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Değerli meslektaşlarımız,

Giderek yaşlanan toplumumuzda yaşam kalitesini düşüren, engelliliğe neden olan 
önemli bir sağlık sorunu hakkında dernek çalışma grubumuzun hazırladığı kılavuzu 
sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Ülkemizde; farklı ülkeler için hazırlanan kılavuz-
lar yerine kendi deneyimlerimiz ve çalışmalarımızın sonuçlarının eklendiği, bu kıla-
vuzun sizlerin pratiğinize büyük katkılar sağlayacağına eminiz. Emeği geçen herkese 
teşekkür eder, ülkemiz hastalarına ve hekimlerine yararlı olmasını dileriz.

Dr. Ayşegül Ketenci
TFTR Dernek Başkanı

Değerli meslektaşlarımız,

Ekim 2013’de başlayarak yaklaşık 4 yıllık bir çalışma sonunda sizlere postmenopozal 
osteoporozda kanıta dayalı önerileri içeren uzlaşı raporunu ulaştırabilmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.

Osteoporoz son 50 yılda dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemi 
haline gelmiştir. Hastalığın asemptomatik olması ve kırıklarla ortaya çıkması tanı ve 
tedavide zorluklar oluşturmaktadır. Bu nedenle TFTR Derneği Osteoporoz Çalışma 
grubu olarak böyle bir projeye 2013 yılı ekim ayında başlamaya karar verilmiş ve uz-
manlar kuruluna değişik coğrafi bölgelerden olmak üzere konu ile bizzat ilgilenen biri 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve biri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ol-
mak üzere toplam 22 uzman seçilmiştir. 22 uzman ile başlayan çalışmamızda maalesef 
değerli hocamız Prof. Dr. Kazım Şenel’i amansız bir hastalık sonucu kaybettik. Sayın 
hocamızı rahmetle anıyoruz. 

Özellikle genç meslektaşlarımıza ışık tutacağını düşündüğümüz bu uzlaşı raporunun 
oluşturulmasında emeği geçen başta proje koordinasyon yardımcıları Prof. Dr. Tiraje 
Tuncer, Prof. Dr. Jale İrdesel ve proje sekreteri Uzman Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu ol-
mak üzere tüm uzmanlar kurulu üyelerine emek ve katkıları için çok teşekkür ederiz. 

Postmenopozal Osteoporoz tanı ve tedavisinde genç meslektaşlarımızın yararlana-
cağı bir kaynak kitap olması dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Prof. Dr. Nurten ESKİYURT
TFTR Derneği Osteoporoz Çalışma Grubu Başkanı

Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN
TFTR Derneği Osteoporoz Çalışma Grubu adına

Proje Koordinatörü

ÖNSÖZ
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Osteoporoz (OP) halk sağlığını ilgilendiren önemli bir hastalıktır. Yaşam sü-
resinin gün geçtikçe uzaması, osteoporoz ve osteoporotik kırıkların gelişimi 
ile günlük yaşam aktivitelerinde bozulma daha önemli bir sorun haline gel-
miştir.

Osteoporoz değişik disiplinler tarafından tanısı konulan ve tedavisi yapı-
lan bir hastalıktır. Bir çok ülkede tanı ve tedavinin standardize edilmesi için 
öneri ve kılavuzlar oluşturulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer 
kuruluş ve dernekler de bu aktiviteleri teşvik etmektedir.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (TFTR) Derneği Osteoporoz Çalış-
ma Grubu olarak, tanı ve tedavide bir standart oluşturulması ve mevcut diğer 
kılavuz ve önerileri dikkate alarak ülkemiz koşulları ve uygulanan sağlık po-
litikalarına uyacak şekilde kanıta dayalı tanı ve tedavi önerilerinde bulunmak 
amacı ile bu çalışma planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Ekim 2013 de TFTR Derneği OP Çalışma Grubu üyelerinden coğrafi dağılıma 
uygun olarak konu ile bizzat ilgilenen bir uzmanlar kurulu oluşturulmuştur. 
Uzmanlar kuruluna bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve bir Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı da davet edilmiştir. Kurulda toplam 22 uzman görev 
almış, kurul üyelerinden biri koordinatör (NE), proje yürütücüsü (MS), iki 
üye yardımcı (TT, Jİ) ve sekreter (DP) olarak atanmıştır. Yürütücüler öneri 
oluşturma sürecinde yer almamış, çalışmanın koordinasyonu, literatür tara-
ması ve değerlendirilmesi ve makale yazım aşamasında çalışmışlardır.

Yürütücüler tarafından bu konuda yayınlanmış kılavuz ve öneriler (NOF 
2010, OARSİ 2013, NICE, Kanada guideline 2010, ESCEO 2013) kurul üyele-
rine gönderilmiş ve incelemeleri istenerek ilk toplantıya davet edilmişlerdir. 
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İlk toplantıda kılavuzlar oluşturulurken kullanılan 2 uygulama şekli: ADAP-
TE (The ADAPTE Colloboration 2009 process: Resource Toolkit for Guideli-
ne Adaptation version 2.0 Available from http://www.g-i-n.net) ve AGREE 
(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation = AGREE instrument 
www.agreecollaboration.org) yöntemleri tartışılmıştır. 

Uzmanlar kurulumuz AGREE yöntemini tercih etmiş ve postmenopozal 
OP tanı ve tedavisinde kanıtlar ışığında, evrensel standartlarda öneriler oluş-
turulmasına karar vermiştir.

Uzmanlar kurulu bu toplantıda öneri başlıklarını tartışmış ve toplantı 
sonunda 10 ana başlıkta 36 öneri alt başlığı üzerinde uzlaşma sağlanmıştır 
(Tablo 1).

Tablo 1. Uzmanlar kurulunda uzlaşılan ana başlıklar

• Tanım
• Risk faktörleri
• Muayene 
• Laboratuar tetkikler
• Görüntüleme 

• Korunma
• Medikal tedavi 
• İlaç dışı tedaviler
• Rehabilitasyon
• Cerrahi tedavi/kırık tedavisi

Literatür taraması; 2008 10.ay – 2013 10. ay arasındaki Pubmed, Medline, 
Cochrane, Türk Tıp Dizini bilgi bankası kullanılarak yapılmıştır. Taramada 
anahtar kelimeler olarak “postmenopozal osteoporoz, tanı, tedavi, risk faktör-
leri, korunma, rehabilitasyon” seçilmiştir. Yayınlar kanıt hiyerarşisi ve kalite 
açısından değerlendirilmiştir (Tablo 2 ve Tablo 3). Kalite değerlendirmesinde 
sistematik derleme ve metaanaliz için Oxman-Guyatt çizelgesi, randomize 
kontrollü çalışma için Jadad yöntemi tercih edilmiştir (1, 2).

Tablo 2. Kanıt Hiyerarşisi (Tanı için)

Kanıt düzeyi 

Ia 
Ib 
IIa 
IIb 
III 
IV

Açıklama

Kohort çalışmaların metaanalizi
Olgu-kontrol çalışmaların metaanalizi
Kohort çalışmalar 
Olgu-kontrol çalışmaları
Karşılaştırmasız tanımlayıcı çalışmalar
Uzman görüşü



Postmenopozal Osteoporoz Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler 5

Taranan ve seçilen makaleler internet ortamında tüm uzmanlara gönde-
rilmiş ve üyelerden belirlenen her bir başlık için en az bir öneri olmak üzere 
mümkün olduğu kadar kısa ve öz ifadelerle serbest sayıda öneri göndermeleri 
istenmiştir. İlk gelen 500 adet öneri sekreter tarafından bir araya getirilmiş ve 
yürütücülere incelenmek üzere gönderilmiştir. Yürütücüler benzer ya da aynı 
olan önerileri ayıklamış veya bir araya getirmiştir (Tablo 4). Sonuçta ortaya 
çıkan 280 öneri kurul üyelerine gönderilerek, önerilerin anlam ve yazım açı-
sından incelenmesi ve gerekli düzeltme isteklerinin bildirilmesi istenmiştir.

Tablo 3. Kanıt Hiyerarşisi (Tedavi için)

Kanıt düzeyi Açıklama

Ia 
Ib 
IIa 
IIb 
III 
IV

Randomize kontrollü çalışmaların metaanalizi
Randomize kontrollü çalışmalar
Randomize olmayan kontrollü çalışmalar 
Deneysel sayılabilecek çalışmalar
Deneysel olmayan karşılaştırmalı çalışmalar ve vaka-kontrol çalışmaları
Uzman komitesinin görüşleri veya raporları, saygın otoritelerin klinik 

deneyimleri veya her ikisi birden 

Tablo 4. Delphi turlarından önce gelen ve düzenleme yapıldıktan sonra önerilerin dağılımı

Öneri başlığı İlk öneriler Düzenleme sonrası öneriler

Tanım 
Risk faktörleri
Muayene 
Laboratuvar
Görüntüleme 
Korunma 
Farmakolojik tedavi
Ilaç dışı tedaviler
Rehabilitasyon 
Cerrahi tedavi/ kırık tedavisi
Toplam 

32
32
15
31
72
100 
61 
64 
60
33
500

23 
23
10 
17 
30 
56 
39 
25 
29 
28 
280

Düzeltmeler yapıldıktan sonra Delphi turlarına geçilmiş ve 280 öneri ku-
rul üyelerine gönderilerek, aralarından alt başlıkları da kapsayacak şekilde 36 
öneri seçmeleri istenmiştir. Seçilen önerilerden %60 ve üzerinde oylananlar 
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kabul, %20 ve altında kalan öneriler ise reddedilmiş sayılmıştır. Arada kalan 
öneriler (%20 - %60) tekrar oylanmak üzere kurul üyelerine gönderilmiş ve 7 
Delphi turu sonunda üzerinde fikir birliği sağlanan öneriler kabul edilmiştir.

Tüm kurul üyeleri ile yapılan son toplantıda öneriler anlam ve gramer 
hataları açısından irdelenerek son halini almıştır. Yapılan her değişiklik oy-
lanmış ve çoğunluk görüşü sağlanmıştır. Yine aynı toplantıda uzmanlardan, 
öneri gücünü belirlemek amacıyla, her bir öneriyi Sayısal Değerlendirme Öl-
çeği (0-10) kullanılarak ne ölçüde desteklediklerini belirtmeleri istenmiştir. 

Son halini almış olan öneriler yürütücüler tarafından kanıt açısından ince-
lenmiş ve tartışmaları yapılmıştır. 

Sonuçlar
Tablo 5’te kabul edilen öneriler tanı ve korunma önerileri olup, kanıt düzeyi 
(KD), kurul kabul yüzdesi ve öneri gücü ortalaması ile birlikte verilmiştir.

Öneriler 
Kanıt 

düzeyi
Konsensus 

Öneri gücü 
ortalaması

1. Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik do-
kusunun mikromimari yapısının bozulması sonucu 
kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile 
karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır 

IV %77,7  9,31

2. Osteoporozla ilişkili frajilite kırıkları spontan 
olarak veya minör travma (düşük enerjili) ile olu-
şan kırıklardır 

Ia, IIa, 
IIb

% 61,1 9,1

3. Tanı yöntemleri: Klinik risk faktörleri 

Değiştirilebilen risk faktörleri: 
Alkol (günde 3 birim ya da daha fazla), şu anda 
sigara kullanımı, düşük vücut kütle indeksi (<19 
kg/m2), kötü beslenme, immobilizasyon, yetersiz 
kalsiyum alımı, D vitamini eksikliği ve düşük ke-
mik yoğunluğuna neden olan hastalıklar 

Değiştirilemeyen risk faktörleri:
İleri yaş, kadın cinsiyet, beyaz ırk, erken meno-
poz (40 yaş altı), aile öyküsü, düşük enerjili kırık 
öyküsü, birinci derece yakınlarında düşük enerjili 
kalça kırığı öyküsü, 3 ay ve daha uzun süreli glu-
kokortikoid kullanımı (>5 mg/gün prednizon veya 
eşdeğeri) ve düşük kemik yoğunluğuna neden 
olan hastalıklar.

Ib, IIa, 
IIb

% 61,1 9,36

Tablo 5. Kabul Edilen Öneriler Kanıt ve Öneri Güçleri
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Öneriler 
Kanıt 

düzeyi
Konsensus 

Öneri gücü 
ortalaması

4. Kırık risk faktörleri 
Klinik risk faktörlerine ilave olarak kişisel veya 

çevresel düşme risk faktörlerinin varlığı değer-
lendirilir. 

