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OSTEOPOROZDAN KORUNMA VE REHAB‹L‹TASYON
Prof. Dr. Merih Eryavuz

Osteoporoz yaﬂl›l›kla birlikte görülen önemli bir sa¤l›k sorunudur. A¤r› ve
deformitelere yol açarak hastan›n günlük yaﬂam aktivitelerinde ba¤›ms›z iﬂ
yapabilme yetene¤inin azalmas›na neden olmaktad›r. Nüfusun yaﬂlanmas› ve
fraktür s›kl›¤›n›n artmas› ekonomik maliyeti artt›rmaktad›r. Bu nedenle geniﬂ
ve kapsaml› bir önleme ve rehabilitasyon program›n›n uygulanmas› gün geçtikçe önem kazanmaktad›r.
Osteoporozdan korunma do¤um öncesi baﬂlar ve yaﬂam boyu sürer.
Kemik mineral yo¤unlu¤u çocukluk ve adolesan dönemde oluﬂur ve 20’li
yaﬂlar›n ortalar›nda, baz› vücut bölgelerinde 20 yaﬂ›ndan önce doru¤a ulaﬂana kadar artar, sonra kemik yap›m› ve y›k›m› aras›nda bir denge oluﬂur. 4 ve
5. dekatlarda her iki cinste yaﬂa ba¤l› kemik kayb› baﬂlar ve yaﬂam›n 8-9. dekatlar›na kadar sürer. Ayr›ca perimenopozal kad›nlar östrojen eksikli¤ine
ba¤l› 5-15 y›l sürecek h›zlanm›ﬂ kemik kayb› yaﬂarlar ve bu dönem hayatlar›ndaki kemik kayb›n›n önemli bir bölümünü oluﬂturur.
Osteoporozdan korunmada bu dönemlere uygun olarak 3 aﬂamada yaklaﬂ›m söz konusudur.
1. Primer korunma: ‹skelet büyümesi s›ras›nda doruk kemik kütlesine
ulaﬂma için gerekli önlemler
2. Sekonder korunma: Menopoz ve yaﬂlanma ile ilgili kemik kütle kayb›n›n önlenmesi, bir baﬂka deyiﬂle kemik kayb›n›n kontrolü
3. Komplikasyonlar›n önlenmesi: Yaﬂl›larda düﬂmelerin engellenmesi
Primer korunma: Bebeklik döneminden 20’li yaﬂlara kadar doruk kemik
kütlesine eriﬂmesi için gerekli önlemlerin al›nmas›n› kapsamaktad›r. Doruk
kemik kütlesi genetik olarak belirlenir, ancak bu dönemdeki diyet ve fiziksel
aktivite doruk kemik kütlesi üzerine çok etkilidir. Genetik etkiler d›ﬂ›nda
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do¤mam›ﬂ bebek kemik oluﬂturmak için plasenta yolu ile baﬂl›ca aminoasitler, kalsiyum, fosfat ve D vit. yeterli düzeyde al›r. Annenin diyeti bu maddeler aç›s›ndan fakirse fetusun bu maddelerin al›m› aç›s›ndan önceli¤i söz konusudur. Bu nedenle annenin hamilelik süresince bu maddeleri içeren diyete
özen göstermesi gereklidir.
Kemi¤in tam potansiyeli ile geliﬂmesi için
