri olduğunu göstermiştir [87]. Vasküler 

kalsifikasyonda, VSMC’lerin apoptozu hayati öneme sahiptir ve Wnt inhibitörleri bu 

süreci etkileyebilir. Kemik kaynaklı sclerostine ek olarak, hemodiyalize giren 

hastaların kalsifiye aort kapak dokusunda; kontrol grubundaki nonkalsifiye dokulara 

göre daha çok sclerostin mRNA upregülasyonu olduğu gösterilmiştir [25]. Sclerostin 

ekspresyonu in vitro olarak kalsifiye VSMC’lerde de gösterilmiştir [85].  

Bozulmuş Wnt sinyali adinamik kemik hastalığı ile ilişkili olabilir [88]. 

Ancak KBH ilişikili kemik mineral bozukluğunda PTH ile Wnt sinyali arasındaki 

etkileşim tam olarak anlaşılamamıştır. 60 HD hastası ile yapılan bir çalışmanın ön 

raporunda PTH ile sclerostin konsantrasyonları arasında negatif korelasyon 

gözlenmiştir [67]. Dahası sclerostin, kemik turnover parametreleri ile güçlü bir 

negatif ilişki göstermiştir; bu durum da adinamik kemik hastalığının uyarılmasında 

yüksek sclerostin konsantrasyonlarının etkisini vurgulamıştır ya da tam tersi geçerli 

olabilir [64]. Aksine DKK1 ile ilişki saptanmamıştır.  

Kalsitonin ya da kemik morfogenik proteinler (BMP), sclerostin salınımını 

uyarırken; PTH [80] ve östrojen [89]  sclerostin salınımını baskılamaktadır. 

Östrojenin etkisi göz önüne alındığında bu durum, kadınlarda sclerostin 

ortalamasının neden düşük olduğunu açıklamaktadır [17, 18, 90]. DKK1 ve 

sclerostin DM’de  [91] ve inflamasyonda (mediatörler aracılığı ile ) [92] artar. DKK1 

ve sclerostinin osteositlerden salınımı, iskelete mekanik yüklenme olduğunda azalır 
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[93]. Matrix mineralizasyonu, sclerostin ekspresyonunu tam olarak bilinmeyen bir 

mekanizma ile aktive eder [66].   

 İnsan iliyak arter biyopsilerinde, sclerostin negatif osteositlerin kemik 

yüzeyine daha yakın olması; sclerostin salınımının osteositlerle ve/veya kemik yaşı 

ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir [69]. Artmış kemik yaşı, azalmış renal 

klerens ve azalmış mekanik kemik yükü, yaşlılarda sclerostin seviyelerinin neden 

arttığını açıklayabilir [94].   

 Genel popülasyon ile [94-96] benzer şekilde KBH’li hastalarda da [17, 24]  

dolaşımdaki yüksek sclerostin seviyeleri daha yüksek kemik mineral yoğunluğu ve 

daha iyi kemik yapısı ile ilişkilidir. Bugünkü bilgilerimize göre sclerostin kemik 

yapımının inhibitörüdür, bu kafa karıştırıcıdır ve bununla ilgili yüksek sclerostin 

seviyelerinin osteosit sayısı ve iskelet kütlesini yansıtabileceği şeklinde, makul bir 

açıklaması olabilir [94, 97]. 

 Kesitsel gözlemsel çalışmaların çoğunda fakat hepsinde değil, dolaşımdaki 

sclerostin seviyeleri, kardiyovasküler kalsifikasyonla, en azından tek değişkenli 

analizlerde, pozitif olarak ilişkili bulunmuştur [25, 26]. Kayda değer bir şekilde, bazı 

kohortlarda değişkenlerin ayarlanması ile bu ilişki tersine dönmüştür [26]. Bu durum 

da sclerostinin, vasküler kalsifikasyon progresyonunu baskılamak amacı ile 

kontregülatuar mekanizmayı temsil ettiğini desteklemektedir [20]. Sclerostin ile 

arteryel sertliğin olası korelasyonu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır;  

2012 yılında Thambiah ve arkadaşları tarafından yapılan 77 prediyalitik KBH 

hastasında Wnt sinyal inhibitörleri ile kemik mineral yoğunluğu ve arteryel sertliğin 

değerlendirildiği  (arteryel sertlik parmak nabız volümü ile değerlendirilmiş) bir 

çalışmada sclerostin ile kemik mineral yoğunluğu arasında pozitif bir ilişki 

gözlenirken; aksine DKK1 ile kemik mineral yoğunluğu ve parmak nabız volümü ile 

ölçülen sertlik indeksi arasında negatif ilişki gözlenmiş ve arteryel sertlik indeksi ile 

sclerostin arasında anlamlı korelasyon saptanmamış [24]. 2013 yılında 

postmenapozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu, vasküler kalsifikasyon, arteryel 

sertlik ve Wnt sinyal yolak inhibitörlerinin ilişkisinin incelendiği 146 hasta ile 

yapılan çalışmada DKK1 ile abdominal aortik kalsifikasyon arasında negatif bir ilişki 

gözlenirken; DKK1 ve NDH arasında ilişki bulunmamış iken; sclerostin abdominal 

aortik kalsifikasyonla pozitif ilişkili bulunmuş, sclerostin ile NDH arasında 
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istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmuş ancak yaş, arter basıncı ve lipid 

konsantrasyonlarına göre ayarlandığında anlamlı ilişki saptanmamış. NDH> 9m/s 

olan hasta grubunda sclerostin; <9m/s olan gruba göre belirgin yüksek saptanmış 

[21]. 

Sclerostin seviyeleri ve KBH’de kardiyovasküler mortalitenin 

değerlendirildiği çalışmalarda tutarsız sonuçlar elde edilmiştir; bazı araştırmacılar 

dolaşımdaki yüksek sclerostin seviyelerinin daha iyi sağ kalım ile ilişkili olduğunu 

savunurken [26, 98], diğer araştırmacılar negatif ilişki olduğunu [90, 99] ya da hiç 

ilişki olmadığını belirtmektedirler. Bu çelişkili sonuçlar, hasta özellikleri, farklı 

ölçüm yöntemleri kullanımı ya da çoklu değişkenli analizlerde farklı karşılaştırma 

faktörlerinin kullanımı ile açıklanabilir.  

 Romosozumabın (insan sclerostin monoklonal antikoru), postmenapozal 

osteoporozda kemik mineral yoğunluğunu arttırdığı [100] gösterilmiştir. KBH’de 

sclerostin ilişkili Wnt sinyal bozukluklarını düzeltebilecek yeni bir metot olabileceği 

düşünülmektedir. Ancak sclerostin, kemikte olduğu gibi damar yapılarında da 

antimineralizan bir madde gibi rol alabileceğinden; ileri evre KBH gibi vasküler 

kalsifikasyona yüksek eğilimi olan hastalarda güvenilirlik ile ilgili endişeler 

mevcuttur [64].  