Kırık Risk Değerlendirme Ölçeği (FRAX) kişinin 10 
yıllık kalça ve majör kırık riski belirlenmesinde 
kullanılabilir. 

IIa, IIb, 
III

(% 61,1) 9,54

5. Muayene 
Vücut kütle indeksi, postür, vertebral hassasiyet, 

eklem hareket açıklığı, kas gücü, denge ve 
koordinasyon değerlendirilmelidir. Sekonder 
osteoporoz nedeni olan hastalıkların bulguları 
açısından dikkatli olunmalıdır. 

IV (%77,7) 9,45

6. Laboratuvar (Ayırıcı tanıdaki yeri)
Mutlaka yapılması gerekenler 
Tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, se-

rum kalsiyumu, albümin, fosfor, üre, kreatinin, 
karaciğer fonksiyon testleri, 25-OH vitamin D, 
PTH, TSH/serbest T4, ALP, 24 saatlik idrarda 
kalsiyum tayini. 

IV (% 61,1) 9,45 

7. Laboratuvar:
Gerektiğinde istenecekler 
Protein elektroforezi, serum prolaktin, kemik 

döngüsü belirteçleri, endomisiyal ve/veya doku 
transglutaminaz antikorları (çölyak hastalığı), 
tümör belirleyicileri, idrarda Bence-Jones pro-
teinleri, 24 saat üriner kortizol/deksametazon 
baskılama testi, kemik iliğinin değerlendirilme-
si, transiliak biopsi 

IIa, IIb (% 77,7) 9,45

8. Görüntüleme:  
Vertebralar torakal ve lomber grafiler ile ince-

lenmelidir.
KMY, DXA ile değerlendirilmelidir. 

Ib, III (% 61,1 9,09

9. KMY: Kime? 
	Klinik risk faktörleri dikkate alınmaksızın 65 yaş 

ve üzeri kadınlar, 
	Kırık için klinik risk faktörü olan postmenopo-

zal kadınlar ile menopozal geçiş dönemindeki 
kadınlar, 

	50 yaşından sonra kırık geçirenler, düşük ke-
mik kütlesine veya kemik kaybına neden olabi-
lecek ilaçları kullananlar veya hastalığı olanlar,

	Osteoporoz tedavisi alan hastalar (tedavinin 
etkinliğini izlemek için),

	İlaç başlanmamış hastalarda tedavi planlamak 
için DXA çekilmesi önerilir. 

Ia (%83,3) 9,72
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Öneriler 
Kanıt 

düzeyi
Konsensus 

Öneri gücü 
ortalaması

10. KMY Ne zaman?
Osteoporoz tedavisi alan hastalar 2 yılda bir 
kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile tekrar de-
ğerlendirilmelidir. Bazı özel durumlarda daha sık 
aralıklarla ölçüm yapılabilir. 

Ia (%61,1) 9,54

11. KMY Hangi bölge?
◦	 L1-L4 total, ön-arka, femur boynu ve total 

proksimal femur ölçümü önerilir. 
◦	 Kalça ve/veya omurga ölçümü yapılamaması 

durumunda, hiperparatiroidide ve obez has-
talarda dominant olmayan taraf distal radius 
ölçümü önerilir.

◦	 Lateral omurga tanı için kullanılmamalıdır. 
◦	 Tedaviye yanıtı izlemede en uygun bölge ise 

omurga ölçümüdür. 

Ia, IIb (% 66,6) 10

12. Görüntüleme: Diğer 
Kantitatif US, kantitatif tomografi ve yüksek 
rezolüsyonlu manyetik rezonans gibi yöntemler 
ile de kemik yoğunluğu ve kemik gücü değerlen-
dirilebilir

Ia ( % 83,3) 9,36

13. Düşme ve kırıktan korunma 
Düşme kişisel ve çevresel risk faktörleri açısından 
sorgulanmalı, denge statik ve dinamik denge 
testleri ile değerlendirilmeli ve gerekli önlemler 
alınmalıdır 

Ia ( % 61,1) 9,54

14. Beslenme. Kalsiyum 
Günlük alınması önerilen kalsiyum miktarı post-
menopozal dönemde 1000-1200 mg/gün kadar-
dır. Önerilen kalsiyum miktarı diyet ile sağlanamı-
yorsa kalsiyum desteği yapılmalıdır. 

Ia, Ib ( %.83,3) 9,54

15. D vitamini 
Serum 25 OH vitamin D düzeyleri en az 30 ng/
ml (75 nmol/L) olacak şekilde D vitamin desteği 
verilmelidir. 

IV (% 77,7) 9,90

16. Protein  
1 g/kg/gün protein alımı önerilir.
Yüksek protein (2.0 g/kg/gün üzerinde) alımı var 

ise, anabolik yanıtı zayıflatacağı için sakıncalıdır.

Ia (%61,1) 9,63

17. Beslenme: Diğer
Günlük tuz alımı 2100 mg’ı geçmemelidir.
Kahve alımı (3 fincan üzeri), kafeinli ve gazlı içe-

cekler kısıtlanmalıdır.

Ia, III (% 72,2) 9,36
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Öneriler 
Kanıt 

düzeyi
Konsensus 

Öneri gücü 
ortalaması

18. Yaşam şeklinin düzenlenmesi 
Bilgilendirme ve bilinçlendirilme önem taşımakta-
dır. Çocukluktan itibaren hatta annenin hamileliği 
sürecinde başlamak üzere kalsiyum, D vitamini 
başta olmak üzere dengeli ve düzenli beslenme, 
fiziksel aktivite ve egzersiz uygulamalarının des-
teklenmesi, kemik sağlığını olumsuz etkileyen 
ilaçların kontrollü kullanımı, sigaranın bırakılması, 
alkol tüketiminin kısıtlanması, gonadal fonksiyon 
bozukluklarının tedavisi önem taşımaktadır. 

Ia, IIb (% 72,2) 9,63

19. Fiziksel aktivite
Yaşam boyu düzenli fiziksel aktivite önerilir. 

Ia, IIa, 
IV

( % 83,3 ) 10

20. Tedavi: Kimler tedavi edilmeli 
◦	 Kalça veya vertebra kırığı (klinik veya asempto-

matik) olanlar, 
◦	 Femur boynu, total kalça veya vertebrada 

T-skor ≤-2.5 SD olanlar, 
◦	 Postmenopozal kadınlarda femur boynu, total 

kalça veya vertebrada T-skor -1.0 SD ve -2.5 SD 
arasında olup, osteopenisi olan, 
• FRAX ile
• 10 yıllık kalça kırık olasılığı ≥ %3, 
• 10 yıllık major osteoporotik kırık ( kalça, ver-

tebra, proksimal humerus, ön kol) olasılığı ≥ 
%20 olanlar tedavi edilmelidir. 

Ia (% 66,6 ) 10

21. OP tedavisi: İlaç tedavisi
Osteoporoz tedavisi öncesinde D vitamini ve 

kalsiyum düzeyleri kontrol edilerek gerekli 
replasmanın yapılması ve tedavi boyunca diyet 
dahil toplam günde 1000-1200 mg kalsiyum 
ve 800-1000 IU D vitamini desteğinin sürdürül-
mesi önerilir. 

Farmakolojik tedavi olarak oral ve intravenöz 
bifosfonatlar, stronsiyum ranelat, teripara-
tid, selektif östrojen reseptör modülatörleri 
(SERM), denosumab ve gerektiğinde östrojen 
kullanılabilir. Genellikle önce antirezorptif teda-
vi başlanır, hastanın gereksinimine ve tedaviye 
yanıtına göre tedavi süresine karar verilir. 

Şiddetli osteoporozu olan ve malignite öyküsü 
bulunmayan hastalara formasyon arttırıcı ilaç-
lar kullanılabilir. 

Hastanın tedaviye uyumu ve olası yan etki görül-
me riski açısından hastanın yakından izlenmesi 
önerilir

Ia, III ( % 61,1) 8,5
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Öneriler 
Kanıt 

düzeyi
Konsensus 

Öneri gücü 
ortalaması

22. Ağrının yönetimi
Akut ağrıda yatak istirahati (2-4 gün), analjezik-

ler, TENS, yüzeyel ısı, hafif masaj, omurganın 
korunması amacı ile uygun pozisyonlama ve 
egzersizler, erken mobilizasyonu sağlamak için 
ise korseleme önerilir.

Kronik ağrıda hasta eğitimi, postürün mümkün 
olduğunca düzeltilmesi, gerekirse ligamanların 
gerilmesini azaltmak için omurgayı destekleyen 
korseler verilmesi, kompresyon kırıklarına ne-
den olabilecek aktivitelerin kısıtlanması, kişiye 
uygun bir egzersiz programının hazırlanması 
ve medikal tedavinin planlanması gerekir

Ia, IIa, 
IV

(% 77,7) 7,9

23. Tedavi süresi ve izlenmesi 
Tedavi süresi ile ilgili karar hastaya özel olmalıdır. 

Mevcut kanıtlar doğrultusunda bifosfonatlar 
için tedavi süresi 3-5 yıldır. Yüksek kırık riski 
olan hastalarda ise bifosfonat tedavisine de-
vam edilebilir veya farklı bir ilaç düşünülebilir. 
Teriparatid kullanım süresi18 ay ile sınırlıdır.

Tedavi izlemi DXA ile 2 yıl aralıklarla yapılmalıdır. 
Sekonder osteoporozu olanlar, teriparatid 
kullananlar ve glukokortikoid osteoporozu 
tedavisi alanlarda ise DXA ile KMY izlemi daha 
kısa aralıklarla (6 ay) yapılabilir.

Kemik yıkım ve yapım belirteçleri ile tedavi izlemi 
ise 3-6. ayda yapılabilir. 

Yıllık boy ölçümü izlemde önemlidir. Yılda 2 cm. 
ve daha fazla boy kısalması vertebral kırık 
oluşumu açısından dikkate alınmalıdır.

Ia, Ib, 
IIb, IV

(% 66,6) 8,4

24. İlaç dışı tedaviler: Eğitim 
Hastalar düşmelerin önlenmesi, ev içi düzenleme-
ler, dengeli beslenme, kalsiyumdan zengin diyet, 
güneş ışığından yararlanma ve düzenli fiziksel 
aktivite konusunda bilgilendirilmeli ve tedavi 
başladıktan sonra ilaçlarını düzenli bir şekilde 
almaları için teşvik edilmelidir. Tedaviye uyum, 
egzersiz, yaşam stili değişiklikleri, kalsiyum ve D 
vitamini alımının önemi ve düşmelerin önlenmesi 
açısından da eğitim verilmelidir. 

IV (% 61,1) 9,6

25. Beslenme: Kalsiyum 
Hastaların kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için 
diyetle günlük 1000-1200mg kalsiyum alması 
önerilir. Kronik böbrek yetmezliği, hiperparatiroi-
di, malignite vb. varlığında kalsiyum monitorizas-
yonu önerilir. 

Ia, Ib (% 77,7) 8,7
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Öneriler 
Kanıt 

düzeyi
Konsensus 

Öneri gücü 
ortalaması

26. D vitamini
Hastaların 25-OH vitamin D düzeyine göre tedavi 

planlanmalıdır. 
≥30 ng/ml (75 nmol/L) D vitamini düzeyi hedef-

lenir. 
<30ng/ml (75 nmol/L) replasman gerekir. Günlük 

dozlarla devam edilir.
D vitamini için emniyetli üst sınır 4000 IU/gün’dür. 

Ia, III, 
IV

(% 61,1) 8,8

27. Protein 
Diyetle protein alımı kas kütlesini, kalsiyum ab-

sorbsiyonunu artırarak ve paratiroid hormonu 
baskılayarak kemik sağlığına katkıda bulunur. 
1 g/kg/gün protein alımı önerilir.

Yüksek protein (2.0 g/kg vücut ağırlığı/gün üze-
rinde) alımı ise, anabolik yanıtı zayıflatacağı 
için sakıncalıdır. 

Ia (% 61.1) 8,8

28.Diğer
Yeterli ve dengeli bir diyet ile düşük vücut ağırlığı 
önlenmelidir. Kafein ve sodyum vücuttan kalsi-
yum kaybını arttırır. Bu nedenle yoğun miktarda 
alınmamalıdır. Aşırı alkol alımından kaçınılmalıdır. 

