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OSTEOPOROZDA KL‹N‹K VE R‹SK FAKTÖRLER‹
Prof. Dr. Ülkü Akar›rmak

• Osteoporoz (OP) kemi¤in birim hacmine düﬂen kemik dokusunun azalmas›d›r.
• Yeryüzünde baﬂta gelen kemik hastal›klar›ndan bir tanesidir.
• Asemptomatiktir.
• Fraktür riskini art›rarak büyük ölçüde ekonomik kayba ve morbidite ile
mortaliteye neden olabilir.
• Örneklenirse kalça fraktürü %20 mortalite ile sonlan›rken %50 hasta tekrar ba¤›ms›z yaﬂama dönemez.
• OP tan›s› s›kl›kla fraktür oluﬂtuktan sonra konulmaktad›r.
• OP’u erken dönemde tan›man›n ve fraktürden korunman›n önemi ise
aç›kt›r.
• OP risk faktörlerinin saptanmas›, erken dönemde tan›nmas› ve ilaç tedavisinin baﬂlanmas› esas amaçt›r.
OSTEOPOROZ
Kemik kütlesinde azalma ve kemi¤inin iç mimarisinde de¤iﬂikliklerle özlenen, bunun sonucunda kemi¤in k›r›lganl›¤›nda art›ﬂ ve k›r›k riski oluﬂan sistemik bir iskelet hastal›¤›d›r.
OSTEOPOROZUN DÖNEMLER‹
1. Kemik öncesi dönem
a) Osteopeni dönemi
(Asemptomatik)
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2. Klinik Dönem
a) Osteoporoz
b) Yerleﬂmiﬂ osteoporoz (k›r›k)
OSTEOPOROZUN KL‹N‹K MAN‹FESTASYONLARI
1. K›r›klar: Atravmatik k›r›k
2. Deformite
3. A¤r›:
Akut ve kronik a¤r›
4. Dizabilite: a) Vücut imaj›nda bozulma
b) Emosyonel bozukluklar
c) Fonksiyonel k›s›tl›l›k
d) Yorgunluk
OSTEOPOROZDA KIRIKLAR
1. Vertebra k›r›klar› (K/E=7/1)
a) Akut a¤r›: Lokalize, ﬂiddetli, hareketle artar, yatmakla geçer. A¤r› 4-6
haftada azalarak geçmelidir.
b) Radiküler a¤r›: Kuﬂak tarz›nda
c) Kronik a¤r›: Postüral kas a¤r›s›, kas spazm›
2. Periferik k›r›klar (K/E=2/1)
• Femur boynu, önkol (colles) vd. k›r›klar
• Ortopedik yaklaﬂ›m gereklidir
• K›r›k kaynamas› gecikmez
OSTEOPOROZDA DEFORM‹TELER
• Torasik kifoz art›ﬂ›, gibbozite
• Sakral ve lomber lordoz azalmas›
• Progresif boy k›salmas›: vertebra k›r›klar›n›n
say›s›na paraleldir.
OSTEOPOROZDA D‹⁄ER BULGULAR
1.Gö¤üs kavitesi küçülür; aﬂa¤› do¤ru iner. Egzersiz tolerans› azal›r.
2.Abdominal kavite küçülür.
Bombeleﬂme
G‹S semptomlar› (haz›ms›zl›k, kab›zl›k vb)
3.Cilt k›r›ﬂ›kl›klar›
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1. A¤r›
A. Akut a¤r›: Oluﬂum nedeni fraktürdür. Fraktür vertebra korpusu, femur
baﬂ›, radius baﬂ›, pelviste vb olabilir. Vertebran›n kompresyon k›r›¤›nda a¤r›
ço¤unlukla bir vertebra üzerine lokalizedir ve çok ﬂiddetlidir. A¤r›lar hareketle artar, yat›nca geçer. Hareketleri ileri derecede k›s›tlan›r.
B. Kronik a¤r›: Daha hafif, künt ve s›zlanma ﬂeklindedir. Ço¤u kez paraspinal ve derinde lokalize olur. A¤r› uzun süre oturduktan sonra veya ayakta
durduktan sonra ortaya ç›kar ve ›st›rahatte geçer. Kronik a¤r›, OP nedeniyle
oluﬂan vertebra k›r›klar› sonucunda bozulan vertebral kolan stati¤i nedeniyle
oluﬂur. Paravertebral kaslarda gerginlik ve a¤r› bulunur.
C. Radiküler a¤r›: OP’de nadirdir. Spinal kanal darl›¤› veya de¤iﬂken statik nedeniyle foramen intervertebrallerin daralmas› etken olabilir. Kompresyon fraktürlerinde kemik sinir köküne bas› yap›labilir.
2. Deformite
Vertebralarda kompresyon fraktürlerinin oluﬂmas› ile kolon vertebralin
postürü bozulur ve duruﬂ bozukluklar› ortaya ç›kar. Dorsal kifoz ve lomber
lordoz artar. Omuzlar öne do¤ru ç›kar. Servikal lordozun artmas› ile baﬂ›n
a¤›rl›k çizgisi öne do¤ru deviye olur.
Artan yaﬂla birlikte hastan›n boyunda k›salma farkedilir. Kar›n balone olur
ve tipik bir görünüm ortaya ç›kar.
3. Fraktür
Fraktürler genellikle vertebral kompresyon fraktürleridir ve a¤›rl›k taﬂ›yan
alt dorsal ve üst lomber vertebralarda görülür. En s›k T11, T12, L1 ve L2 vertebralar›nda kompresyon ortaya ç›kabilir.
Ayr›ca radius distal ucu, kotlar, metatarslar, femurun proksimal ucu ve
pelviste k›r›klar oluﬂabilir.
Fraktür oluﬂumunda travma tan›mlanmayabilir veya çok küçük bir travma
söz konusu olabilir. Fraktür oluﬂumu hayat›n kalitesini önemli ölçüde etkiler.
Bu nedenle fraktürden korunman›n önemi hasta ve ailelerine aç›klanmal›d›r.
Yaﬂl›larda fraktür oluﬂumu kemik kuvvetinin azalmas›na ve düﬂme riskinin artmas›na ba¤lanabilir.
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OSTEOPOROZLU HASTAYA YAKLAﬁIM
‹yi bir anamnez ve fizik muayene bize OP düﬂündürebilir. OP düﬂünüldü¤ünde önce sekonder OP’a neden olan hiperparatroidizm, Cushing hastal›¤›,
gonadal (over veya testis) yetersizlik ve diabet gibi nedenleri ay›rt etmek gerekir.
Hastan›n özgeçmiﬂinde ameliyatlar (gastroektomi, ince barsak veya pankreas rezeksiyonu), devaml› ilaç kullan›m› (kortikosteroidler, antasit, antiepileptikler), beslenme bozuklu¤u (yetersiz kalsiyum, laktoz intolerans›, aﬂ›r›
protein al›m›), barsak bozukluklar› (kronik diare, steatore) önemlidir. Sigara
kullan›m›, erken menopoz gibi risk faktörleri kemik kayb› yönünden araﬂt›r›lmal›d›r.
Anamnez ve fizik muayeneden sonra laboratuvar bulgular› ve radyolojik
tetkikler tan›ya ve ay›r›c› tan›ya yard›mc› olur. Kemik yo¤unlu¤u ölçümleri
tan› ve takipte çok de¤erli yard›mc›lard›r.