 Sclerostin ve DKK1’in kesin rolleri tamamen aydınlatılamamış olup, 

potansiyel tedavi için müdahaleler henüz net olmayıp umut vaat etmektedir.  

Şekil 2.5’te sclerostin ve kemik – damar aksı arasındaki ilişki gösterilmiştir 

[101]. Tablo 2.3’te genel popülasyon ve KBH çalışmalarında serum sclerostin 

değerleri ile ilişkili faktörler gösterilmektedir [70]. 
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*Böbrekler, damarsal yapılar ve kemik arasında yoğun iletişim mevcuttur. KBH, artmış vasküler 

kalsifikasyon insidansı ve adinamik kemik hastalığı gelişimi ile birliktedir.  KBH’de, DKK1’in artmış 

renal üretimi ve dolaşımdaki seviyeleri VSMC’lerin osteokondrojenik farklılaşması, vasküler 

kalsifikasyon ve renal osteodistrofi ile ilişkilidir. Wnt inhibitörlerinden özellikle sclerostin vasküler 

duvarda üretilip, sadece faydalı  parakrin etkileri(vasküler kalsifikasyon progresyonunu yavaşlatma) 

olmayıp; dolaşıma geçtiğinde iskelet üzerinde negatif endokrin etkileri uyarır(azalmış 

osteoblastogenezis ve artmış osteoklastogenezis). Adinamik kemik hastalığı ve vasküler 

kalsifikasyonun her ikisi de KBH’Li hastalarda artmış mortalite ile ilişkilidir.  

* Kidney International 2015; 88:238’den tekrar çizilmiştir. 

 

Şekil 2.5 Sclerostin ve kemik – damar aksı 
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Tablo 2.1 Genel popülasyon ve KBH çalışmalarında serum sclerostin değerleri ile 

ilişkili faktörler[70]  

 

 Genel popülasyon  KBH 

Serum sclerostin  

Yaşlanma  Yaşlanma 

Erkek cinsiyet Erkek cinsiyet 

Diyabetes mellitus  Diyabetes mellitus 

↑ yağ dokusu  

↑ aterosklerozis  

↑aortik kalsifikasyon   

↑KMD ↑KMD 

↓ kemik döngüsü ↓ kemik döngüsü 

 ↑ mortalite 

↓ ya da ↑ kırıklar  

↑ serum LDL  

↓ serum PTH ↓ serum PTH 

↑ serum TNFα  

↑serum BMP 2,4,6  

 ↑ serum 25(OH) D 

 ↓serum bone spesifik 

ALP 

 ↓serum CTX 

 ↓GFH 

Kalsitriol, kortikosteroidler, 

denosumab ve risedronat ile 

tedavi  

 

Serum sclerostin 

PTH, östrojenler ve raloksifen 

tedavisi  

 

Mekanik yük   

KMD: Kemik mineral dansitesi; LDL: Low density lipoprotein; PTH: Paratiroid 

hormon; TNF: Tümör nekrozis faktör; BMP: Kemik morfogenik protein; ALP: 

Alkalen fosfataz; CTX: Beta-CrossLaps; GFH: Glomerüler filtrasyon hızı 
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3.GEREÇ ve YÖNTEM 

 

Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 

Hemodiyaliz merkezinde en az 6 ay süre ile haftada 3 gün hemodiyaliz programında 

olan ve 18 yaşından büyük hastalar alındı. Tüm hastalarda serum sclerostin ve NDH 

ölçümü yapılması planlandı. Ancak NDH, ölçümü bozabilecek protezi ve atriyal 

fibrilasyonu olmayan hastalarda yapıldı. Ek olarak çalışmaya alınan hastalara ait 

2014 NDH verileri retrospektif olarak elde edildi ve 2015 yılı NDH ölçümleri ile 

karşılaştırıldı. 

18 yaşından büyük, bilinen böbrek hastalığı olmayan, serum kreatinin 

değerleri normal aralıkta olan ve statin kullanmayan normal popülasyondan seçilen 

19 erkek ve 21 kadından oluşan, yaş ve cinsiyet uyumlu, gönüllü 40 kişi kontrol 

grubu olarak belirlendi ve bu grupta sadece serum sclerostin tetkiki çalışıldı. 

Çalışmaya alınan tüm hastalar bilgilendirilmiş gönüllü onam formu ile 

bilgilendirildi ve onamları alındı. Çalışma öncesinde Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurul’unun onayı alındı (Tarih: 22 Eylül 2014 ve Karar No: 15-650-

14). Çalışma Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından 

desteklendi. 

 Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, vücut kitle indeksleri (VKİ), son dönem 

böbrek yetmezliği etyolojileri, eşlik eden hastalıkları (HT, DM, aterosklerotik kalp 

hastalığı (ASKH), serebrovasküler olay (SVO)), HD süreleri, HD giriş yolları ile 

ilgili bilgiler, HD girişi sistolik ve diyastolik arter basıncı değerleri, HD arası kilo 

değişimleri, sigara öyküleri ve kullandıkları ilaçlar ile ilgili bilgiler kendilerinden ve 

hasta dosyalarından alındı.  

 

3.1 Biyokimyasal ölçümler 

 

Biyokimyasal parametreler için hastaların hafta ortası hemodiyaliz seansının 

öncesinde kan örnekleri alındı. Ayda bir kalsiyum, fosfat, albümin, hemoglobin; 3 

ayda bir paratiroid hormon (PTH), alkalen fosfataz (ALP), ferritin, C reaktif protein 

(CRP) ve 6 ayda bir lipid profili (total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol) 
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değerleri ölçüldü ve sonuçlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez 

Laboratuvarı’ndan elde edilerek bir yıllık ortalama değerleri hesaplandı.  

 

3.1.1 Serum sclerostin düzeyinin ölçümü 

 

 Hastalardan hafta başı HD seansından önce, kontrol grubundan ise herhangi 

bir zamanda sclerostin tetkiki için alınan kan örnekleri, uygun tüplere konularak oda 

ısısında 30 dakika bekletildikten sonra 1000 devirde 15 dakika santifüj edildi. Serum 

ayrıldıktan sonra çalışılacakları zamana kadar -80   C’de saklandı.  

Serum örneklerinden sclerostin düzeyleri 96-well mikrotabakaları 

kullanılarak üretici kullanma kılavuzu bilgileri dahilinde enzim-linked 

immunosorbent testi (ELISA) yöntemi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 

Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı 

Laboratuvarı’nda ölçüldü (R&D systems Europe,  Human SOST). Kitin duyarlılığı 

1.74 pg/mL olarak belirlenmiştir.  

 

3.2 Nabız dalga hızı ölçümü 

 

 Nabız dalga hızı, SphygmoCor (AtCor Medical Instruments, Illinois, USA) 

markalı tonometri cihazı kullanılarak hesaplandı.  