Ia, III (% 61,1) 7,8

29. Rehabilitasyon: Düşme ve kırıktan korunma 
Hastalar düşme için risk faktörleri açısından sor-

gulanmalıdır.
Düşme riskini artırabilecek risk faktörlerinde mo-

difikasyonlar ve ev içi emniyet düzenlemeleri 
yapılmalı, varsa D vitamini yetersizliği düzel-
tilmeli, eğer mümkünse psikotrop ilaçlar azal-
tılmalı veya kesilmeli, görme kusurları tedavi 
edilmelidir. Kalça koruyucuları tartışmalı olsa 
da düşme sırasında kalçayı koruyabileceği için 
hastalara önerilebilir. 

Ia, IV (% 77,7) 9,4

30.Yaşam şeklinin düzenlenmesi
Yaşam şeklinin risk faktörlerinden uzak kalacak 
şekilde düzenlenmesi önerilir. 

Ia, IIb (%61,1) 9,3

31.Fiziksel aktivite ve egzersiz
Osteoporoz için özellikle önerilen egzersizler; yer 

çekimine karşı yapılan güçlü egzersizler, kas 
gücünü arttıran egzersizler, denge, koordinas-
yon ve germe egzersizleridir. 

Osteoporotik hastalarda fleksiyon egzersizlerin-
den kaçınmak gerekir. 

En az haftada 3 gün, 30-40 dakika tempolu yü-
rüyüşler düzenli olarak uygulandığında kemik 
sağlığını olumlu yönde etkilemektedir 

Ia (% 61,1) 8,6
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Öneriler 
Kanıt 

düzeyi
Konsensus 

Öneri gücü 
ortalaması

32. Cihazlama
Akut vertebral kırıklarda kısa süreli (7-10 gün) 
spinal ortez kullanılabilir, ancak kas atrofisine yol 
açması nedeniyle uzun süreli kullanımdan kaçı-
nılması gerekir. Gerektiğinde baston ve yürüteç; 
hem ev içi hem toplum içi ambulasyon amaçlı 
önerilir. 

Ib, IV ( % 61,1) 8,7

33. Cerrahi tedavi / kırık tedavisi: Vertebra 
Vertebra kırıklarının tedavisi öncelikle konserva-

tiftir. 
Konservatif tedaviye yanıt vermeyen osteopo-

rotik vertebra kompresyon kırıklı hastalarda 
semptomları ortadan kaldırmak için vertebrop-
lasti ve kifoplasti operasyonları uygulanabilir. 
Bu operasyonlar hastaların yaşam kalitesini 
düzeltmesine rağmen komşu vertebra kırığı, 
pulmoner ödem, miyokard infarktı, kosta kırığı 
ve sement sızıntısı gibi komplikasyonlara da 
neden olabilir. 

Ia (% 61,1) 9,09

34. Kalça
Kalça kırıklarının tedavisi öncelikle cerrahidir (intra-
medüller çivi, artroplasti). Tedavinin amacı; hastayı 
olabildiğince en kısa sürede, ağrısız, maksimum 
hareketlilik düzeyine geri döndürmek, düşme 
risklerini ele almak ve altta yatan kemik hastalığı 
ile ilgili uygun tarama ve tedaviyi uygulamaktır. 

Ia (% 61,1) 9,27

35. Ön kol
Önkol kırıklı hastalarda tedavinin amacı, el ve el 
bileğinin ağrısız normal işlevine geri döndürülme-
sidir. Genellikle 6-8 haftalık alçı içinde sabitleme 
yapılır. Bu esnada üst ekstremitelerin kuvvet ve 
esnekliğinin korunması amaçlanır. 

Ia (% 61,1) 9,77

36. Diğer
Kırık sonrası hastalar diğer bir kırık açısından yük-
sek risk taşımaktadırlar. Cerrahi sonrası 2. kırıktan 
koruma programına alınmaları önerilmelidir. 

IV (% 77,7) 10
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1. Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikromimari 
yapısının bozulması sonucu kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının art-
ması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır.

Osteoporoz yaşla sıklığı artan ve neden olduğu kırıklar nedeniyle birey ve 
toplum açısından önem taşıyan bir hastalıktır. Kelime anlamı “delikli kemik” 
olup uzun yıllar çok çeşitli şekillerde tanımlanmıştır (3). 1994 yılında DSÖ 
bünyesinde bir çalışma grubu kemik mineral yoğunluğuna (KMY) dayalı 
T-skoru ile ifade edilen tanımı yapmıştır (4) (Tablo 6). Bu tanımda T-skoru 
için genç erişkin kadınların referans ortalamalarındaki Standart sapma (SD) 
farkı kullanılmıştır. Premenopozal dönemde olanlarda aynı yaş grubunun or-
talamasındaki SD farkı kullanılmakta ve Z skoru adını almaktadır. İlk tanım-
lamalarda daha çok kemik yoğunluğu ve kemik kütlesinde azalma üzerinde 
durulurken artık kırılganlık ve kırık olasılığında artış vurgulanmaktadır, çün-
kü OP kırıklar nedeniyle önemlidir ve kırık oluşumu her zaman kemik yo-
ğunluğu ile ilişkili olmamaktadır. Halk arasında kullanılan “kemik erimesi” 
terimi doğru değildir ve hem patolojiyi yanlış aksettirmesi hem de hastaları 
gereksiz endişeye sevketmesi nedeniyle hekimler tarafından kullanılmamalı-
dır. Osteoporozun farklı formlarının tanımı konusunda da tartışmalar mev-
cuttur. Özellikle bir veya daha fazla frajilite kırığı olan hastalar için kullanılan 
“ciddi, şiddetli ya da yerleşik OP” tanımı konusunda henüz bir konsensus 
yoktur, bu konuda çalışmalar sürmektedir (5). Uzmanlar kurulumuz birçok 
tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %77,7 konsensus ile seçmiştir. Öneri 
gücü ortalaması 9,31’dir. (KD IV). 

Tablo 6. DXA’da T-skoruna göre osteopeni/osteoporoz tanımı

T skoru Tanım

≥-1
-1 ile -2.5 arasında
≤-2.5

Normal
Osteopeni (Düşük Kemik Kütlesi)
Osteoporoz 

2. Osteoporozla ilişkili frajilite kırıkları spontan olarak veya minör travma 
(düşük enerjili) ile oluşan kırıklardır.

Osteoporoza bağlı olarak en çok vertebra, proksimal femur ve distal ra-
dius kırıkları görülür. Bunlar genellikle minör travmalar ile ortaya çıkar. 
Normalde kırığa neden olmayacak düzeyde mekanik yüklenme sonucunda 
ortaya çıkan bu kırıklar düşük enerjili frajilite kırıkları olarak kabul edilir. 
Osteoporozun en önemli sonucu olan frajilite kırıkları fiziksel ve fonksiyo-
nel kısıtlanmaya, yaşam kalitesinde azalmaya, yeni kırıklar için morbidite ve 
mortalite artışına neden olurlar (6) (KD IIb). Osteoporotik kırıkların 50 yaş 
üzeri postmenopozal kadınlarda görülen tüm kırıkların %80’ini oluşturduğu 
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belirlenmiştir (7, 8). Özellikle kalça kırıkları mortalite ile direkt ilişkilidir ve 
mortalite yaşla birlikte artar (DSÖ 2004). Sistematik bir derlemede incelenen 
çalışmalarda kalça kırığı sonrasında ilk 1 yıl içinde mortalitede %8-36 oranın-
da artış olduğu belirlenmiş, erkeklerde mortalite kadınlara göre daha yüksek 
bulunmuştur (9) (KD Ia). Kalça kırığı geçiren hastaların %20-30’u yatağa ba-
ğımlı kalmakta, sadece %40’ı önceki fiziksel aktivitelerine kavuşabilmektedir. 
Taramadan önce yapılmış ve iki kohort çalışmanın incelendiği bir derlemede 
kalça kırığının sonraki kırık riskini 2,5 kat artırdığı belirlenmiştir (10) (IIa). Bir 
diğer kohort çalışmada proksimal humerus kırıklarının ilk bir yıl içinde kalça 
kırığı sıklığını 5 kat artırdığı bildirilmektedir (11). Vertebral kırıklar postme-
nopozal kadınlarda en sık görülen kırıklardır ve yaklaşık üçte ikisi sonradan 
saptanır. Sıklıkla ağrı, deformite ve yaşam kalitesinde bozulmaya neden olur. 
Vertebra kırıkları gelecekteki osteoporotik kırıklar için major belirleyicilerdir 
ve sonraki vertebral kırıklar için 5 kat, diğer kırıklar için 3 kat risk oluşturur-
lar. Kanada’da yapılan bir çalışmada vertebra kırıklarının da kalça kırıkları 
gibi ilk 5 yılda mortalite ile ilişkili olduğu, diğer kırıklarla böyle bir ilişki bu-
lunmadığı ifade edilmektedir (6, 10) ( KD IIb). Dünyamızda yaşam süresinin 
uzaması nedeniyle önümüzdeki 50 yılda osteoporotik kırıkların 6 kat artacağı 
tahmin edilmektedir. Bu öneri uzmanlar kurulu tarafından %61.1 oranında 
konsensusla kabul edilmiş olup öneri gücü ortalaması 9,1 dir (KD Ia, IIa, IIb).

3. Tanı yöntemleri: Klinik risk faktörleri 
Değiştirilebilen risk faktörleri: 
Kötü beslenme, düşük vücut kütle indeksi (<19 kg/m2), yetersiz kalsiyum 
alımı, D vitamini eksikliği, şu anda sigara kullanımı, immobilizasyon, al-
kol (günde 3 birim ya da daha fazla) ve düşük kemik yoğunluğuna neden 
olan hastalıklar 
Değiştirilemeyen risk faktörleri:
İleri yaş, kadın cinsiyet, beyaz ırk, erken menopoz (40 yaş altı), aile öykü-
sü, düşük enerjili kırık öyküsü, birinci derece yakınlarında düşük enerjili 
kalça kırığı öyküsü, 3 ay ve daha uzun süreli glukokortikoid kullanımı (>5 
mg/gün prednizon veya eşdeğeri) ve düşük kemik yoğunluğuna neden olan 
hastalıklar.

Osteoporoz tam olarak nedeni bilinmeyen multifaktöriyel bir hastalıktır. 
Özellikle her toplumda değiştirilebilir risk faktörlerinin bilinmesi, belli ara-
lıklarla yeniden toplum taramalarının yapılması ile revize edilmesi OP’den 
korunmada büyük önem taşır. Osteoporoz tanısı oldukça güçtür. Günümüz-
de KMY ölçümlerine bakılarak tanı konulmaktadır. Oysa bir kısım hastada 
KMY sınırda ya da normal değerlerde olsa bile kırık ortaya çıkabilmektedir. 
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Risk faktörlerinin araştırılması, KMY dışındaki risk faktörlerinin bir veya bir 
kaçının bulunması durumunda hastada OP düşünülmelidir.

Bu faktörler, riskli hastaların belirlenmesine katkı sağlar ve özellikle değiş-
tirilebilir faktörlerin değiştirilmesi durumunda hastanın kırık riskinde azal-
ma olabileceğinden büyük önem taşır.

Risk faktörleri ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Üç yıllık izlemi olan ran-
domize kontrollü bir çalışmada günlük D vitamini ve kalsiyum alımının post-
menopozal kadınlarda iskelet üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir 
(12) (KD IIa).

Bir metaanalizde doğum ağırlığının kemik sağlığını pozitif yönde etkiledi-
ği gösterilmiştir (13) (KD Ib), bu nedenle düşük doğum ağırlığı kemik sağlığı 
açısından risk faktörü kabul edilebilir.

İmmobilizasyon ya da fizik aktivite azlığının osteoporoz için önemli bir 
risk faktörü olduğu bilinmektedir. Kanada’da yapılan 5 yıl süreli bir kohort 
çalışmada fizik aktivitesini artıran bireylerde KMY’nin arttığı ve vücut kütle 
indeksinin (VKİ) azaldığı belirlenmiştir (14) (KD IIa). Üç randomize kontrollü 
çalışma, 1 nonrandomize çalışma ve 3 kohort çalışmasını içeren bir sistematik 
derlemede postmenopozal kadınlarda fizik aktivite ve OP ilişkisi araştırılmış 
ve fizik aktivitenin kemik kaybını yavaşlattığı, dolayısı ile KMY’yi artırabile-
ceği sonucuna varılmıştır (15) (KD Ib).