• Yeterli kalsiyum, D vit ve protein içeren dengeli bir diyet
• Çocukluk ve adolesan dönemden itibaren kemiklere stres oluﬂturan düzenli fiziksel egzersiz
• Normal yaﬂta puberteyi takiben k›zlarda düzenli mensturasyon ve östradiol seviyesi, erkeklerde normal testosteron düzeyi gereklidir. K›zlarda 3 aydan uzun süren amenore, sigara kullan›m›, kortikosteroidlerin kullan›m›na gerek duyulan baz› kronik hastal›klar, genetik defektler bu dönemde doruk kemik kütlesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Sekonder korunma: Kemik kayb›n›n önlenmesi veya doruk kemik kütlesinin korunmas› ana amaçt›r. Bu amaçla belirli risk faktörlerini taﬂ›yan kiﬂilerde OP geliﬂiminin önlenmesi ve oluﬂabilecek komplikasyonlar›n azalt›lmas› için baz› haz›rlay›c› faktörlerin kontrol alt›na al›nmas› gerekmektedir. Genetik faktörlerin de¤iﬂtirilmesi bugünkü bilgilerimize göre mümkün de¤ildir.
Ancak baz› risk faktörlerinde yap›lacak de¤iﬂiklikler ile OP geliﬂimini önlemek veya seyrini yavaﬂlatmak mümkün olmaktad›r.
• Sedanter yaﬂam sürenlerde OP geliﬂim riski yüksektir. Bu kiﬂilere daha
aktif bir yaﬂam tarz› önerilir.
• Alkol, kahve ve sigaran›n aﬂ›r› kullan›m›n›n engellenmesi bir di¤er
önlemdir.
• Uzun süreli diüretik kullanmas› gereken kiﬂilerde furosemid yerine tiazid
diüretiklerin önerilmesi,
• Tiroid hormonu tedavilerinde dozun fizyolojik limitlerde ve kalsiürik
etki yapmayacak s›n›rlarda ayarlanmas›
• Alüminyum içeren antasitler yerine kalsiyum içerenlerin kullan›lmas›,
• Aﬂ›r› egzersize ba¤l› geliﬂecek amenore ve anoreksinin düzeltilmesi,
• Amenoresi, over agnezisi olan veya erken menopoza giren kad›nlarda
hormon replasman tedavisinin yap›lmas› al›nacak önlemler aras›ndad›r.
Bu dönemde yüksek risk grubunun belirlenmesi ve de¤iﬂtirilebilenlerin
düzeltilmesi, düzenli bir fiziksel aktivite program›n›n düzenlenmesi, yeterli
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kalsiyum ve D vitamini al›m›n›n sa¤lanmas›, gerekirse hormon replasman tedavilerinin uygulanmas› gereklidir. Tablo 1’de de¤iﬂik dönemlerde gerekli
kalsiyum, Tablo 2’de ise g›dalardaki kalsiyum oranlar› görülmektedir.
Tablo 1
De¤iﬂik dönemlerde kalsiyum gereksinimi
Optimal günlük
kalsiyum al›m› (mg)