Ventriküler kontraksiyon tarafından oluşturulan basınç, aort boyunca bir 

dalga olarak seyreder. Nabız dalga hızını, arteryel sistemin farklı iki noktasında 

lokalize kan basıncı eğrileri arasındaki gecikmeden hesaplamak mümkündür. 

Hastaların karotis ve femoral arter basınç dalga formları basınca duyarlı aktarıcı 

yardımı ile boyun ve kasıkta ilgili yerlere konularak noninvaziv olarak ölçüldü. Bu 

iki basınç dalga eğrisi arasındaki gecikme ile karotis- femoral arter arasındaki 

yüzeyel mesafe kullanılarak, nabız dalga hızı hesaplandı. 
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Nabız Dalga Hızı (PWV) (m/sn) = D (m) / T (sn)  

D: Karotis ile femoral arter arasındaki mesafe  

T: Karotis ile femoral arter arasındaki gecikme zaman farkı 

 

Şekil 3.1 Nabız dalga hızı ölçümünün şematik gösterimi  

 

3.3 İstatistiksel analiz 

 

 Verilerin analizi Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows 

15 paket programında yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler dağılımı normal olan 

değişkenler için ortalama ± standart sapma, dağılımı normal olmayan değişkenler 

için median (minimum – maksimum),  nominal değişkenler ise vaka sayısı ve % 

olarak gösterildi.  

Grup sayısı iki olduğunda gruplar arasında ortalamalar yönünden farkın 

önemliliği t testi ile ortanca değerler yönünden farkın önemliliği Mann-Whitney testi 

ile araştırıldı. Grup sayısı ikiden fazla olduğunda gruplar arasında ortalamalar 

yönünden farkın önemliliği ANOVA varyans analizi testi ile ortanca değerler 

yönünden farkın önemliliği Kruskal-Wallis testi ile araştırıldı. Nominal değişkenler 

Pearson Ki-Kare veya Fisher exact testi ile değerlendirildi. 
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Sürekli değişkenler arasındaki ilişki araştırılırken dağılım normal olmadığında 

Spearman korelasyon testi ile; normal olduğunda ise Pearson korelasyon testi ile 

değerlendirildi. Değişkenlerin zamana göre değişimi dağılım normal ise paired testi 

ile; dağılım normal değilse wilcoxon testi ile araştırıldı.  

NDH ve sclerostin değerlerini bağımsız olarak etkileyen faktörleri belirlemek 

için çok değişkenli lineer regresyon analizi yapıldı. Backward yöntemi kullanıldı.  β 

katsayısı ve modelin açıklayıcılık katsayısı R
2 

ile belirtildi.    P değeri <0.05 için 

sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

 

 Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 

Hemodiyaliz merkezinde haftada 3 gün ve en az 6 aydır hemodiyaliz uygulanan 73 

hasta alındı.  

 Çalışmaya alınan hastaların 38’i erkek (%52.1) olup hastaların yaş ortalaması 

55±15 olarak saptandı. Hastaların 60’ında (%82.1) hipertansiyon (HT); 24’ünde 

(%32.8) aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH); 22’sinde (%30.1) diyabetes mellitus 

(DM) ve 5’inde (%6.8) serebrovasküler olay (SVO)  mevcuttu ve hastaların 22’sinin  

(%30.1) sigara öyküsü bulunmaktaydı.  

KBH etyolojisi açısından değerlendirildiğinde en sık 3 neden, 20 hasta 

(%27.3) ile HT; 16 hasta (%21.9) ile DM ve 14 hasta (%19.2) ile polikistik böbrek 

hastalığı (PKBH) olarak saptandı. Hastaların HD süresi 18-276 ay arasında 

değişiyordu ve 71 (%97.2) hasta arteriovenöz fistül ve 2 hasta (%2.8) kalıcı kateter 

ile hemodiyalize girmekteydiler. 

HD giriş sistolik ve diyastolik arter basıncı değerleri nabız dalga hızı (NDH) 

ölçümünün yapıldığı aya ait olan 10 seans ardışık HD arter basıncı ölçümlerinin 

ortalaması alınarak; benzer şekilde HD arası kilo değişiminin hesaplanması ise NDH 

ölçümünün yapıldığı aya ait olan 10 seans ardışık HD giriş ve çıkış kilo 

değişimlerinin ortalaması alınarak hesaplandı. 

Hastaların demografik ve klinik özelliklerine ait veriler Tablo 4.1 ve 4.2, 

laboratuvar değerlerine ait veriler ise Tablo 4.3’te verilmiştir. 
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Tablo 4.1 Hastaların demografik özellikleri 

Parametre n: 73 

Yaş (yıl) (ort±SS) 55±15 

Cinsiyet (erkek, %) 38 (52.1) 

VKİ (kg/m
2
) (ort±SS) 25.8±5.7 

DM (n, %) 22 (30.1) 

HT (n, %) 60 (82.1) 

ASKH (n, %) 24 (32.8) 

SVO (n, %) 5 (6.8) 

Sigara (n, %) 

Hiç kullanmamış 

Aktif içici 

İçmiş bırakmış 

 

51 (69.8) 

7 (9.6) 

15 (20.5) 

KBH etyolojisi (n, %) 

            HT 

DM 

            Polikistik Böbrek Hastalığı 

Piyelonefrit 

Bilinmeyen 

Diğer 

Glomerülonefrit                                                              

 

20 (27.3) 

16 (21.9) 

14 (19.2) 

11 (15) 

5 (6.8) 

4 (5.5) 

3 (4.1) 

  

*VKİ: Vücut kitle indeksi; Ort: Ortalama; SS: Standart sapma; DM: Diyabetes 

mellitus; HT: Hipertansiyon; ASKH: Aterosklerotik kalp hastalığı; SVO: 

Serebrovasküler olay; KBH: Kronik böbrek hastalığı 
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Tablo 4.2 Hastaların klinik özellikleri 

Parametre n: 73 

HD süresi (ay) (min-max) 

HD süresi (ort±SS) (ay) 

18-276 

79±60 

HD giriş yolu (n, %) 

AVF 

Kalıcı kateter 

 

71 (97.2) 

2 (2.8) 

HD giriş sistolik arter basıncı 

(SAB) (mmHg) (Ort+SS) 

126±17 

HD giriş diyastolik arter basıncı 

(DAB (mmHg) (Ort+SS) 

74±9 

HD arası kilo değişimi (gram) (Ort+SS) 2369±896 

İlaçlar (n, %) 

            iv demir 

            Fosfat bağlayıcı kalsiyum içeren 

Fosfat bağlayıcı kalsiyum içermeyen 

Antihipertansif 

D vitamini  

Cinacalcet 

Oral D vitamini 

Statin 

 

66 (90.4) 

62 (84.9) 

9 (12.3) 

47 (64.3) 

38 (52) 