Finlandiya’da çok sayıda hastada yapılan bir çalışmada T skorlarına göre 
hastalar gruplandırılmış ve çeşitli risk faktörleri ile vücut yağ, kas kütleleri ve 
kas kuvveti karşılaştırılmıştır. Sonuçta özellikle kavrama kuvveti başta olmak 
üzere kas kuvveti, VKİ (yağ ve kas kütlesi), alkol tüketimi, halen sigara içimi 
anlamlı risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Özellikle düşük kas kütlesi ve kas 
kuvvet azlığı osteoporozda bağımsız faktörler olarak önemli bulunmuştur. 
Vücut ağırlığının vertebra ve femur KMY ile kuvvetli pozitif ilişki gösterdiği, 
bunun daha çok kas kütlesi ile ilgili olduğu, yağ oranı ile zayıf ilişkili olduğu, 
kavrama kuvvetinin benzer şekilde tüm bölgelerde KMY ile pozitif korelas-
yon gösterdiği belirlenmiştir (16) (KD IIb).

Genel olarak kilolu ya da obez hastalarda OP gelişiminin daha az olduğu 
kabul edilmekle birlikte morbid obezite (VKİ 40 ve üzeri) risk faktörü gibi 
görünmektedir. Bu muhtemelen fizik aktivite azlığı ve metabolik nedenlere 
bağlıdır. Orta derecede alkol tüketiminin kemik üzerinde koruyucu etkisi 
olduğu kabul edilmekle birlikte aşırı alkol alımı önemli bir risk faktörüdür. 
Obezite ve alkolün olumsuz etkilerinin mediyatörleri olarak sitokinler görün-
mektedir. Metabolik sendromun kemik üzerine etkileri ile ilgili birçok araştır-
ma vardır. Bir metaanalizde metabolik sendromun KMY üzerine etkisi araş-
tırılmış ve belirgin bir ilişki olmadığı, varsa bile bunun olumlu yönde olduğu 
kabul edilmiştir (17) (KDIb).
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Sigara; düşük KMY için yaş, cins ve hatta genetikten bağımsız bir risk fak-
törüdür (18). Negatif etki doza ve süreye bağlı olarak artmaktadır. Hatta pa-
sif içicilerde bile KMY üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir (19). 
Sigaranın OP patofizyolojisindeki rolünün kollajen sentezi gibi direkt etkiler 
dışında D vitamini metabolizması, östrojen ve adrenokortikal hormonlar ara-
cılığı ile olduğu, dolayısı ile kemikte hem rezorpsiyon artışı, hem de formas-
yon azalmasına neden olduğu kabul edilmektedir (20) (KD IIb).

Bir metaanalizde major depresyonu olan hastalarda KMY anlamlı derece-
de düşük bulunmuş ve depresyonun anlamlı bir risk faktörü olduğu belirlen-
miştir (21) (KD Ia). Bir diğer metaanalizde ise SSRI kullanımının kırık riskini 
arttırdığı saptanmış ve SSRI’ların depresyon ve KMY’den bağımsız olarak 
kırık riskini arttırdığı ileri sürülmüştür (22) (KD Ia), (23) (KD Ib).

Ülkemizde yapılan bir çalışmada 1 yıldan uzun süren emzirmenin OP için 
bağımsız bir risk faktörü olduğu ileri sürülmüştür (24) (KDIIb). Bir diğer ça-
lışmada ise multiparitenin düşük KMY için bir risk faktörü olduğu ifade edil-
mektedir (25) (KD IIb).

Çok merkezli bir araştırmada postmenopozal kadınlarda risk faktörleri 
araştırılmış ve en sık rastlanan klinik risk faktörleri yetersiz güneş maruziyeti 
(%53,3), sedanter yaşam (%52,9), erişkin ve çocukluk döneminde düşük kal-
siyum alımı (%45,1 ve %41,9) olarak belirtilmiştir (26) (KD IIb). İlk sıralardaki 
faktörlerin değiştirilebilir olması dikkat çekicidir.

Bazı kronik hastalıklar ve kronik ilaç kullanımı da OP risk faktörleri ara-
sındadır (Tablo 7). Bu öneri uzmanlar kurulu tarafından %61,1 konsensusla 
kabul edilmiş olup öneri gücü ortalaması 9,36 dır (KD Ia, Ib, IIa, IIb).

Tablo 7. Osteoporoz Risk Faktörleri (National Osteoporosis Foundation) (42).

Yaşam tarzı faktörleri

Düşük kalsiyum alımı
Vitamin D yetersizliği
Yetersiz fiziksel aktivite
İmmobilizasyon

Sigara içmek (aktif veya pasif)
Yüksek tuz alımı
Alkol kötüye kullanımı
Aşırı A vitamini

Düşme
Aşırı zayıflık

Genetik Faktörler

Kistik fibrosis
Ehlers-Danlos
Gaucher hastalığı
Glukojen depo hastalığı
Hemokromatosis
Hipogonadal durumlar
Androjen duyarsızlığı

Homosistinüri
Hipofosfatazya
İdiyopatik hiperkalsiüri
Marfan Sendromu
Menkes steely hair sendromu
Hiperprolaktinemi

Osteogenesis imperfekta
Ailede kalça kırığı öyküsü
Porfiria
Riley-Day sendromu
Prematür ovarian 

yetmezlik
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Genetik Faktörler

Anoreksia nervosa ve 
bulimia

Turner ve Klinefelter 
sendromu

Prematür menopoz
Panhipopituitarizm

Atletik amenore

Endokrin Hastalıklar
Adrenal yetmezlik
Diabetes mellitus (Tip 1 

ve 2)

Cushing sendromu
Hiperparatiroidizm

Santral adiposite
Tirotoksikosis

Gastrointestinal Hastalıklar
Çöliak hastalığı
Gastrik by-pass
Gastrointestinal cerrahi

İnflamatuar barsak hastalığı
Malabsorbsiyon
Pankreas hastalığı

Pirimer bilier siroz

Hematolojik Hastalıklar
Multipl myelom
Hemofili
Talasemi

Monoklonal gammopatiler
Lösemi ve lenfoma

Orak hücreli anemi
Sistemik mastositoz

Romatolojik ve Otoimmun Hastalıklar
Ankilozan spondilit
Diğer romatolojik ve 

otoimmun hastalıklar

Lupus Romatoid artrit

Santral Sinir Sistemi Hastalıkları
Epilepsi
Multipl skleroz

Parkinson Hastalığı
Spinal kord yaralanması

İnme

Çeşitli durumlar ve hastalıklar
AİDS/HIV
Alkolizm
Amiloidoz
Kronik metabolik asidoz
Kronik obstruktif akciğer 

hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği
Depresyon
Son evre böbrek hastalığı
Hiperkalsiüri
İdiyopatik skolyoz

Muskuler distrofi
Transplant sonrası kemik 

hastalığı
Sarkoidoz
Kilo kaybı

İlaçlar
Aluminyum 

(antiasitlerde)
Antikoagulanlar 

(heparin)
Antikonvülzanlar
Aromataz inhibitörleri
Barbitüratlar
Kanser kemoterapötik 

ilaçları

Siklosporin A ve takrolimus
Depo-medroksiprogesteron 

(premenopozal kontrasepsiyon)
Glukokortikoidler (5 mg/gün ve 

üzerinde prednizon veya eşdeğerini 
3 ay ve üzerinde kullanmak)

GnRH (Gonadotropin releasing 
hormon) antagonistleri ve 
agonistleri

Lityum
Metotreksat

Proton pompa 
inhibitörleri

Selektif serotonin geri 
alım inhibitörleri

Tamoksifen 
(premenopozal 
kullanımı)

Tiazolidinedionlar (Actos 
ve Avandia gibi)

Tiroid hormon (aşırı)
Parenteral beslenme
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4. Kırık risk faktörleri 
• Klinik risk faktörlerine ilave olarak kişisel veya çevresel düşme risk 

faktörlerinin varlığı değerlendirilir. 
• Kırık Risk Değerlendirme Ölçeği (FRAX) kişinin 10 yıllık kalça ve ma-

jör kırık riski belirlenmesinde kullanılabilir. 
Osteoporozda kırık önemli bir bulgudur ve kırık gelişiminde yukarıda 

belirtilen risk faktörlerinin yanı sıra düşmeye neden olan kişisel ve çevresel 
faktörler de etkilidir (Tablo 8). Osteoporozlu hastalarda birçok nedene bağlı 
olarak düşme sıklığı artmıştır. Birçok OP kılavuzunda; denge ve koordinas-
yon sorunu, santral sinir sistemini etkileyen ilaç kullanımı, görme – işitme ku-
surları ve çevrenin uygun düzenlenmemiş olması ileri yaşlı hastalarda düşme 
sıklığını artıran en önemli faktörler olarak bildirilmiştir. Anksiyete, depres-
yon, kifoz, kas güçsüzlüğü, ortostatik hipotansiyon, aritmi, dehidratasyon, 
malnutrisyon, D vitamin eksikliği, kognitif disfonksiyon düşmelerde önem-
li risk faktörleridir. Japonya’da yapılan bir çalışmada düşük KMY yanında 
yaş, düşme, ailede kifoz ve kalça kırığı bulunması, diabetes mellitus, renal 
bozukluk, menopoz, yaşam tarzı kırık ile ilişkili bulunmuştur (27) (KD IIb). 
Yine Japonya’da yapılan 6 yıllık bir diğer kohort çalışmada hem obezite hem 
de düşük kilolu olmanın herhangi bir yerdeki kırık için risk faktörü olduğu 
belirlenmiştir (28) (KD IIa). Benzer şekilde İspanya’da yapılan bir araştırmada 
vertebra kırığı için en önemli risk faktörlerinin yüksek VKİ ve düşük KMY 
olduğu belirlenmiştir (29) (KD III). Bir çalışmada ise kadın ve erkekler karşı-
laştırıldığında vücut yağ kütlesinin kadınlarda osteoporotik kırık için önemli 
risk oluşturduğu belirlenmiştir (30) (KD III).

Yaş, sigara, L1-4 ve femur boyun T-skorunun vertebra kompresyon kırığı 
için klinik belirleyici faktör olduğu ileri sürülmektedir (31) (KD IIb).

Tablo 8. Kırık risk faktörleri

• İleri yaş
• Kadın olmak
• VKİ ≤19 kg/m2
• Geçirilmiş frajilite kırık öyküsü
• Annede/babada kalça kırığı
• Glukokortikoid kullanımı

• Sigara
• Osteoporoza neden olabilecek hastalıklar
• Alkol 
• Düşmeler 
• Düşmeyi kolaylaştıracak bireysel ve 

çevresel faktörler

Düşük KMY her zaman kırık oluşumu ile ilişkili değildir, hatta osteopenik 
olan bazı hastalarda kırık ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle KMY dışında-
ki risk faktörlerinin bilinmesi ve araştırılması kırık riski açısından önemli-
dir. Bu görüşten yola çıkılarak 2008 yılında Kırık Risk Değerlendirme Ölçeği 
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(FRAX) geliştirilmiştir (32). Buna göre osteopenik hastalarda bireyin gelecek 
10 yıl içinde kalça kırık riski ve major osteoporotik kırık (proksimal femur, 
vertebra, humerus, distal radius) riski hesaplanabilmektedir. Buna göre kal-
ça kırık riski %3 ve major osteoporotik kırık riski %20 ve üzerinde ise hasta 
osteoporotik kırık açısından riskli olarak kabul edilmelidir. FRAX bilgisayar 
bazlı bir ölçektir ve toplumların epidemiyolojik yapısına göre değişmekte-
dir. Bu nedenle bizim ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkenin kendine 
özgü sorgulama sayfası mevcuttur ve hesaplamalar ona göre yapılmaktadır          
(https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?lang=tu). FRAX İngiltere’de tedavi 
kılavuzunda yer almakta ve bu kılavuzda sigara ve alkol düşük risk faktörü, 
glukokortikoid kullanımı ve OP’ye neden olabilecek hastalıklar orta derecede 
risk faktörü, anne/babada kalça kırığı öyküsü ise yüksek risk faktörü olarak 
kabul edilmektedir (National Osteoporosis Guideline Group- Guideline for 
the diagnosis and management of osteoporosis). Bu şekilde düşük risk gru-
bundaki hastalar gereksiz tedavi almamakta, yüksek risk grubundakiler ise 
DXA’dan bağımsız tedavi alabilme olasılığı artmaktadır. Ülkemizde yapılan 
FRAX tabanlı bir çalışmada 50 yaş üzeri kadınlardan öncesinde kırık olma-
yanların %13,6’sı, kırık olanların yaklaşık %8,6’sının tedaviye aday olduğu 
belirlenmiştir (33). Ancak geçirilmiş kırık sayısı, glukokortikoid dozu, alkol 
ve sigara dozu, romatoid artrit dışındaki hastalıklar ve immobilizasyon gibi 
bazı risk faktörlerinin FRAX’ta yer almaması önemli dezavantajıdır. 