Yaﬂ grubu
Bebek

Do¤um - 6 ay
6 ay - 1 yaﬂ

Çocuklar

1-5 yaﬂ
6-10 yaﬂ

800
800-1200

Adolesan
Genç eriﬂkin

11-24 yaﬂ

1200-1500

Erkek

25-65 yaﬂ
65 yaﬂ üstü

1000
1500
1000

Kad›n

25-50 yaﬂ
50 yaﬂ üstü (postmen)
östrojen alanlar
östrojen almayanlar
65 yaﬂ üstü
Gebe ve emziren

400
600

1000
1500
1500
1200-1500

Tablo 2
Besinlerdeki kalsiyum miktar›
Besin

Besin

Kalsiyum (mg)

250
250

300
290

Ayran

250

280

Yo¤urt Az ya¤l›
Az ya¤l› - meyveli

250
250

415
315

Dondurma

250

176

Brokkoli (piﬂmiﬂ)

250

136

Salmon

90

180

Sardalya (k›lç›kl›)

90

372

Yeﬂil yaprakl› sebze

175

228

az ya¤l›
Peynir Amerikan peyniri
Çedar
‹sviçre peyniri

250
30
30
30

154
175
204
272

Süt

Kaymaks›z
Ya¤l›
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Kalsiyum: Mineralize dokular›n en önemli komponentidir. Yeterli kalsiyum al›nmas›, doruk kemik kütlesinin kazan›lmas› ve eriﬂkin kemik kütlesinin korunmas› için önemlidir. Ayr›ca yaﬂlanma ile geliﬂen kemik kayb› h›z›n› etkilemektedir. Optimal kalsiyum al›m› için tercih edilen yol diyetle al›nmas›d›r. G›dalardaki kalsiyum biyoyararlan›m› yaklaﬂ›k %30’dur. Küçük bal›klar, soya fasulyesi, koyu yeﬂil yaprakl› sebzeler, f›nd›k, baklagiller kalsiyum ihtiyac›n› karﬂ›lar. Diyetteki en önemli kalsiyum kayna¤› süt ve süt ürünleridir. Ispanaktaki kalsiyumun fazla yarar› yoktur, çünkü abzorbsiyonu azd›r.
Diyetteki baz› özellikler kalsiyum al›m›n› etkilemektedir. Örne¤in böbreklerden at›lan her 2300 mg Na beraberinde 20-60 mg kalsiyum sürüklemektedir.
Her 1 gr protein 1 mg kalsiyum kayb›na neden olur, ancak büyüme döneminde protein doku geliﬂiminde rol oynad›¤› için etkilemez. Bir fincan kahve
yaklaﬂ›k 3 mg kalsiyum emilimini etkilemektedir. Günlük al›nmas› gereken
kalsiyum g›dalarla al›nmazsa kalsiyum tuzlar› ﬂeklinde ilave kalsiyum verilmelidir.
Büyüme s›ras›nda yeterli kalsiyum al›nmazsa genler taraf›ndan programlanan iskelet yap›m›n›n doruk noktas›na ulaﬂamayaca¤› savunulmaktad›r.
1977-1979 y›llar›nda Matkovic ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› bir çal›ﬂma ile iskelet formasyonu s›ras›nda kalsiyum ilavesi ile kemik kütlesinin artabilece¤i
görüﬂü ilk kez ortaya at›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada düﬂük kalsiyum alan bölgedeki
kad›n ve erkeklerde yüksek kalsiyum al›nan bölgelere göre kemik kütlesinde
azalma ve k›r›k h›z›nda art›ﬂ saptanm›ﬂt›r. Farklar›n 30 yaﬂ civar›nda yo¤unlaﬂmas› nedeniyle e¤er kalsiyum al›m› önemli ise bunun büyüme s›ras›nda en
fazla sa¤lanaca¤› görüﬂüne var›lm›ﬂt›r.
D vitamini: Diyette yetersiz D vit al›nmas›, güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan yeteri kadar
yararlanamama, D vit aktivitesinde bozukluk ve D vit’e karﬂ› kazan›lm›ﬂ direnç gibi 1,25 dihidroksi vitamin D eksikli¤inde kalsiyum emilimi azal›r, etkili olabilmeleri için birlikte al›nmalar› önerilmektedir. D vit do¤al kaynaklar›
s›n›rl›d›r, en önemli kaynak güneﬂ ›ﬂ›nlar›d›r. Önerilen günlük D vit al›m› çocuk ve eriﬂkinlerde 400 IU’dir. Yaﬂl› kiﬂilerde D vit normalizasyonu genel
sa¤l›k problemi olarak ele al›nmal›d›r. Bunun do¤al kaynaklardan sa¤lanmas› bazen zor olabilmektedir. Özellikle yaﬂl›lar›n yaﬂam tarz›n› de¤iﬂtirmek zor