16 (21.9) 

9 (12.3) 

6 (8.2) 

*HD: Hemodiyaliz; Ort: Ortalama; SS: Standart sapma; AVF: Arteriyovenöz fistül; 

DAB: Diyastolik arter basıncı; SAB: Sistolik arter basıncı 
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Tablo 4.3 Hastaların laboratuvar değerleri  

Parametre Ortalama±SS  

Ca (mg/dL) 8.6±0.5 

P (mg/dL) 5.3±1.0 

Albümin (g/dL) 4±0.3 

ALP (U/L) 119±89 

PTH (pg/mL) 460±333 

CRP (mg/dL) 12.2±11.6 

Total Kolesterol(mg/dL) 150±33 

HDL kolesterol (mg/dL) 38±10 

LDL kolesterol (mg/dL) 81±26 

Hemoglobin (g/dL) 11±1 

Ferritin (ng/mL) 474±250 

Kt/V  1.80±0.35 

*Ca: Kalsiyum; P: Fosfat; ALP: Alkalen fosfataz; PTH: Paratiroid hormon; CRP: C 

reaktif protein; HDL: High density lipoprotein; LDL: Low density lipoprotein; SS: 

Standart sapma  

 

73 hasta ve 40 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı gönüllüden oluşan kontrol 

grubunda sclerostin çalışıldı. Hasta grubunda sclerostin, kontrol grubuna göre 

belirgin yüksek saptandı (327±209 pg/mL ve 141±88 pg/mL, p<0.001 ) Hasta 

grubunda cinsiyetler arası sclerostin değerlerinde anlamlı farklılık saptandı 

(kadınlarda 258.5±157 pg/mL ve erkeklerde 390.5±231 pg/mL, p:0.007). 

Sclerostinin yaş ile değişiminin değerlendirilmesi için hasta yaş ortalaması olan 55 

yaş sınır olarak belirlendi ve hastalar ≤55 yaş ve >55 yaş olarak iki gruba ayrıldı ve 

yaşla sclerostin değerlerinde anlamlı farklılık saptandı (≤55 yaş 221 pg/mL ve >55 

yaş 319 pg/mL, p:0.008). Tablo 4.4 ve Şekil 4.1’de sclerostinin hasta grubunda 

cinsiyet ve yaş ile ilişkisi, hasta ve kontrol grubunda sclerostin değerleri 

gösterilmektedir.  
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Tablo 4.4 Sclerostinin hasta grubunda cinsiyet ve yaş ile ilişkisi, hasta ve kontrol 

grubunda sclerostin değerleri 

   Sclerostin (pg/mL) (Ort+SS) 

Erkek (n:38) Kadın (n:35)               p değeri 

390.5±231 258.5±157                0.007 

≤55 yaş (n:32) >55 yaş (n:41)            p değeri 

265±171 376±223                   0.008 

Hasta (n:73) Kontrol (n:40)           p değeri 

327±209 141±88                  <0.001 

 

 

 

Şekil 4.1 Sclerostinin hasta grubunda cinsiyet ve yaş ile ilişkisi, hasta ve kontrol 

grubunda sclerostin değerleri 

 

Sclerostin için yapılan tek değişkenli korelasyon analizinde yaş, erkek 

cinsiyet, ASKH, statin kullanımı, VKİ ve NDH ile pozitif; ALP, PTH, Kt/V, 

cinacalcet ve D vitamini kullanımıyla ise negatif korelasyon gösterdiği saptandı. 

Kalsiyum içeren ve içermeyen fosfat bağlayıcılar sclerostin ile ilişkili bulunmadı 

(kalsiyum içeren fosfat bağlayıcı kullananlarda medyan sclerostin 276 pg/mL iken; 

0 

50 
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Hasta Kontrol Hasta Erkek Hasta Kadın Hasta ≤55 yaş Hasta >55 yaş 
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kalsiyum içermeyen fosfat bağlayıcı kullananlarda 256 pg/mL, p: 0.254). Tablo 4.5’ 

te sclerostine ait tek değişkenli korelasyon analizi verilmiştir 

 

Tablo 4.5 Sclerostine ait tek değişkenli korelasyon analizi 

 Sclerostin 

Parametre r P 

Yaş  0.37 0.001 

Cinsiyet(erkek) 0.313 0.007 

DM 0.203 0.084 

HT -0.005 0.970 

ASKH 0.257 0.027 

Sigara 0.166 0.158 

Statin 0.258 0.026 

D vit kullanımı  -0.350 0.002 

Cinacalcet kullanımı -0.386 0.001 

Fosfatbağlayıcı kullanımı -0.110 0.350 

Nabız dalga hızı (NDH) 0.286 0.019 

VKİ 0.255 0.028 

CRP 0.157 0.234 

Ca -0.250 0.056 

P  -0.145 0.274 

Albümin  -0.240 0.067 

ALP  -0.494 <0.001 

PTH  -0.528 <0.001 

HDL kolesterol -0.178 0.176 

Hemoglobin  -0.065 0.624 

Ferritin -0.208 0.114 

Kt/V  -0.456 <0.001 

*DM:Diyabetes mellitus; HT:Hipertansiyon; ASKH:Aterosklerotik kalp hastalığı; 

VKİ:Vücut kitle indeksi;  Ca: Kalsiyum; P: Fosfat; ALP: Alkalen fosfataz; PTH: 

Paratiroid hormon; HDL: High density lipoprotein 
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Tek değişkenli korelasyon analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı çıkan 

değişkenlerin birlikte etkilerinin değerlendirildiği ve bağımsız 

değişken/değişkenlerin saptandığı çoklu değişkenli lineer regresyon analizleri 

yapıldığında sclerostinin; erkek cinsiyet ve statin kullanımı ile pozitif; PTH ile 

negatif korelasyon gösterdiği saptandı (Tablo 4.6). 

 

Tablo 4.6 Sclerostin çoklu değişkenli lineer regresyon analizi model 1 (Kt/V içeren 

model) ve model 2 (Kt/V içermeyen model) 

 R
2
 β P değeri 

Model 1 (Kt/V içeren model)    

               Statin  143.93 0.093 

               PTH  -0.282 <0.001 

               Cinsiyet (erkek)   110.87 0.054 

               Kt/V  -141.46 0.075 

 0.446   

Model 2 (Kt/V içermeyen model)    

               Statin  168.96   0.05 

               PTH  -0.270 <0.001 

              Cinsiyet (erkek)  174.82 <0.001 

 0.420   

* PTH:Paratiroid hormon 

Eksitus ve aritmi nedeniyle 2, protez olması nedeni ile ise 4 hastada NDH 

ölçümü yapılamadı. NDH ölçümü yapılan 67 hastanın özellikleri Tablo 4.7 ve 4.8 ile 

şekil 4.2’de gösterilmektedir.  
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Tablo 4.7 Hastaların NDH ölçümleri  