Bu öneri uzmanlar kurulunca %61,1 konsensusla kabul edilmiş olup öneri 
gücü ortalaması 9,54 tür (KD IIa, IIb, III). 

5. Muayene 
Vücut kütle indeksi, postür, vertebral hassasiyet, eklem hareket açıklığı, 
kas kuvveti, denge ve koordinasyon değerlendirilmelidir. Sekonder oste-
oporoz nedeni olan hastalıkların bulguları açısından dikkatli olunmalıdır. 

Osteoporoz klinik bulgular açısından çok zengin değildir. En önemli be-
lirtisi kırıktır. Boy kısalması ve kifoz artışı diğer belirtileridir. Gençlik döne-
mine göre 4 cm, bir yıl içinde 2 cm boy kısalması patolojik kabul edilmelidir 
(3). Postür bozukluğuna bağlı sırt ağrısı sıktır. Muayenede postür değerlen-
dirilmeli, vertebraların spinöz çıkıntılarında perküsyonda hassasiyet olup ol-
madığı araştırılmalıdır. Spinöz hassasiyet vertebral kırığa işaret edeceğinden 
önemlidir. Kırık riski açısından denge ve nöromuskuler koordinasyon, kas 
kuvveti değerlendirilmelidir. Vücut kütle indeksi hesaplanmalıdır. Ayırıcı 
tanı için diğer metabolik kemik hastalıkları ve sekonder OP’ye neden olabi-
lecek hastalıklar açısından sistem muayeneleri ihmal edilmemelidir. Bu öneri 
uzmanlar kurulunca %77,7 konsensusla kabul edilmiş olup öneri gücü orta-
laması 9,45 dir (KD IV).
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6. Laboratuvar (Ayırıcı tanıdaki yeri)
Mutlaka yapılması gerekenler 
tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, serum kalsiyumu, albümin, 
fosfor, üre, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, 25-OH vitamin D, PTH, 
TSH/serbest T4, ALP, 24 saatlik idrarda kalsiyum tayini. 

Osteoporoz tanısı için spesifik bir laboratuvar testi yoktur. Kemik meta-
bolizması ile ilgili rutin testler (serum kalsiyumu, fosfor, alkalen fosfataz) 
normaldir. Ancak sekonder OP nedenleri ve diğer sistemik hastalıkların dış-
lanması için; tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, serum kalsiyumu, 
albümin, fosfor, üre, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, 25-OH vitamin D, 
PTH, TSH/serbest T4, ALP, 24 saatlik idrarda kalsiyum tayini yapılmalıdır.

Bu öneri uzmanlar kurulu tarafından %61,1 oranında konsensusla kabul 
edilmiş olup öneri gücü ortalaması 9,45 dir (KD IV).

7. Laboratuvar:
Gerektiğinde istenecekler 
Protein elektroforezi, serum prolaktin, kemik döngüsü belirteçleri, endomi-
siyal ve/veya doku transglutaminaz antikorları (çölyak hastalığı), tümör be-
lirleyicileri, idrarda Bence-Jones proteinleri, 24 saat üriner kortizol/deksa-
metazon baskılama testi, kemik iliğinin değerlendirilmesi, transiliak biopsi

Osteoporoz ileri yaşta görülen bir hastalık olması nedeniyle kemiği etki-
leyen bir çok başka durumla karışabilir. Bu nedenle iyi bir sistem sorgusu ve 
sistem muayenesi yapılmalı gerekirse protein elektroforezi, serum prolaktin, 
endomisiyal ve/veya doku transglutaminaz antikorları (çölyak hastalığı), tü-
mör belirleyicileri, idrarda Bence-Jones proteinleri, 24 saat üriner kortizol/
deksametazon baskılama testi, kemik iliğinin değerlendirilmesi hatta transi-
liak biopsi yapılmalı ve özellikle metastaz ve diğer maligniteler dışlanmalı-
dır. Kemik döngüsü belirteçleri tanı koydurmazlar, ancak döngünün hangi 
fazında sorun olduğunu gösterirler. Genellikle tedaviye cevabın değerlen-
dirilmesinde kullanılırlar (34) (KDIIb). Ancak bir çalışmada postmenopozal 
kadınlarda bu belirteçlerin takibinin vertebra kırık riskini belirlemede kulla-
nılabileceği rapor edilmiştir (35) (KD IIa).

Bu öneri uzmanlar kurulu tarafından %77,7 oranında konsensusla kabul 
edilmiş olup öneri gücü ortalaması 9,45 dir (KD IIa, IIb).

8. Görüntüleme:  
Vertebralar torakal ve lomber grafiler ile incelenmelidir.
KMY, DXA ile değerlendirilmelidir. 
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Birçok vertebra kırığı genellikle başlangıçta asemptomatiktir veya hekime 
başvurmayı gerektirecek şiddette değildir ve bazen yıllarca fark edilemeyebi-
lir. Bu tür kırıklar ancak direkt grafilerle belirlenebilirler ve KMY, yaş ya da 
diğer faktörlerden bağımsız olarak kemik gücünde azalmayı ifade ederler. Bu 
nedenle her hastada mutlaka torakal ve lomber grafiler çekilmeli ve her bir 
vertebra morfometrik olarak incelenmelidir. İdeal lateral grafiler T9 santralize 
torakal ve L3 santralize lomber olacak şekilde istenmelidir. 

Direkt grafilerin amaçları; vertebra kırıkları belirlemek, DXA’da yalancı 
negatif sonuçlara yol açabilecek nedenleri (skolyoz, dejenerasyon vb) sapta-
mak ve sırt ağrısı yapabilecek diğer nedenleri dışlayabilmektir. 

Bir vertebra kırığının başka vertebra kırığı olasılığını 5 kat, kalça ve diğer 
osteoporotik kırık olasılığını 2-3 kat artırdığı unutulmamalıdır (36). Halen os-
teoporotik vertebra kırıklarının tanısı için standart bir yöntem yoktur. Ver-
tebra şeklinin ölçümü, semi-kantitatif yöntem ve algoritma temelli kalitatif 
(ABQ) yöntemleri arasında en yaygın kullanılan yöntem Genant’ın tanımla-
dığı semi-kantitatif yöntemdir. Çeşitli skorlama yöntemleri yakın zamanda 
yayınlanan bir derlemede karşılaştırılmıştır; eğitimli ve deneyimli bir hekim 
tarafından yapılması kaydıyla Genant’ın semi-kantitatif yöntemi önerilmiştir 
(37, 38) (KDIb). Bu yöntemin diğerlerine üstünlüğü basit, ayırıcı tanı yapılabil-
mesi, belirleyici olduğunun kanıtlanmış olmasıdır. Dezavantajı ise deneyim 
gerektirmesi olarak belirtilmiştir. Direkt grafi dışında birçok DXA cihazında 
lateral kırık belirlemesi (VFA) yapılabilmektedir. VFA’nın KMY ölçümü ile 
aynı zamanda yapılabilir olması, hastanın daha az ışın alması bir avantajdır. 
Ancak torakal vertebraların tam görülememesi, ayırıcı tanıya yardımı olma-
ması dezavantajdır (39) (KD III).

Proksimal femur ve lomber vertebraların DXA ile ölçümü KMY sonucunu 
verir. Ortaya çıkan sonuç OP tanısı koydurur, gelecekte kırık riskini belirler 
ve daha sonraki ölçümlerle hastaların izlenmesinde kullanılır. KMY taranan 
her bir santimetrekaredeki mineral içeriğini gram cinsinden gösterir (g/cm2). 
Ayrıca yaş, cins ve ırk benzer referans popülasyonun KMY’si ile karşılaştırıl-
dığında Z-skoru ve aynı cinsten genç erişkin KMY’si ile karşılaştırıldığında 
T-skoru hesaplaması yapılır (40). Taramamızdan önceki yıllarda yapılan bir 
metaanalize göre KMY’deki her SD azalması kalça kırık riskini 2,6 kat artır-
maktadır (41). 

DXA yapılırken kısıtlılıkları da dikkate alınmalıdır, örneğin omurga os-
teoartriti DXA ölçümlerinde artmış sonuçlar verirken osteomalazi gibi mi-
neralizasyon defektlerinde de azalma görülebilir (Tablo 9). Geçirilmiş kırık 
varlığı, skolyoz, osteoartrit ölçüm sırasında belirlenebilir ve ona göre ölçüm 
yapılmalı, DXA raporu incelenirken bu tür sorunlar olabileceğinden dikkatli 
olunmalıdır. 
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Bu öneri uzmanlar kurulu tarafından %61,1 oranında konsensusla kabul 
edilmiş olup öneri gücü ortalaması 9,09 dir (KD Ib, III).

Tablo 9. DXA ile OP tanısında yanıltıcı olabilecek durumlar

• Osteomalazi
• Osteoartrit (omurga, kalça)
• Yumuşak doku kalsifikasyonu (aort kalsifikasyonu gibi)
• Metal objeler
• Yakın zamanda kontrast madde kullanılması, ya da sintigrafi yapılmış olması
• Geçirilmiş kırık
• Ciddi skolyoz
• Morbid obezite
• Vertebral deformiteler
• Teknik hatalar

9. KMY:Kime? 
	Klinik risk faktörleri dikkate alınmaksızın 65 yaş ve üzeri kadınlar, Kı-

rık için klinik risk faktörü olan postmenopozal kadınlar ile menopozal 
geçiş dönemindeki kadınlar, 

	50 yaşından sonra kırık geçirenler, düşük kemik kütlesine veya kemik 
kaybına neden olabilecek ilaçları kullananlar veya hastalığı olanlar,

	Osteoporoz tedavisi alan hastalar (tedavinin etkinliğini izlemek için) 
İlaç başlanmamış hastalarda tedavi planlamak için DXA çekilmesi öne-

rilir.
KMY değerlendirilmesinde DXA altın standart olarak kabul edilmiştir 

(42-44). Çeşitli kılavuzlarda (42-44) ve Radyoloji, Kadın Doğum ve Endokrin 
derneklerinin ortak önerilerinde (45-47) (KD Ia). KMY ölçümünün kimlere 
yapılması gerektiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir (Tablo 10).

DXA Endikasyonları 
	Radyolojik osteopeni 
	Boyda kısalma, kifozda artış
	Osteoporotik kırık öyküsü
	Glukokortikoid kullanımı
	Prematür menopoz
	Uzamış sekonder amenore 
	Primer hipogonadizm 
	Annede kalça kırığı öyküsü
	Vücut kütle indeksinin düşük olması (<19 kg/m2)
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Uzmanlar kurulumuz bir çok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı % 
83,3 konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,72 dir (KD Ia).

10. KMY Ne zaman?
Osteoporoz tedavisi alan hastalar 2 yılda bir kemik mineral yoğunluğu öl-
çümü ile tekrar değerlendirilmelidir. Bazı özel durumlarda daha sık aralık-
larla ölçüm yapılabilir. 

NOF ve Kanada kılavuzlarında OP tedavisi alan hastalarda tedavinin et-
kinliğini görebilmek için KMY ölçümlerinin 1-3 yıl aralıklarla tekrarlanması 
(43), kılavuzlar dışında birçok derlemede de DXA takiplerinin 2 yılda bir ya-
pılması önerilmektedir (45, 46, 48) (KD Ia). Ancak ülkemizde Sosyal Güven-
lik Kurumu geri ödeme sistemine göre OP tedavisinin takibinde yıllık DXA 
ölçümü gerekmektedir. 

Hızlı kemik kaybına neden olan steroid OP’u gibi bazı özel durumlarda 
daha sık aralıklarla ölçüm tekrarlanabilir. 

Tanı konulmasında T-skoru, tedavi takibinde de KMY değerleri dikkate 
alınmalıdır. 

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı % 61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9, 54 tür (KD Ia).