OP’a ba¤l›
• Psikolojik sonuçlar - anksiyete
• Fonksiyonel sonuçlar - günlük yaﬂam aktiviteleri
• Sosyal sonuçlar - yaln›zl›k

•
•
•
•
•

OP’un ileri döneminde sonuçlar
Eklem haraket aç›kl›¤› k›s›tlanmas› (kalça eklemi fleksiyonu, boyun)
Düﬂme korkusu
Dengesizlik
Güçsüzlük
Kardiyovasküler endürans›n azalmas›

OP’un ileri döneminde sonuç
• Yaﬂam kalitesinin azalmas›
Kalça fraktürünü takiben yaﬂama ﬂans›
• 85 yaﬂ üstünde
• Birlikte baﬂka bir hastal›k bulunuyorsa
• Delirium geliﬂmiﬂse çok düﬂük bulunmuﬂtur.
Sonuç
• 50 yaﬂ›nda postmenopozal bir kad›n›n osteoporoza ba¤l› bir kalça k›r›¤›
komplikasyonu sonucunda ölüm riski %2.8’dir.
• Kemik mineral yo¤unlu¤u kalça, vertebra ve di¤er k›r›klar için iyi bir
göstergedir.
• Proksimal femurdan ölçülen KMY, ilerideki bir kalça fraktörünün riskini
bildirmekte çok de¤erlidir.
• Düﬂük KMY ile birlikte geçirilmiﬂ k›r›k, yeni vertebra k›r›¤›n›n oluﬂumu
için kuvvetli bir belirteçtir.
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50 yaﬂ›nda postmenopozal beyaz kad›nda ölüm riski
oluﬂturan hastal›klar
Hastal›k

Hayat boyu taﬂ›d›¤› risk

• Kroner kalp hastal›¤›

% 31.0

• Kalça fraktürü

% 2.8

• Meme kanseri

% 2.8

Yaﬂl›larda k›r›k oluﬂumu modeli

Nöromusküler fonksiyon kayb›
(Denge, yürüyüﬂ, kas kuvveti)