Nabız dalga hızı (m/sn) (Ort+SS) 9.2±2.7 

Periferik sistolik arter basıncı (mmHg) 112±21 

Periferik diyastolik arter basıncı (mmHg) 67±11 

Aort sistolik arter basıncı (mmHg) 101±19 

Aort diyastolik arter basıncı (mmHg) 68±11 

 

Tablo 4.8 Cinsiyet ve yaşa göre NDH ölçümleri (medyan değerler) 

   NDH (m/sn)  

Erkek (n:36) Kadın (n:31)               p değeri 

9.0 8.4 0.145 

≤55 yaş (n:33) >55 yaş (n:34)            p değeri 

7.7            10.0          <0.001 

 

 

Şekil 4.2 Cinsiyet ve yaşa göre NDH değişimleri 

 

Tek değişkenli korelasyon analizinde NDH’nin yaş, DM, periferik, aort ve 

HD giriş sistolik arter basıncı, VKİ, sclerostin, total kolesterol ve LDL ile pozitif; 

Kt/V, cinacalcet ve D vitamini kullanımıyla ise negatif korelasyon gösterdiği 

saptandı( Tablo 4.9). 
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Tablo 4.9 NDH tek değişkenli korelasyon analizi  

 NDH 

Parametre r P 

Yaş  0.547 <0.001 

Cinsiyet(erkek) 0.180 0.145 

DM 0.419 <0.001 

Sigara 0.124 0.318 

Statin 0.032 0.795 

AntiHT 0.238 0.052 

D vit kullanımı  -0.272 0.026 

Cinacalcet kullanımı -0.271 0.027 

Fosfat bağlayıcı kullanımı 0.023 0.852 

Periferik sistolik arter basıncı 0.459 <0.001 

Periferik diyastolik arter basıncı 0.171 0.217 

Aort sistolik arter basıncı 0.381 0.004 

Aort diyastolik arter basıncı 0.160 0.248 

HD giriş sistolik arter basıncı 0.327 0.009 

HD giriş diyastolik arter basıncı 0.138 0.282 

HD arası kilo değişimi -0.018 0.886 

VKİ 0.337 0.005 

Sclerostin 0.268 0.029 

CRP 0.185 0.180 

Ca -0.196 0.155 

P  -0.103 0.458 

ALP  -0.229 0.095 

PTH  -0.195 0.158 

Total kolesterol 0.352 0.009 

LDL kolesterol 0.372 0.006 

Hemoglobin  -0.088 0.526 

Ferritin -0.005 0.970 

Kt/V  -0.282 0.039 

*DM: Diyabetes mellitus; VKİ: Vücut kitle indeksi;  Ca: Kalsiyum; P: Fosfat; ALP: 

Alkalen fosfataz; PTH: Paratiroid hormon; LDL: Low density lipoprotein 

 



33 
 

NDH için yapılan çoklu değişkenli lineer regresyon analizinde yaş, DM ve 

HD giriş sistolik arter basıncı ile pozitif korelasyon saptandı (Tablo 4.10). 

 

Tablo 4.10 NDH çoklu değişkenli lineer regresyon analizi  

Parametre R
2
 β P değeri 

Yaş  0.068 0.003 

DM  1.440 0.038 

D vit kullanımı  -1.202 0.059 

HD giriş sistolik arter basıncı  0.058 0.001 

VKİ  0.093 0.093 

 0.506   

*DM: Diyabetes mellitus; *VKİ: Vücut kitle indeksi 

 

2014 ve 2015 yılı NDH ölçümleri karşılaştırıldığında (ortak hasta sayısı:52), 

aradaki fark (∆ NDH) istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı (2014 NDH 

9.1±2.4m/sn ve 2015 NDH 9.2±2.7, p: 0.866). 2014 ve 2015 yılları içinde NDH 

azalan, artan ve sabit kalan hastalarda bu durumu belirleyen faktörlerin 

değerlendirilmesi için hastalar 3 gruba ayrıldı. Gruplar, hastaların %50’sinin NDH 

değişimi ± %14 aralığında saptandığından;  ≤ %14 azalan, ± %14 sabit kalan ve 

>%14 artan olarak belirlendi. Gruplar arasında NDH artışının periferik ve aort 

sistolik arter basıncı ve CRP ile pozitif ilişkili olduğu gözlendi. 

Grupların NDH değişimleri tablo 4.11 ve şekil 4.3’te, gruplar arası klinik ve 

laboratuvar parametrelerinin karşılaştırılması ise tablo 4.12’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.11 Gruplar arası NDH değişimi 

Grup NDH 2014 (m/sn) NDH 2015 (m/sn) ∆ NDH 

≤%14 azalan (n:13) 9.5±1.9 7.5±1.6 -2±0.8 

± %14 sabit   (n:26) 9±3 8.8±2.6 -0.2±0.8 

>%14 artan   (n:13) 8.9±1.8 11.6±2.5 2.8±1.3 

 

 

 

Şekil 4.3 Gruplar arası NDH değişimi 
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Tablo 4.12 NDH grupları arasında klinik ve laboratuvar parametrelerinin 

karşılaştırılması 

Parametre (n) / Ort+SS ≤%14 

azalan    

± %14 

sabit     

>%14 

artan      

p değeri 

Yaş 57±11 50±16 58±17 0.166 

Cinsiyet (erkek) 7 13 7 0.962 

DM varlığı 2 6 4 0.648 

HT varlığı 10 20 13 0.163 

ASKH varlığı 4 4 4 0.420 

Sigara kullanımı 5 6 5 0.825 

Statin kullanımı  0 1 2 0.204 

antiHT kullanımı 7 15 9 0.698 

D vit kullanımı 7 16 6 0.651 

Cinacalcet kullanımı 2 9 1 0.128 

Fosfat bağlayıcı kullanımı 13 25 13 0.331 

Periferik SAB mmHg 104±20 112±20 127±26 0.032 

Periferik DAB mmHg 67±12 67±11 72±13 0.510 

Aort SAB mmHg 93±18 101±18 115±24 0.023 

Aort DAB mmHg 68±13 68±11 73±14 0.538 

HD giriş SAB mmHg 127±19 122±17 127±15 0.664 

HD giriş DAB mmHg 73±9 73±9 72±9 0.980 

HD arası kilo değişimi (gram) 2720±939 2242±873 2417±565 0.270 

VKİ (kg/m
2
) 27.2±6.3 23.7±5.3 26.1±3.6 0.120 

Sclerostin (pg/mL)  256±126 336±260 290±119 0.754 

Kt/V 1.7±0.3 2±0.4 1.7±0.2 0.066 

LDL kolesterol (mg/dL)  83.4±37 77.4±22 91±14 0.177 

Ca (mg/dL)  8.8±0.6 8.8±0.4 8.6±0.4 0.610 

P (mg/dL)  5.3±1.4 5.2±0.9 5.3±1.3 0.954 

PTH (pg/mL) 511±323 442±295 434±436 0.567 

CRP (mg/dL)  9±5 9±10 17±11 0.011 

Ferritin (ng/mL)  515±262 484±227 554±328 0.744 

*Ort:Ortalama; SS:Standart sapma; SAB:Periferik sistolik arter basıncı; 

DAB:Dİyastolik arter basıncı; DM:Diyabetes mellitus; HT:Hipertansiyon; 

ASKH:Aterosklerotik kalp hastalığı; SVO:Serebrovasküler olay; VKİ:Vücut kitle 

indeksi;  Ca: Kalsiyum; P: Fosfat; PTH: Paratiroid hormon 
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1 yıllık izlemde 1’i KVH kaynaklı olmak üzere 2 hasta eksitus oldu. 