11. KMY Hangi bölge?
Ön-arka L1-L4 total, femur boynu ve total proksimal femur ölçümü önerilir. 
Kalça ve/veya omurga ölçümü yapılamaması durumunda, hiperparatiroidi-
de ve obez hastalarda dominant olmayan taraf distal radius ölçümü önerilir.
Lateral omurga tanı için kullanılmamalıdır. 
Tedaviye yanıtı izlemede en uygun bölge ise omurga ölçümüdür.

Tablo 10.

KMY ölçümü aşağıdaki durumlarda yapılmalıdır:
Klinik risk faktörleri dikkate alınmaksızın 65 yaş ve üzeri kadınlar
• Kırık için klinik risk faktörü olan daha genç postmenopozal kadınlar ile menopozal geçiş 

dönemindeki kadınlar
50 yaşından sonra kırık geçirenler
• Düşük kemik kütlesine veya kemik kaybına neden olabilecek ilaçları kullanan (ör. Günlük 

5 mg ve üzerinde prednison veya eş değerini 3 ay ve üstünde) veya hastalığı olanlar (ör. 
Romatoid artrit)
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Ölçüm bölgeleri Klinik Dansitometri Derneği tarafından belirlenmiştir. 
Normal şartlar altında Lomber ve Femur ölçümleri yapılmalıdır. Önerilen 
ön-arka lomber bölge için L1-L4 total, femur için de Femur boynu ve Femur 
total KMY ölçümleridir (42,44,45,47-49). Hiperparatiroidide dominant olma-
yan taraf distal Radiustan KMY ölçümü yapılmalıdır (50) (KD IIb). Benzer 
olarak obezite veya kalça ve/veya omurga ölçümlerinin yapılamadığı spinal 
cerrahi (vertebroplasti, stabilizasyon operasyonları vb), bilateral kalça artrop-
lastisi gibi durumlarda da dominant olmayan distal radius ölçümü öneril-
mektedir. 

Tedaviye yanıtı izlemede en uygun bölge ise omurga ölçümüdür (51) (KD Ia).
Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %66,6 

konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 10 dur. (KD Ia, IIb).

12. Görüntüleme: Diğer 
Kantitatif Ultrason, kantitatif tomografi ve yüksek rezolüsyonlu manyetik 
rezonans gibi yöntemler ile de kemik yoğunluğu ve kemik gücü değerlen-
dirilebilir.

DXA ölçümü kemik gücü hakkında bilgi vermekte yeterli değildir. Bu ne-
denle kemik gücünü değerlendirebilmek için başka görüntüleme yöntemleri 
de geliştirilmiştir. 

Kemik kalitesinin ve gücünün değerlendirilmesinde Kantitatif Ultrason 
tercih edilebilecek bir yöntemdir. Çeşitli kılavuzlarda da önerilmektedir (42, 
44). Non-dominant el falankslarından, radiustan, kalkaneus ve tibiadan öl-
çümler yapılabilir (49, 52-54) (KD Ia). Genel popülasyon için kantitatif Ult-
rason referans değerleri bulunmadığı için tanı ve tedavi takibinde kullanımı 
önerilmemektedir, DXA ölçümü ile birlikte yorumlanabilir. Daha çok epide-
miyolojik çalışmalarda tercih edilebilecek bir yöntemdir. 

Kantitatif Tomografi (QCT) kalça ve omurganın volumetrik KMY değer-
lendirmesinde kullanılabilmektedir (49, 52) (KD Ia). Kortikal ve trabeküler 
kemiği tek tek veya birlikte değerlendirebilmektedir ancak OP tanısında QCT 
ölçümlerindeki T-skorları, DSÖ’nün belirlediği DXA T-skorları ile örtüşme-
mektedir. Ayrıca, yüksek radyasyon maruziyetine neden olması, zor ulaşıla-
bilmesi ve çok yüksek maliyetli olması nedeniyle günlük kullanımda öneril-
memektedir. 

Bir başka görüntüleme yöntemi de Yüksek Rezolüsyonlu Manyetik Rezo-
nanstır (49, 54) (KD Ia). İnvivo ve invitro çalışmalarda kullanımı bildirilmiştir. 
Henüz tanı ve tedavi takibinde rutinde kullanılan bir yöntem değildir. 

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %83,3 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,36’dır (KD Ia).
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13. Düşme ve kırıktan korunma 
Düşme kişisel ve çevresel risk faktörleri açısından sorgulanmalı, denge 
statik ve dinamik denge testleri ile değerlendirilmeli ve gerekli önlemler 
alınmalıdır

Osteoporoz kırıklarla semptomatik hale geldiği için hastalar düşme risk 
faktörleri açısından sorgulanmalıdır. Çevresel bozukluklar yanında hastala-
rın kullandığı ilaçlar ve ek hastalıkları gibi bir çok risk faktörü bulunmaktadır 
(Tablo 11).

Tablo 10. Düşme Risk Faktörleri (National Osteoporosis Foundation) (42).

Çevresel Risk Faktörleri

Banyoda yardımcı cihaz eksikliği
Gevşek serilmiş halılar
Yetersiz aydınlatma

Yürüyüş yolunda engeller
Kaygan zeminler

Medikal Risk Faktörler

Yaş
Anksiyete ve heyecan
Aritmi
Dehidratasyon
Depresyon
Kadın cinsiyet
Bozulmuş transfer ve mobilite
Malnutrisyon

Aşırı sedasyon yapan ilaç kullanımı (Narkotik anal-
jezikler, antikonvülzanlar, psikotrop ilaçlar)

Ortostotik hipotansiyon
Görme kusuru ve bifokal camlı gözlük kullanımı
Geçmişte geçirilmiş düşme
Azalmış problem çözme veya mental yetersizlik ve 

azalmış kognitif yetiler
Urge üriner inkontinans
D Vitamini yetersizliği [serum 25-hidroksi vitamin 

D (25 (OH)D <30 ng/ml (75 nmol/L)]

Nörolojik ve Kas İskelet Sistemi Risk Faktörleri

Kifoz
Azalmış denge
Diğer risk faktörleri
Düşme korkusu

Azalmış propsiyosepsiyon
Azalmış kas kuvveti

Denge problemleri düşmeye neden olabileceği için de statik ve dinamik 
denge testlerinin ayrıntılı olarak yapılması gerekmektedir (55, 56).

Kalk yürü testi, Romberg, tandem duruşu ve yürüyüşü, sandalyeden des-
teksiz kalkma, Berg denge skalası ile hastaların dengeleri, düşmeye olan eği-
limleri saptanmalıdır (42-44, 57) (KD Ia). Denge problemi saptanan hastalarda 
gerekli önlemler alınmalıdır. Düşmeden ve kırıktan korunma için gerekli öne-
riler ayrıntılı olarak madde 26’da verilmiştir.

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,54 tür (Kanıt düzeyi Ia).
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14. Beslenme. Kalsiyum 
Günlük alınması önerilen kalsiyum miktarı postmenopozal dönemde 1000-
1200 mg/gün kadardır. Önerilen kalsiyum miktarı diyet ile sağlanamıyorsa 
kalsiyum desteği yapılmalıdır.

Kemik sağlığı için kalsiyum ve D vitamini mutlaka gereklidir. Normal 
kişilerde postmenopozal dönemde günlük alınması gereken elementer kal-
siyum miktarı 1000-1200 mg’dır. Birçok kılavuzda ve çoğu randomize kont-
rollü çalışmalarda osteoporozdan korunmada bu dozda kalsiyum alımı öne-
rilmektedir (42-44, 58) (KD Ia, Ib).

Günlük alınan kalsiyum miktarının hesaplanmasında International Oste-
oporosis Foundation resmi web sitesinde yer alan Calcium Calculator kul-
lanılabilir, Kalsiyum Ölçerinin Türkçe validasyonu yapılmış olup Türkiye 
Osteoporoz Derneği resmi web sitesinde yer almaktadır (https://www.iof-
bonehealth.org/calcium-calculator). Günlük doğal yollarla yeterli miktarda 
alınamadığı durumlarda bir defada 500 mg’ı geçmemek kaydı ile kalsiyum 
desteği yapılmalıdır. Kalsiyum emilimini azaltan gıdalarla birlikte alımından 
kaçınılmalıdır.

Piyasada çeşitli kalsiyum formları mevcuttur. Her formda değişen miktar-
larda mineral kalsiyum (elemental kalsiyum) bulunmaktadır. Sık kullanılan 
kalsiyum takviyeleri; kalsiyum karbonat (%40 elemental Ca), kalsiyum sitrat 
(%21 elemental Ca), kalsiyum glukonat (%9 elemental Ca), kalsiyum laktat 
(%13 elemental Ca) şeklindedir. İki ana form kalsiyum karbonat ve kalsiyum 
sitrattır. Kalsiyum karbonat, emiliminde mide asidine ihtiyaç olduğu için 
yemeklerle birlikte alınmalıdır. Bazen karbonat formunda konstipasyon gö-
rülebilmektedir. Kalsiyum sitrat emilim açısından mide asidine çok daha az 
bağımlı olması nedeniyle aç karnına alınabilmektedir ve konstipasyon yan et-
kisi bulunmamaktadır. Düşük mide asidine sahip bireylerde (50 yaş üstünde 
veya asid blokeri kullananlarda), enflamatuvar barsak hastalığı veya emilim 
problemi bulunanlarda tercih edilebilir. 

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %83,3 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,54 tür (KD Ia, Ib).

15. D vitamini 
Serum 25 OH vitamin D düzeyleri en az 30 ng/ml (75 nmol/L) olacak şekil-
de D vitamin desteği verilmelidir.

Kalsiyumun barsaklardan emilebilmesi ve böbrekten geri emilimi için D 
vitamini gerekmektedir. Düşük D vitamini düzeyleri kalsiyum emilimini en-
gellemekte ve kemik sağlığını bozmaktadır. Bu nedenle serum 25 OH vitamin 
D düzeylerinin en az 30 ng/ml (75 nmol/L) olacak şekilde D vitamini rep-



Postmenopozal Osteoporoz Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler 27

lasmanı yapılmalıdır (29,30,47) (KD Ia). Yağlı balıklar (sardalya, somon vb), 
yumurta sarısı, balık yağı, karaciğer, tereyağı gibi besinler D vitamininden 
zengin olmakla birlikte diyetle yeterli miktarda D vitamini alımı mümkün 
değildir. En önemli doğal kaynak güneştir. Bir santimetrekarede 4 ünite D 
vitamini hidroksile olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar geniş vü-
cut bölgesinin güneşe gösterilmesi, 9 faktör üzerinde güneş koruyucu kulla-
nılmaması, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde yaklaşık 15 dakika güneş 
ışınlarına direk teması önerilmektedir (KD IV). Güneşlenme olanağı bulun-
mayan kişilerde mutlaka dışarıdan D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Uygun 
replasman tedavisi madde 21’de anlatılmıştır. 

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %77,7 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,90 dır (KD IV).

16. Protein  
1 g/kg/gün protein alımı önerilir.
Yüksek protein (2.0 g/kg/gün üzerinde) alımı var ise, anabolik yanıtı zayıf-
latacağı için sakıncalıdır. 

Yaşam boyu kas ve kemiklerin tamiri ve yeniden yapılanması için protein 
önemli bir yapı taşıdır. Kemik sağlığı için günde 1 g/kg protein alımı öneril-
mektedir (44,59,60,61) (KD Ia). Çeşitli çalışmalarda alınan protein miktarı ile 
KMY değerleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

2.0 g/kg/gün üzerinde protein alımı idrardan kalsiyum atılımını arttır-
makta ve anabolik yanıtı zayıflatmaktadır. Bu nedenle bu doz üzerinde pro-
tein alımı sakıncalıdır (62) (KD Ia).

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,63 tür (KD Ia).

17. Beslenme: Diğer
Kahve alımı (3 fincan üzeri), kafeinli ve gazlı içecekler kısıtlanmalıdır. 
Günlük tuz alımı 2100 mg’ı geçmemelidir.

 Kahve kalsiyumun idrar ve dışkı yoluyla atılımını arttırmakta ve barsak-
tan kalsiyum emilimini azaltmaktadır. Bu nedenlerle çok miktarda alımı ke-
mik sağlığı açısından sakıncalıdır, aşırı tüketimi kısıtlanmalıdır (63, 64) (KD 
Ia). Yapılan bir çalışmada yüksek kahve tüketiminin trokanterik kırıklarla 
ilişkisi bulunmuştur (65).