Düﬂme riski ↑

Çevre faktörü
Fraktür riski ↑

Kemik yo¤unlu¤u ↓
Kemik geometrisi

Kemik kuvveti ↓

Kemik kalitesi ↓
Mikro hasarlar

R‹SK FAKTÖRLER‹
Generalize osteoporozlu hastan›n de¤erlendirilmesi, risk faktörlerinin ve
sekonder osteoporoz nedenlerinin araﬂt›r›lmas›n› içermelidir (Tablo 1).
Obesite osteoporozdan koruyucu bir faktör gibi görünmektedir, bu artm›ﬂ
iskelet yüklenmesi ve post menopozal kad›nlarda adipoz dokuda artm›ﬂ endojen östrojen yap›m› ile iliﬂkilidir. Generalize osteoartrititi olan hastalarda da
osteoporoz riski azalm›ﬂ görünmektedir.
Baz› çal›ﬂmalarda alkol kullan›m› azalm›ﬂ kemik danistesi ile iliﬂkili ve
artm›ﬂ k›r›k riski ile iliﬂkilidir, fakat orta alkol al›m›n›n zararl› olmad›¤›n› savunanlar da vard›r.
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Tablo 1
Osteoporoz için risk faktörleri
Genetik

Aile anamnezinde osteoporotik fraktür
Beyaz > zenciler
Generalize osteoartrit bulunmamas›

Anthropometrik

Ufak yap›l› olmak
Sar›ﬂ›n, ince, solgun derili,
Zay›f vücut yap›s›

Hormonal

Kad›nlar > Erkekler
Erken menopoz
Geç menarﬂ
Do¤um yapmam›ﬂ olmak
Aﬂ›r› egzersize ba¤l› amenore

Diyete ait

Diyette düﬂük kalsiyum al›nmas›
Fazla protein

Yaﬂam biçimi

Sedanter
Sigara, alkol

Birlikte bulunan
hastal›k ve ilaçlar

Gastrektomi, hiperparatirodizm
RA
Hipertiroidizm
Cushing sendromu, kortikosteroid tedavisi
Nörolojik hastal›k; serebrovasküler olay,
Parkinson hastal›¤›

OP risk faktörleri
Kemik mineral yo¤unlu¤u: Kemi¤in birim hacmine düﬂen kalsiyum tuzlar›d›r. Kemi¤in gücü yo¤unlu¤u ile orant›l›d›r. OP yönünden önemli faktörler:
1. Maksimal kemik yo¤unlu¤u (20-25 yaﬂ):
Diyet, genel sa¤l›k, hareketlilik, genetik, ›rk.
2. Kemik kayb›n›n h›z›: Menopozdan sonra 8 y›l süren bir h›zl› kemik kayb› peryodu vard›r. Daha sonraki y›llarda kay›p h›z› azalarak hayat boyu devam eder.
• 75 yaﬂ›nda kad›n makmisal kemik yo¤unlu¤unun %50’sini kaybeder.
• 75 yaﬂ›nda erkek %25’ini kaybeder.
Kemik için bir eﬂik de¤er (eﬂik kemik yo¤unlu¤u) vard›r ve bu eﬂik de¤erin alt›nda minör bir travma fraktüre neden olabilir. Eﬂik de¤erin alt›na düﬂülmesi ile kalça fraktürünün ensidans›n›n eksponansiyel olarak artt›¤› saptanm›ﬂt›r.
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Östrojen eksikli¤i
Erken menopoz OP fraktür riskini artt›r›r:
• Spontan
• Cerrahi (ooforektomi)
‹mmobilizasyon
‹skeletin yük taﬂ›mas› kemik hücreleri için mekanik bir uyaran oluﬂturur.
Bunun ortadan kalkt›¤› durumlarda (spinal kord yaralanmas›, astronotlar, sedanter yaﬂam gibi) OP geliﬂebilir.
Sigara
Sigara ile düﬂük kemik yo¤unlu¤u ve fraktür riski aras›nda bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r (1.3-2:1). Nedeni: erken menopoz, zay›fl›k, hormonlara olan etki.
Diyetteki kalsiyum
Yetersiz kalsiyum al›nmas›n›n maksimal kemik yo¤unlu¤unun geliﬂmesinde etkili oldu¤u belirtilmektedir.
Vücut a¤›rl›¤›
Kalça fraktürleri düﬂük a¤›rl›¤› olanlar aras›nda daha yayg›nd›r. Bunun
nedeni ya¤ dokusunun bir yast›k görevi yapmas› ve ya¤l› dokulardaki adrenal
androjenlerden östrojen üretilmesidir.
• Risk faktörleri dikkatle araﬂt›r›lmal›d›r. Ancak OP riski var ya da yok ﬂekilde bir s›n›fland›rma risk faktörlerine dayan›larak yap›lamaz. Bunun tek ayr›cal›¤› erken yaﬂtaki ooforektomidir.
Kalça fraktürü için risk faktörleri
• Anne taraf›ndan kalça k›r›¤›
• Genel durum bozuklu¤u
• Baz› ilaçlar›n kullan›m› (benzidiazepin, antikonvülzan)
• Yürüyüﬂ yapmamak
• Kollardan destek almadan sandalyeden kalkamamak
• 50 yaﬂ›ndan sonra geçirilmiﬂ k›r›k hikayesi
• Düﬂük kemik yo¤unlu¤u
Yüksek risk grubunda bulunan kiﬂilerin tan›nmas›
1.Kemik yo¤unlu¤u ölçümleri
2.Biokimyasal ölçümler
3.Risk faktörlerinin araﬂt›r›lmas›
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