olaca¤› için farmakolojik olarak D vit takviyesi daha kolay ve ucuz olacakt›r.
Fiziksel aktivite ve egzersiz: Egzersiz doruk kemik kütlesinin sa¤lanmas›,
kemik kütlesinin korunmas›, kondisyon, fleksibilite ve güç art›ﬂ› sa¤lanarak
düﬂmelerin engellenmesi ve k›r›klar›n önlenmesi aç›s›ndan önemlidir. O halde egzersizin her dönemde yap›lmas› gereklidir. Devaml› egzersiz yapanlarda
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ve sporcularda sedanter yaﬂayanlara oranla kemik kütlesi daha fazlad›r. Menopozun erken döneminde egzersiz östrojen eksikli¤i ile geliﬂen h›zl› kemik
kayb›n› etkileyebilir, yaﬂl›larda kemik kayb›n› geciktirebilir.
Fiziksel aktivitenin kemik kayb›n› önleme mekanizmas› aç›k de¤ildir.
Ama bunun yan›nda kemik yap›m ve y›k›m döngüsünü etkileyen piezoelektrik olaylar›, kas kontraksiyonu ve yer çekimi güçlerinin meydana getirdi¤i bilinmektedir. Egzersiz adolesan dönemde doruk kemik kütlesine ulaﬂ›lmas›na
yard›mc› olmakta, di¤er dönemlerde doruk kemik kütlesini korumakta, genel
kondisyon fleksibilite ve kas kuvvetleri art›ﬂ› ile düﬂme riskini ve dolayl› olarak k›r›k riskini azaltmaktad›r.
Düﬂmelerin önlenmesi: Yaﬂl›larda k›r›k nedenleri aras›nda düﬂmeler
önemli rol oynamaktad›r. Düﬂmelere yol açan nedenlerin araﬂt›r›larak de¤iﬂtirilebilecek olanlar için önlemlerin al›nmas› k›r›k riskini azaltacakt›r. Kiﬂiye
ait risk faktörleri aras›nda yürüme bozukluklar›, görme bozukluklar›, denge
bozukluklar›, depresyon, demans, akut ve kronik hastal›klar ve kullan›lan baz› ilaçlar (hipnotikler, trankilizanlar, diüretikler, hipoglisemik ajanlar, laksatifler vb) yer almaktad›r. Çevre faktörleri de önemlidir. Yetersiz ayd›nlatma,
kaygan zeminler, ev içi ortal›kta tak›lmaya müsait kablolar›n yer almas›, kar
ve buz bu faktörler aras›nda say›labilir.
Düﬂme riskini azaltmak için al›nmas› gereken önemler ﬂunlard›r:
• Egzersiz ile kas kuvveti, denge ve koordinasyonun geliﬂtirilmesi
• Düﬂme riski yaratan hastal›klar›n ve semptomlar›n (postüral hipotansiyon, kardiak aritmi, görme bozukluklar›, hipoglisemi gibi) kontrol alt›na al›nmas›
• Düﬂme riski oluﬂturacak ilaçlar›n (sedatifler, hipoglisemik ilaçlar, hipotansifler gibi) kullan›m›ndan mümkün oldu¤unca kaç›n›lmas›
• Yaﬂl› hastalar›n ambulasyonunda yürüteç, koltuk de¤ne¤i ve bastonlar›n
önerilmesi
• Öne e¤ilerek çal›ﬂma, yükse¤e uzanma ve a¤›r taﬂ›ma aktivitelerinin k›s›tlanmas›
• Uygun giysilerin kullan›m›n›n sa¤lanmas› (hareketleri engellemeyen rahat giysiler, alt› kaymayan geniﬂ ve yumuﬂak tabanl› alçak topuklu ayakkab›lar gibi)
• Çevre koﬂullar›n›n uygun hale getirilmesi (yeterli ›ﬂ›kland›rma, zeminin
kaygan olmayan malzemelerle kaplanmas›, banyo ve tuvaletlere tutunma barlar›n›n konulmas›, aya¤›n tak›labilece¤i kablo, kilimlerin kald›r›lmas› gibi)
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Bu önlemlere ek olarak kad›n ve erkeklerde düﬂme s›ras›nda kalça eklemini
d›ﬂtan korumak amac› ile özel ateller veya torakanterik yast›kç›k içeren ekstrenal kalça koruyucular›n›n düﬂme s›ras›nda ﬂok abzorban etki göstererek k›r›k riskini azalttt›¤› söylenmektedir.