Gazlı içecekler kafein ve yüksek fosforik asit içerikleri nedeniyle OP için 
risk faktörü olarak kabul edilmektedir (66) (KD Ia). Bazı çalışmalarda KMY 
kaybı ile ilişki gösterilememesine rağmen, ilişki olduğunu gösteren çalışmalar 
da mevcuttur. Meksika’da doğurganlık döneminde olan veya olmayan kadın-
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larda yapılan retrospektif bir çalışmada her iki grupta da gazlı içecek kulla-
nımı ile KMY kaybı arasında anlamlı ilişki bulunmuş, doğurganlık dönemin-
deki kadınlarda kırık ilişkisi daha belirgin olarak saptanmıştır (67) (KD III).

Çalışmalarda yüksek miktarda tuz alımı önerilmemektedir. Tarama ta-
rihlerimizden önce yayınlanmış bir kılavuzda günlük tuz alımının 2100 mg’ı 
geçmemesi gerektiği belirtilmiştir (68).

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %72,2 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,36 dır (KD Ia, III).

18. Yaşam şeklinin düzenlenmesi 
Bilgilendirme ve bilinçlendirilme önem taşımaktadır. Çocukluktan itibaren 
hatta annenin hamileliği sürecinde başlamak üzere kalsiyum, D vitamini 
başta olmak üzere dengeli ve düzenli beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz 
uygulamalarının desteklenmesi, kemik sağlığını olumsuz etkileyen ilaçla-
rın kontrollü kullanımı, sigaranın bırakılması, alkol tüketiminin kısıtlan-
ması, gonadal fonksiyon bozukluklarının tedavisi önem taşımaktadır.

Korunmada öncelikle bilgilendirme ve bilinçlendirme önem taşımaktadır. 
Anne karnından itibaren korunmaya önem verilmelidir. Öncelikle dengeli 
ve düzenli beslenme önerilmeli, çocukluk çağından itibaren hatta maternal 
dönemde kalsiyum ve D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Prenatal beslenme 
ile postnatal sağlık arasında belirgin ilişki bulunmaktadır (66) (KD Ia). (13). 
Maternal dönemde aşırı kalori alımı veya kalori kısıtlaması yeni doğan iskelet 
gelişimini etkileyebilmektedir (69).

Kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyen ilaçların (tiroid hormonu, glu-
kokortikoid, proton pompa inhibitörü, SSRI vb) kontrollü kullanımı öneril-
melidir (70-72).

Sigara kullanımının genel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri yanında ke-
mik sağlığı üzerine de olumsuz etkileri vardır. NOF’ta OP’den korunmada ke-
sinlikle sigara bırakma programının da yer alması önerilmektedir (42) (KD Ia).

Alkol özellikle düşmeye eğilimi arttırması açısından kırık riskini arttırmak-
tadır. Aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Hafif, orta derecede alkol alımı ile 
kemik sağlığı arasındaki mekanizma tam bilinmemektedir. Ancak hafif alkol 
alımından sonra osteokalsin, CTX ve NTX seviyelerinde saptanan azalma ile 
kemik döngüsünde yavaşlama olduğu yönünde bilgiler vardır (73) (KD IIb).

Gonadal fonksiyonların kemik sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır. Bu 
nedenle kemik sağlığı açısından bozulmuş fonksiyonların düzeltilmesi öne-
rilmektedir (74).
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Hastalar yaşamları boyunca fiziksel aktivite ve egzersiz uygulamaları yap-
maları yönünde teşvik edilmelidir.

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %72,2 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,63 dür (KD Ia, IIb).

19. Fiziksel aktivite
Yaşam boyu düzenli fiziksel aktivite önerilir

Egzersiz uygulamaları, kırığa neden olan 3 önemli faktör (düşme, kemik 
yoğunluğu ve kemik kalitesi) üzerine etkilidir (75) (KD Ia). Aerobik egzer-
sizler, postür ve denge egzersizleri ile kuvvetlendirme egzersizleri önerilme-
lidir. Haftada 3 kez en az 30 dakika süresince tempolu yürüyüş gibi ağırlık 
taşıyıcı egzersizler kemik dokunun korunmasına yardımcıdır (KD IV). Sırt 
ekstansörlerinin ve abdominal kasların kuvvetlendirmesine yönelik egzersiz-
ler ise postürün düzeltilmesine yardımcı olabilir. 

Yapılan prospektif bir çalışmada 10 yıllık takip ile 1681 kadın hastada kal-
ça boyun ve trokanter kırıklarının risk faktörleri araştırılmıştır. Düşük fiziksel 
aktivite femur boyun kırıkları ile ilişkili bulunmuştur (65) (KD IIa).

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %83,3 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 10 dur. (KD Ia, IIa, IV)

20. Tedavi: Kimler tedavi edilmeli 
• Kalça veya vertebra kırığı (klinik veya asemptomatik) olanlar, 
• Femur boynu, total kalça veya vertebrada T- skor ≤-2.5 SD olanlar, 
• Postmenopozal kadınlarda femur boynu, total kalça veya vertebrada 

T- skor -1.0 SD ve -2.5 SD arasında olup, osteopenisi olan, 
• FRAX ile
• 10 yıllık kalça kırık olasılığı ≥ %3, 
• 10 yıllık major osteoporotik kırık (kalça, vertebra, proksimal hume-

rus, ön kol) olasılığı ≥ % 20 olanlar tedavi edilmelidir. 
Postmenopozal OP’de kılavuzlarda kabul gören tedavi endikasyonları 

ülkemiz Sağlık uygulama tebliğine (SUT) göre değişiklikler göstermektedir 
(42-44) (KD Ia). 65 yaş altı kırıksız kadın hastalarda tedavi sınırı T-skoru -3 
olarak geri ödeme kapsamına alınmıştır, 65 yaş üstü hastalarda ise T-skoru 
-2,5 ve altı olarak belirlenmiştir. Kırıklı olgularda ise T-skorları genel öneriler 
doğrultusundadır. 

Kırık değerlendirme ölçeğine göre tedavi planlaması ülkemizde geri öde-
me kapsamında değildir. 

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %66,6 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 10 dur (KD Ia).
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21. OP tedavisi: İlaç tedavisi
Osteoporoz tedavisi öncesinde D vitamini ve kalsiyum düzeyleri kontrol 
edilerek gerekli replasmanın yapılması ve tedavi boyunca diyet dahil top-
lam günde 1000-1200 mg kalsiyum ve 800-1000 IU D vitamini desteğinin 
sürdürülmesi önerilir. 
Farmakolojik tedavi olarak oral ve intravenöz bifosfonatlar, stronsiyum ra-
nelat, teriparatid, selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM), denosu-
mab ve gerektiğinde östrojen kullanılabilir. Genellikle önce antirezorptif 
tedavi başlanır, hastanın gereksinimine ve tedaviye yanıtına göre tedavi 
süresine karar verilir. 
Şiddetli osteoporozu olan ve malignite öyküsü bulunmayan hastalara for-
masyon arttırıcı ilaçlar kullanılabilir. 
Hastanın tedaviye uyumu ve olası yan etki görülme riski açısından hasta-
nın yakından izlenmesi önerilir.

Osteoporoz tedavisi öncesinde D vitamini ve kalsiyum düzeyleri kontrol 
edilerek gerekli replasmanın yapılması ve tedavi boyunca diyet dahil toplam 
günde 1000-1200 mg kalsiyum ve 800-1000 IU D vitamini desteğinin sürdü-
rülmesi önerilir (76) (KD Ia).

D2 (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol) diyet destekleri yeterli 25 (OH) D 
kan düzeyinin elde edilmesi koşuluyla, osteoporozun önlenmesi veya tedavi-
sinde etkilidirler (77). D2 ve D3 vitaminlerinin maksimum emilim sağlamak 
için yağ ihtiva eden bir yemekle birlikte alınması önerilir. 800-1000 IU/gün D 
vitamini veya 50000 IU aylık takviyeleri çoğu insan için güvenlidir ve D vita-
mini seviyelerinin optimal aralıkta kalmasını sağlar. D vitamini için önerilen 
güvenli üst tolere edilebilir sınır, 1 yaş ve üstünde 2000 IU/gün’dür.

D vitamini eksikliğini (<10 ng/mL) düzeltmek için sık uygulanan bir strate-
ji ise bir “yükleme dozu” (örneğin, 50.000 IU D vitaminini 2-3 ay boyunca haf-
tada bir kez oral olarak veya 1 ay boyunca haftada 3 kez) reçete etmektir (77).

Kırık riski olan OP’li hastaların tedavisinde farmakolojik tedavi olarak 
oral ve intravenöz bifosfonatlar, stronsiyum ranelat, teriparatid, selektif öst-
rojen reseptör modülatörleri (SERM), denosumab ve gerektiğinde östrojen 
kullanılabilir (78, 79, 80) (KD Ia). Bu ilaçların kullanım şekli ve özellikleri tab-
loda belirtilmiştir (Tablo 12). Tedaviye zaman içinde yeni ajanlar girmekte, bu 
ajanların etkililik ve yan etkileri konusunda yeni randomize kontrollü çalış-
malar, derleme ve meta analizler eklenmektedir. 

Farmakolojik tedavi olarak formasyon artırıcı veya rezorbsiyonu baskıla-
yıcı ajanlar kullanılır. Bu ajanlar kemik mimarisini de korurlar ve frajilite kırık 
riskini yaklaşık %30-50 azaltırlar. 
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OP tedavisinde kullanılan ilaçların ana hedefi kalça, vertebra ve nonver-
tebral kırık riskini azaltmaktır.

Postmenopozal OP’li kadınlarda kalça, vertebra ve nonvertebral kırıkları 
önlemek için tedaviye öncelikle antirezorptif ilaçlarla (bifosfonatlar ve deno-
sumab) başlanır (74) (KD Ia). 

Vazomotor semptomları olan OP’lu postmenopozal kadınlarda ise hor-
mon tedavisi ilk seçenek tedavi olarak kullanılabilir (76) (KD Ia).

Östrojenler menopoza bağlı gelişen hızlı kemik döngüsünü yavaşlatırlar. 
KMY’den bağımsız olarak kalça kırığı dahil tüm osteoporotik kırık riskini 
yaklaşık %30 oranında azaltırlar (76) (KD Ia). 

WHI çalışmasına göre HRT ile koroner kalp hastalığı ve meme kanserinde 
%30’luk, inmede %40’lık bir risk artışı bildirilmiştir. Demans riskinde de hafif 
bir artış olmuştur. Bu çalışma sonuçlarına dayanarak NOF; HRT’nin sınırlı bir 
süre ile ve olabildiğince düşük dozda, yalnız ciddi klimakterik semptomları 
önlemek amacıyla kullanılmasını önermektedir (42) (KD Ia).

Bifosfonatlar (alendronat, ibandronat, risedronat ve zoledronik asit), de-
nosumab ve teriparatid ise plaseboya göre kırıkları azaltmada yüksek kanıt 
gücüne sahiptirler ve rölatif risk azalması vertebral kırıklar için 0.40-0.60, 
nonvertebral kırıklar için 0.60-0.80’dir (78) (KD Ia). İlaçlar arasında etkinlik 
açısından önemli farklar yoktur. OP’li hastalarda tedavi kararında kırık ris-
kinde azalma üzerine etkinlik önemli bir parametre olmakla birlikte ek olarak 
hastanın eşlik eden hastalıkları, ilacın potansiyel yan etkileri, görece ilaç ma-
liyeti, alım biçimi, hastanın ilaç toleransı ve ilaca uyumu gibi parametreler de 
gözönüne alınmalı ve tedavi seçimi buna göre yapılmalıdır (80) (KD Ia). 

Selektif östrojen reseptör modülatörü raloksifenin plasebo kontrollü ça-
lışmalarda yalnızca vertebral kırıkları azalttığı gösterilmiştir. Kalça ve non-
vertebral kırık riskini azaltma etkisi istatistiksel anlamlı değildir (42) (KD Ia).

Bifosfonatların yapılan çalışmalarda vertebral ve nonvertebral kırık riskini 
azalttığı bildirilmektedir. Ancak ibandronatın plasebo kontrollü çalışmalarda 
bildirilmiş ayrı bir sonucu olmaması nedeniyle kalça kırık riskini azaltıcı etki-
si net değildir (42) (KD Ia).