KVH/diğer ölüm nedenleri ile sclerostin ya da NDH arasında ilişki saptanmadı.  
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Kronik hemodiyaliz hastalarında arteryel sertlik ve sclerostini belirleyen 

faktörler ile sclerostin-arteryel sertlik ilişkisinin araştırıldığı çalışmamızda 

sclerostinin; erkek cinsiyet ve statin kullanımı ile pozitif, PTH ile negatif; NDH ‘nin 

ise yaş, DM ve HD giriş sistolik arter basıncı ile pozitif korelasyon gösterdiği 

saptandı. NDH ve sclerostin arasındaki tek değişkenli korelasyon analizindeki pozitif 

ilişki; çoklu değişkenli regresyon analizinde gözlenmedi. 

Çalışmamızdaki sclerostin değerleri, literatür ile tutarlı olarak; hastalarda, 

kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı [24, 26, 67, 81, 102, 103]. 

Hastalarda sclerostin değerinin yüksek çıkmasının sebebinin, renal fonksiyon 

bozukluğuna bağlı retansiyon ve/veya renal osteodistrofi ile ilişkili olarak sclerostin 

yapımındaki artış olabileceği ileri sürülmektedir [102, 104].  

Sclerostinin, literatürle uyumlu olarak erkeklerde daha yüksek olduğu ve 

yaşla arttığı saptandı [17, 24, 94]. Erkeklerdeki yüksek serum sclerostin değerlerinin 

sebebi, kemik kütlesinin daha fazla olması olabilir. Yaşlanmayla sclerostin artışının 

mekanizmasını net olmamakla birlikte, iskelet sistemindeki yeniden yapılanmadaki 

dengesizlik bu durumla ilişkili olabilir. Sclerostinin yaş ile olan ilişkisinin 

aydınlatılabilmesi için, OPG/RANKL/RANK yolağı yoluyla kemik yapımındaki 

veya rezorpsiyonundaki etkilerinin netleştirilmesi önemlidir [105].   

PTH ile negatif korelasyon, hemodiyaliz hastaları ile yapılan daha önceki 

çalışmalar ile benzer olarak sonuçlandı[17, 67, 106]. Bozulmuş Wnt sinyali adinamik 

kemik hastalığı ile ilişkili olabilir [88]. Ancak KBH ilişkili kemik mineral 

bozukluğunda PTH ile Wnt sinyali arasındaki etkileşim tam olarak anlaşılamamıştır. 

Sclerostin ile PTH’nin negatif korelasyon göstermesine ek olarak sclerostin, kemik 

turnover parametreleri ile güçlü bir negatif ilişki göstermiştir; bu durum da adinamik 

kemik hastalığının uyarılmasında yüksek sclerostin konsantrasyonlarının etkisini 

vurgulamıştır ya da tam tersi geçerli olabilir [64]. 

Sclerostin ve VKİ, literatürdeki birkaç çalışma ile uyumlu olarak pozitif 

ilişkili saptanmasına rağmen[107, 108]; obezitede KVH risk ve sclerostinin 

değerlendirildiği bir çalışmada sclerostin ile VKİ arasında ilişki saptanmamıştır[109]. 
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D vitamini kullanımıyla saptanan negatif korelasyon, çoklu değişkenli 

regresyon analizinde gözlenmedi. D vitamini eksikliği olan 44 hastaya im D vitamini 

replasmanının yapıldığı, bazal ve tedavi sonrası sclerostin değerlerinin ölçüldüğü bir 

çalışmada sclerostin değerlerinde belirgin düşüş gözlenmesine rağmen istatistiksel 

olarak anlamlı saptanmamıştır[110]. Aksine 65 yaş üzeri 279 kadın ve erkek hastada, 

kalsiyum + D vitamini / plasebo grubuna ayrılarak bazal ve 2 yıl sonraki sclerostin 

değerlerinin ölçülerek 65 yaş üzeri sağlıklı yetişkinlerde kalsiyum + D vitamini 

tedavisinin sclerostin üzerine etkilerini değerlendiren bir çalışmada, erkeklerde 

replasman alan grupta sclerostin değerlerinin arttığı; plasebo grubunda ise azaldığı; 

kadınlarda ise gruplar arası farklılığın olmadığı gösterilerek, çalışma sonucunda 

kadın ve erkeklerin D vitamini ve kalsiyum tedavisine farklı yanıt verdikleri 

vurgulanmıştır[111]. Asamiya ve arkadaşlarının 102 HD hastasını PTH seviyelerine 

göre dört gruba ayırdıkları çalışmada, düşük PTH’li grupta sclerostin, fosfat ve FGF-

23 ile ilişkili bulunmuştur[112]. KBH ilişkili kemik mineral bozukluğunda D 

vitamini tedavisinin, sclerostin üzerine olan etkileri tam olarak anlaşılamamıştır. 

Çalışmamızdaki gibi statin kullanımı ile sclerostin arasındaki pozitif ilişki; 

2015 yılında Kim ve arkadaşlarının 61 koroner arter by-pass greftleme (CABG) 

operasyonu olan hasta ve 61 gönüllüden oluşan kontrol grubunda yaptığı, sclerostinin 

CABG grubunda daha yüksek olduğu ve statin kullanımı ile sclerostin arasında 

pozitif bir ilişki olduğunu saptadıkları çalışma ile tutarlı bulunmasına rağmen [113]; 

Nowak ve arkadaşlarının 239 HD hastasında sclerostin ve mortalite ilişkisini 

araştırdıkları [114], Yang ve arkadaşlarının 125 HD hastasında Wnt sinyal 

inhibitörleri ve üremik vasküler kalsifikasyonun ilişkisini değerlendirdikleri 

çalışmalarda [115] ise statin kullanımı ile sclerostin arasında ilişki bulunmamıştır. 