OSTEOPOROZDA REHAB‹L‹TASYON
Kiﬂilerin yaﬂam kalitelerini yükseltmek amac›yla rehabilitasyonda 3 yaklaﬂ›m söz konusudur.
• Profilaktik yaklaﬂ›mlar
• Yerleﬂmiﬂ osteoporozda rehabilitasyon
• Komplikasyonlar›n rehabilitasyonu
Yukar›da sözü edilen profilaktik yaklaﬂ›m baﬂl›¤› alt›nda risk faktörlerinin
minimale indirgenmesi, k›r›klar›n önlenmesi yan›s›ra muskuloskeletal sa¤l›¤›n geliﬂtirilmesi de yer almaktad›r. 40 yaﬂ üzerindeki kad›nlarda s›rt kaslar›n›n de¤erlendirilmesi ve güçlendirici egzersizler sa¤l›kl› postmenopozal kad›nlarda iskelet sa¤l›¤›n›n sürdürülmesinde katk›da bulunmaktad›r. OP da en
önemli postür bozukluklar› omurgada oldu¤u için s›rt kaslar›n› güçlendirici
egzersizler osteopeniye ba¤l› postür bozukluklar›n›n önlenmesinde rol oynayabilir.
Yerleﬂmiﬂ osteoporozda rehabilitasyon: Amaç postürün geliﬂtirilmesi, a¤r›n›n giderilmesi veya azalt›lmas›, aktivitenin artt›r›lmas› ve ambulasyonun
geliﬂtirilmesidir.
Kemik a¤r›s›n›n oluﬂmas›nda iki hipotez üzerinde durulmaktad›r. Bunlardan biri mekanik uyar›d›r. Yap›sal bir zedelenme sonucu kemi¤in veya eklemlerin bozulmas› sonucu sinir ve yumuﬂak dokunun kompresyona u¤ramas› ve zay›f kemi¤e binen strestir. Burada nosiseptörlere etki indirektir. ‹kinci
hipotez ise kimyasal uyar›d›r. Kemi¤e mekanik bas›nç, komﬂu eklemlerde
ﬂekil de¤iﬂikli¤ine yol açar. Bu da nosiseptör boﬂal›m›n› tetikler. Etkilenen
bölgeden sal›nan baz› kimyasal mediatörlerin endojen aljezik maddeler salg›latmas› nosiseptörleri direkt olarak etkiler ve a¤r›ya neden olur.
A¤r› tedavisinde basit analjezikler yan›nda kalsitonin de kullan›lmaktad›r.
Spinal osteoporozda kronik s›rt a¤r›s›n›n nedeni boyda k›salma ve giderek paraspinal kaslar›n k›salmas›d›r. Bu hastalarda postür e¤itimi, spinal destek kullan›m› ve terapötik egzersiz programlanmal›d›r.
Spinal destekler hastan›n tolere edebilece¤i, yumuﬂak, yar› sert ve sert
korseler ﬂeklinde olabilir. Akut dönemde omurgay› ekstansiyonda tutan sert
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torakolomber korseler kullan›l›r. Kronik dönemde korseler omurgan›n ligaman zorlanmas›n› azaltarak ekstansör kaslar› kompanse etmek için kullan›l›r.
Son y›llarda Sinaki ve Kaplan’›n tarif etti¤i postür e¤itim destekleri (PTS)
kullan›lmaktad›r. S›rtta skapulalar›n alt uçlar› alt›ndan maksimum destek
prensibine dayan›r. Kifoz nedeniyle omurga önüne düﬂen bas›nc› azalt›r.
Omurgan›n kassal deste¤ini düzeltici kuvvetlendirici egzersizler, s›rt ve
bel ekstansör kaslar›n› kuvvetlendirici egzersizler, kar›n kaslar›n› kuvvetlendirici izometrik egzersizler verilmelidir. E¤er hastalar di¤er egzersizleri tolere edemiyorlarsa yüzme önerilir. Yerçekimine karﬂ› egzersizlere baﬂlamadan
önce mobiliteyi korumak için su içi egzersizler verilebilir. Yüzme ve su içi
egzersizler yük veren egzersizler olmad›¤› için kemik yo¤unlu¤u üzerine etkileri yoktur, kardiovasküler sistem, fleksibilite ve genel kondisyonu düzenlerler. Amaç kemik mineral yo¤unlu¤unun artt›r›lmas› ve korunmas› ise yürüme, koﬂma ve merdiven ç›kma gibi yük verici egzersizler önerilmelidir.
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