Çalışmamızda kalsiyum içeren ve içermeyen fosfat bağlayıcılar ile sclerostin 

ve NDH arasında ilişki saptanmadı. 38 normofosfatemik KBH evre 3 hasta ile 

yapılan bir çalışmada, hastalar lanthanum karbonat ile plasebo gruplarına ayrılarak 

ve diyetteki fosfora müdahale edilmeden 1 yıl boyunca tedavi aldıktan sonra primer 

sonlanım noktası serum fosfor değişikliği, sekonder sonlanım noktası ise NDH ile 

değerlendirilen arteryel sertlik ve fosfat hemostazındaki değişiklikler olarak 

belirlendikten sonra lanthanum karbonat ile plasebo grubunda, NDH’de ya da 

sclerostin değerlerinde istatistiksel farklılık saptanmamıştır [116]. 
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2016 yılında yapılan bir çalışmada 21 HD hastasından HD öncesi ve 

sonrasında sclerostin ölçümü yapılarak, HD sonrası sclerostin değerlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı düşüş gözlenmiş ve sclerostinin HD yeterliliğinin 

belirteçlerinden olan Kt/V ile korelasyon gösterdiği ve diyalize olabilen bir molekül 

olduğu belirtilmiştir[117]. Çalışmamızda bu çalışmayı destekler şekilde sclerostin ile 

Kt/V arasında negatif korelasyon saptanmıştır.  

Çalışmamız tüm hastaları HD hastalarından oluşan, arteryel sertlik ile 

sclerostin arasındaki ilişkiyi değerlendiren ilk çalışmadır. Arteryel sertlik ve 

sclerostin ilişkisinin değerlendirildiği; farklı evre KBH’li hastalar ile yapılan 3, renal 

transplantasyonlu hastalarla çalışılan 1 ve postmenapozal hastalarla çalışılan 1 olmak 

üzere toplam 5 çalışma daha mevcuttur [21, 24, 102, 118, 119].  

2012 yılında Thambiah ve arkadaşlarının 77 prediyalitik KBH’li hastada 

arteryel sertlik (parmak nabız volümü ile değerlendirilmiş) ve sclerostin ilişkisini 

değerlendirdikleri çalışmada, sclerostin ile arteryel sertlik arasında ilişki 

saptanmamış [24] ancak parmak nabız volümü ile yaş, sistolik ve diyastolik arter 

basıncı ve total kolesterol arasında anlamlı ilişki gösterilmiş olup, bu sonuç da 

çalışmamızdaki yaş, sistolik arter basıncı ve NDH arasındaki pozitif ilişkiyi 

desteklemektedir. 

Hampson ve arkadaşlarının 2013 yılında 148 postmenapozal kadında KMD, 

arteryel sertlik ve abdominal aort kalsifikasyonu ile Wnt sinyal yolak inhibitörleri 

arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmada, NDH ile sclerostin arasında 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptanmasına rağmen yaş, arter basıncı ve 

lipid değerleri düzeltildikten sonra bu ilişki gözlenmemiştir. Hastalar NDH’ye göre  

>9 m/sn ve <9m/sn olarak iki gruba ayrıldığında ise NDH yüksek olan grupta daha 

yüksek sclerostin değerleri saptanarak, gruplar arasındaki sclerostin farkı istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur [21]. 

2014 yılında Desjardins ve arkadaşlarının evre 2-5 KBH’li 140 hastada 

yaptığı çalışmada, hastalar sclerostin değerlerine göre iki gruba ayrılarak, daha 

yüksek sclerostini olan grubun daha yüksek NDH’ye sahip olduğu gösterilmiş ancak, 

çalışma HD hastaları ile kısıtlanınca bizim çalışmamızda da olduğu gibi çoklu 

değişkenli lineer regresyon analizinde sclerostin ile NDH arasında ilişki 

saptanmamıştır[102].  



40 
 

Farklı evrelerdeki 65 KBH’lı hasta ile Milovanova ve arkadaşlarının 2015 

yılında yaptığı çalışmada KVH riski ile sclerostin, FGF-23 ve Klotho arasındaki 

ilişki değerlendirilmiş ve NDH ile sclerostin arasında negatif bir ilişki saptanmasına 

ek olarak sclerostinin, konsantrik sol ventrikül yeniden yapılanması ile de ilişkili 

olduğu ileri sürülmüştür [118]. 

Bang-Gee ve arkadaşlarının 2016 yılında 68 renal transplantasyonlu hastada 

periferik arteryel sertlik ile sclerostin arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmada 

hastalar NDH (kol-ayak bileği) ölçümlerine göre düşük ve yüksek olarak iki gruba 

ayrılarak, yüksek NDH olan grupta daha yüksek oranda HT ve DM prevelansı, daha 

uzun transplantasyon sonrası dönem, daha yüksek sistolik ve diyastolik arter basıncı, 

total kolesterol ve sclerostin değerleri saptanmıştır. Çoklu değişkenli lineer regresyon 

analizinde ise sclerostin ve transplantasyon sonrası geçen süre renal 

transplantasyonlu hastalarda, periferik arteryel sertlikte bağımsız belirteçler olarak 

gösterilmiştir[119]. Çalışmamızda, bu çalışmadakine paralel olarak NDH; DM, 

sclerostin, total kolesterol ve sistolik arter basıncı ile pozitif ilişkili olarak 

sonuçlanmıştır. Birkaç preklinik veri, kemik hücre fonksiyonu ve anjiogeneziste 

düzenleyici olarak rol alan proanjiogenik özellikleri olan sisteinden zengin protein 

31’in sclerostin tarafından potansiyalize edilmesi ile sclerostinin arter duvarında 

etkisi olduğunu ileri sürmektedir [120]. Ek olarak endotel hücrelerinden sclerostinin 

aşırı salınması, daha yaygın fibrotik bölgeler içererek semilunar kapakların 

kalınlaşması ile sonuçlanmaktadır [121].  

Çalışmamızda ayrıca 2014 ve 2015 yılları NDH ölçümleri karşılaştırılarak, 

hastalar NDH değerlerine göre azalan, sabit kalan ve artan olarak üç gruba ayrıldı. 

NDH grupları arasındaki değişimler ve bu değişimleri belirleyen faktörler 

araştırıldığında gruplar arasında NDH artışının periferik ve aort sistolik arter basıncı 

ve CRP ile pozitif ilişkili olduğu saptandı. Çalışma sonuçlarımız, NDH’nin sistolik 

arter basıncı  [122-124] ve CRP ile ilişkili bulunduğu çalışmalar ile [125] tutarlı 

olarak sonuçlandı. Nagano ve arkadaşlarının genel popülasyondan seçilen 870 kişi ile 

yaptıkları çalışmada, NDH (kol-ayak bileği) ile CRP arasındaki ilişki 

değerlendirilmiş, CRP ve sistolik arter basıncı NDH’yi bağımsız olarak belirleyen 

faktörler olarak saptanmıştır[126]. İnflamasyonun, artmış arteryel sertlik 

gelişimindeki ana sebeplerden birisi olması, bu ilişkinin nedeni olarak açıklanabilir.  
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Çalışmamızın kısıtlılıkları tek merkez çalışması olması, hasta sayısının sınırlı 

olması ve kesitsel olmasıdır.  

Sonuç olarak, NDH ile sclerostin tek değişkenli korelasyon analizinde pozitif 

korelasyon gösterirken; çoklu değişkenli regresyon analizinde NDH ile sclerostin 

arasında ilişki saptanmamıştır. Hastaların seyrindeki sclerostin değişimlerinin, NDH 

değişimlerini predikte edip etmediğine dair daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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ÖZET 

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Arteryel Sertliği Belirleyen Faktörler, 

Sclerostin İle İlişkisi  

 

Giriş: Arteryel sertlik, kronik böbrek hastalığının (KBH) tüm evrelerinde 

kardiyovasküler olay ve mortalitede önemli bir risk faktörüdür.  Yakın zamanlı 

çalışmalar bir Wnt inhibitörü olan sclerostinin KBH’de vasküler/valvüler 

kalsifikasyon ve düşük döngülü kemik hastalığı ile ilişkisini göstermiştir. Bu 

çalışmada kronik hemodiyaliz (HD) hastalarında arteryel sertliği belirleyen faktörler 

ve sclerostin ile ilişkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Metod: Bu prospektif çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim 

Dalı Hemodiyaliz merkezinde haftada 3 gün ve en az 6 aydır hemodiyaliz uygulanan 

73 hasta ve 40 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak alındı. Kontrol grubunda 

sclerostin ve hastalarda ise sclerostin ve karotid-femoral nabız dalga hızı (NDH)  

ölçümü yapıldı. Demografik veriler, laboratuvar verileri ve hastalara ait 

medikasyonlar kaydedildi.  

 

Bulgular: 35 kadın ve 38 erkekten oluşan HD hasta grubumuzun yaş ortalaması 

55±15’ti.  NDH ortalaması 9.2±2.7m/sn (kadınlarda 8.4 m/sn ve erkeklerde 9 m/sn, 

p:0.145). Hasta grubunda sclerostin, kontrol grubuna göre belirgin yüksek saptandı 

(327±207 pg/mL ve 141±88 pg/mL, p<0.001 ). Hasta grubunda cinsiyetler arası 

sclerostin değerlerinde anlamlı farklılık saptandı (kadınlarda 235 pg/mL ve 

erkeklerde 319 pg/mL, p:0.007). Tek değişkenli korelasyon analizinde NDH’nin yaş, 

DM, periferik, aort ve HD giriş sistolik arter basıncı, vücut kitle indeksi (VKİ), 

sclerostin, total kolesterol ve LDL ile pozitif; Kt/V, cinacalcet ve D vitamini 

kullanımıyla ise negatif korelasyon gösterdiği saptandı. Çoklu değişkenli regresyon 

analizinde ise NDH; yaş (β:0.068, p:0.003), DM (β:1.440, p:0.038) ve HD giriş 

sistolik arter basıncı (β:0.058, p:0.001) ile pozitif korelasyon gösterdi. Sclerostin için 

tek değişkenli korelasyon analizinde yaş, erkek cinsiyet, ASKH, statin kullanımı, 

VKİ ve NDH ile pozitif; ALP, PTH, Kt/V, cinacalcet ve D vitamini kullanımıyla ise 

negatif korelasyon gösterdiği saptandı. Çoklu değişkenli regresyon analizinde 

sclerostinin, erkek cinsiyet (β:174.82, p<0.001) ve statin kullanımı (β:168.96, p:0.05) 

ile pozitif; PTH (β:-0.282, p<0.001) ile negatif korelasyon gösterdiği saptandı. 

 

Sonuç: NDH ile sclerostin tek değişkenli korelasyon analizinde pozitif korelasyon 

gösterirken; çoklu değişkenli regresyon analizinde NDH ile sclerostin arasında ilişki 

saptanmamıştır. Hastaların seyrindeki sclerostin değişimlerinin, NDH değişimlerini 

predikte edip etmediğine dair daha geniş çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Arteryel sertlik, hemodiyaliz, sclerostin 
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ABSTRACT 

Factors determining arterial stiffness in chronic hemodialysis patients and their 

relation with sclerostin  

Introduction: Arterial stiffness is an important risk factor for cardiovascular events 

and  mortality in all stages of chronic kidney disease (CKD).  Recent studies have 

demonstrated that sclerostin, which is a Wnt inhibitor, is associated with 

vascular/valvular calcification in CKD and low cycle bone diseases.   The aim of the 

present study was to evaluate the factors determining arterial stiffness in chronic 

hemodialysis (HD) patients and their relation with sclerostin.  

Method: 73 patients undergoing hemodialysis three times weekly for at least 6 

months in hemodialysis center of nephroology department of Ankara University 

Medical School and 40 healthy volunteers as control group were included in this 

prospective study.  In the control group sclerostin and in patients sclerostin and 

carotid-femoral pulse wave velocity (PWV)  was measured. Demographic data, 

laboratory data, and medications of patients were recorded.    

Results: In HD patient group including 35 female and 38 male cases, mean age was 

55±15.   Mean pulse wave velocity was 9.2±2.7m/sec (in females  8.4 m/sec and in 

males   9 m/sec, p:0.145). In the patient groups, sclerostin level was found to be 

significantly higher than control group (327±207 pg/mL and 141±88 pg/mL 

respectively , p<0.001 ). In the patient groups, significant difference was found 

between genders in terms of  sclerostin values  (in females 235 pg/mL and in males 

319 pg/mL, p:0.007). In single variable correlation analysis, it was established that 

PWV had positive correlation with  age, DM, peripheral, aorta and  HD  onset 

systolic artery pressure, body mass index (BMI), sclerostin, total cholesterol and 

LDL cholesterol and negative correlation with  Kt/V, cinacalcet  and  D vitamin use. 

In multi variable regression analysis,  PWV has positive correlation with age 

(β:0.068, p:0.003), DM (β:1.440, p:0.038)  and HD onset systolic artery 

pressure(β:0.058, p:0.001). In single variable correlation analysis, sclerostin had 

positive correlation with age, male sex, atherosclerotic cardiovascular disease, statin 

use, BMI and PWV and negative correlation with ALP, PTH, Kt/V, cinacalcet  and  

D vitamin use. In multi variable regression analysis,  sclerostin had positive 

correlation with male sex  (β:174.82, p<0.001)  and statin use  (β:168.96,  p:0.05) 

and negative correlation with  PTH (β:-0.282, p<0.001) . 

Conclusion: While PWV and sclerostin had positive correlation in single variable 

correlation analysis, they had no correlation in multi variable regression analysis. 

Further studies with larger series are requiered in order to determine whether changes 

in sclerostin levels during the course of disease predict alterations in PWV.  

Key words: Arterial stiffness, hemodialysis, sclerostin 
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