Anabolik bir PTH analoğu olan Teriparatid [rekombinan human parati-
roid hormon (1–34), hPTH (1–34)] ise kırık riski yüksek olan postmenopo-
zal OP’li kadınlarda önerilmektedir (81) (KD Ia). Teriparatid kemik yapımını 
artırmakla birlikte kemik mimarisini de düzenler. Maksimum 2 yıl süreyle 
kullanımı onaylı olup Türkiye’de 1,5 yıl süre ile geri ödeme kapsamındadır. 
Ancak daha uzun süreli kullanımı ratlarda yapılan bir çalışmada osteosar-
kom bulguları nedeniyle önerilmemektedir. Tedavi kesildiğinde KMY hızla 
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düşer ancak kırık azalma oranı 1-2 yıl devam eder. Bu kaybın önlenmesi için 
teriparatidden sonra antirezorptif tedavi ve özellikle bifosfonat kullanımı 
önerilmektedir (42) (KD Ia).

OP tedavisinde kullanılan ilaçların kırık üzerine etkinliğini değerlendiren 
başka bir metaanalizde; etidronat dışında tüm ilaçların yeni vertebra kırık ris-
kini, denosumab, risedronat ve zoledronik asidin nonvertebral ve kalça kırık 
riskini, alendronat, stronsiyum ranelat ve teriparatidin nonvertebral kırık ris-
kini azalttığı bildirilmiştir (82) (KD Ia).

OP tedavisinde kullanılan bifosfonatların bir takım yan etkileri mevcuttur. 
Üst gastrointestinal sistem yan etkileri oral bifosfonatlarda sık karşılaşılan 
bir sorundur (83) (KD Ia). Yan etki sıklığı uygun alım koşulları yerine geti-
rildiğinde oldukça azdır. Oral bifosfonatlar özofagus hastalıkları (akalazya, 
özofajial yapışıklık, özofajial varis, Barret’s özofagus gibi) ya da doz rejimine 
(alımdan sonra en az yarım saat dik pozisyonda durma) uyamayan hastalar-
da tercih edilmemelidir.

Oral ve intravenöz (İV) bifosfonatlar kronik böbrek hastalığı olan ve glo-
merüler filtrasyon hızı (GFR) <30-35 mL/dak olan hastalarda kullanılmama-
lıdır.

Çene osteonekrozu (ONJ) ağrı, şişlik, kemik genişlemesi, lokal enfeksiyon 
ve patolojik çene kırığı ile seyreden bifosfonat tedavisinin nadir bir kompli-
kasyonudur (84) (KD III). Bifosfonat tedavisi sırasında gelişmesi durumunda 
tedavi kesilmelidir. ONJ için risk faktörleri İV alım, kanser ve antikanser te-
davi, yüksek ilaç dozu ve uzun süre kullanım, dental çekimler ve implantlar, 
kötü uyumlu implantlar, glukokortikoid kullanımı, sigara, diyabet ve geçiril-
miş dental hastalıktır.

Oral bifosfonat alan hastalarda ONJ riskleri, belirti ve bulguları sorgulan-
malıdır. İyi ağız hijyeni ve düzenli diş kontrolü önerilmekle birlikte oral bifos-
fonat kullanmadan önce diş kontrolü zorunlu değildir. Tedavi başlanacaksa 
ve hastada yakın zamanda invaziv dental işlem (çekim, implant) planlanıyor-
sa çene iyileşmesi tamamlanana kadar bifosfonat tedavisi geciktirilir (85, 86). 
Hasta bifosfonat kullanıyorsa hastanın onayıyla ilaç kesilip iyileşme tamam-
lanınca tekrar başlanabilir. 

Amerikan Ağız ve Maksillofasial Cerrahlar birliğinin son kılavuzuna göre 
hastada klinik risk faktörü yoksa ve 4 yıldan daha kısa süredir oral bifosfonat 
alıyorsa çekim ve implant gibi dentoalveolar cerrahi yapılabilir. Hasta 4 yıl-
dan uzun süredir tedavideyse ya da birlikte glikokortikoid alıyorsa bifosfona-
tın kesilmesi önerilmektedir (87).
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İV bifosfonatlarla infüzyondan sonraki 24-72 saat içinde düşük ateş, kas ve 
eklem ağrısı ile karakterize akut faz reaksiyonu gelişebilir. Bu belirtiler antipi-
retik ajanlarla genellikle düzelir. İlk enjeksiyonu takip eden enjeksiyonlarda 
bu yan etki oranı giderek azalır (42) (KD Ia).

Ağrı, bulanık görme, konjuktivit, üveit, sklerit bildirilmiştir ancak nadirdir 
(86) (KD III). Bifosfonat kullanımı ile atrial fibrilasyon arasında ilişki olduğu 
tartışmalı olmasına rağmen, uzun süreli bifosfonat kullanma kararı bireysel 
alınmalı ve eşlik eden kardiyovasküler risk faktörleri gözönünde bulundurul-
malıdır (76, 89, 90) (KD Ia). 

Atipik femur kırıkları da kronik bifosfonat tedavisinin nadir bir kompli-
kasyonudur (ortalama tedavi süresi 7 yıl ve üzerinde olanlar). Beş yıl tedaviye 
kadar atipik kırıklar pek görülmez ve yüksek osteoporotik kırık riski olan 
kadınlarda bifosfonat tedavisini ertelemek gerekmez. Ancak uzun süreli bi-
fosfonat kullanımında artmış kırık riski bildirilmiştir (91) (KD Ia).

 Bifosfonat kullanımına bağlı geliştiği düşünülen atipik femur kırık sıklığı, 
bifosfonatların kullanılmaması ile oluşabilecek vertebra, kalça ve diğer kırık 
sayıları ile karşılaştırıldığında çok daha düşüktür (92) (KD Ia).

Teriparatid tedavisi sırasında bacak krampları, mide bulantı ve baş dön-
mesi gibi yan etkiler gelişebilir. 

Denosumab hipokalsemi yapabilir. Ciddi deri enfeksiyonları (sellülit) ve 
deri döküntüleri oluşabilir. Denosumab ile hem OP hem de kanser tedavi-
sinde ONJ görülebilir. Ancak kanserli hastalarda daha sıktır. Atipik femur 
kırıkları da görülebilmektedir (42) (KD Ia). 

Raloksifen tedavisi östrojen tedavisine benzer derecede derin venöz trom-
boz riskini artırır. Sıcak basmalarını da artırabilir (42) (KD Ia).

Stronsiyum ile gözlenen yan etkiler oldukça hafif ve geçicidir. En sık yan 
etki baş dönmesi ve diyaredir ve genellikle tedavi başlangıcında bildirilmiş 
olup tedavinin 3. ayından sonra çoğunlukla kaybolur. Venöz tromboz sıklı-
ğında artış bildirilmiş olup tromboflebit öyküsü olan hastalarda kontrendi-
kedir. Stronsiyum ranelat ile eozinofili ve sistemik semptomlarla giden ilaç 
reaksiyonları sendromu (DRESS sendromu) bildirilmiştir (44) (KD Ia).

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 8,5 dir (KD Ia, III).
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Tablo 12. OP tedavisinde kullanılan ilaçlar ve kullanım özellikleri

İlaç
Postmenopozal 
OP

Kullanım 
şekli Doz

Kullanım 
özelliği Uyarılar

Bifosfonatlar Tedavi En az yarım 
saat dik 
pozisyonda 
durulmalı

Bol su ile 
içilmeli

Oral ve IV bifosfonatlar 
kronik böbrek hastalı-
ğı olan ve glomerüler 
filtrasyon hızı (GFR) 
<30-35 mL/dak. olan 
hastalarda rutin ola-
rak kullanılmamalıdır

Alendronat 
sodyum

Tedavi oral 10 mg/gün
70 mg/hafta

Sabah aç 
karnına

Alendronat 
sodyum+ D3 
vitamini

Tedavi oral 70 mg +2800 
IU/hf

70 mg+5600 
IU/hf

Sabah aç 
karnına

Risedronat 
sodyum

Tedavi oral 5 mg/gün
35 mg/hafta
Ardışık 2 gün 

75 mg/ay
150 mg/ay

Sabah aç 
karnına

İbandronik 
asit

Tedavi oral 150 mg /ay Sabah aç 
karnına

iv 3 mg /3 ay 15-30 saniye-
de enjeksi-
yonla

Her enjeksiyon öncesi 
serum kreatinin 
kontrolü

Zoledronik asit Tedavi İv 
infüzyon

5 mg/yıl En az 15 
dakikalık 
infüzyonla

Enjeksiyon öncesi yeter-
li sıvı alımına dikkat

Enjeksiyon sonrası hafif 
grip benzeri klinik 
tablo antipretik teda-
vi gerekebilir 

Denosumab Tedavi Cilt altı 60 mg/6 ay Önceden varolan 
hipokalsemi 
düzeltilene kadar 
başlanmamalıdır. 
Hipokalsemiye 
predispozan durumlu 
hastalar(kronik 
böbrek yetmezliği 
ve kreatinin klirensi 
<30mL/dak. 
olanlar) hipokalsemi 
yönünden izlenmelidir 
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İlaç
Postmenopozal 
OP

Kullanım 
şekli Doz

Kullanım 
özelliği Uyarılar

Teriparatid Tedavi Cilt altı 20 mg/gün Osteosarkom riski 
artmış hastalar (örn. 
Paget hast, ), kemik 
metastazı ve kemiğe 
yapılan radyasyon 
tedavisi, hiperkalsemi 
veya kemik maligni-
te öyküsü olanlara 
yapılmamalıdır.

Raloksifen Tedavi ve önleme oral 60 mg/gün Venöz tromboembolik 
hastalığı olanlarda 
kontrendike

Stronsiyum 
ranelat

oral 2 gr/gün saşe Gıda emilimi 
azaltır. 
Öğün 
aralarında 
ve yemek-
ten en az 2 
saat sonra, 
tercihen 
yatmadan 
önce alın-
malı 

Kreatinin klirensi 
30–70 ml/dak. olan 
larda doz ayarlaması 
gerekmez. <30ml/
dak altında olan Ciddi 
böbrek yetmezliğinde 
önerilmez

Östrojen
Çeşitli 

formüllerde

Kalsiyum ve 
D vitamini 
takviyesi

Tedavi oral Günde 1 ya 
da 2 kere

Yemekte

22. Ağrının yönetimi
Akut ağrıda yatak istirahati (2-4 gün), analjezikler, TENS, yüzeyel ısı, hafif 
masaj, omurganın korunması amacı ile uygun pozisyonlama ve egzersizler, 
erken mobilizasyonu sağlamak için ise korseleme önerilir.
Kronik ağrıda hasta eğitimi, postürün mümkün olduğunca düzeltilmesi, 
gerekirse ligamanların gerilmesini azaltmak için omurgayı destekleyen 
korseler verilmesi, kompresyon kırıklarına neden olabilecek aktivitelerin 
kısıtlanması, kişiye uygun bir egzersiz programının hazırlanması ve medi-
kal tedavinin planlanması gerekir

Osteoporotik vertebral kompresyon kırığına bağlı akut ağrıda öncelikle 
ağrı kontrolü ve aktivite düzenlemesi yapılmalıdır. Ağrının şiddetine göre 
oral analjezikler ilk seçenek tedavidir. Çoğu hasta konservatif tedavi ile ba-



36

şarıyla tedavi edilebilir (42, 93) (KD Ia, IIa). Ancak konservatif tedaviyle ağrı-
sı düzelemeyen bazı hastalarda vertebroplasti/kifoplasti yararlı olabilir (42) 
(KD Ia). Fizik tedavi uygulamaları da ağrılı vertebral kompresyon kırıklarının 
tedavisinde önemli rol oynar (KD IV). Öncelikle ağrıdan kaçınmak için GYA 
ve mobilite konusunda eğitim verilmelidir. Terapötik egzersizler ağrıyı azalt-
ma, kuvvet ve dayanıklılığı artırma ve oluşabilecek yeni kırıkları önlemeye 
yardımcı olabilir (42) (KD Ia).

Akut ağrılı tablo geriledikten sonra hastalar olabildiğince hızlı biçimde fi-
ziksel aktivitelerine geri döndürülür. İnaktivite; kondisyon kaybına ve daha 
fazla kemik kaybına neden olacağı için bu dönemde mutlak yatak istirahati 
önerilmemektedir. Hastanın tolere ettiği zaman yürüyüş ve core stabilizas-
yon egzersizleri önerilmelidir (94) (KD IIa).

Ağrı azaldıktan sonra kronik evrede hastaya nötral omurga postürünü ge-
liştirmek ve kuvvet ve dayanıklılığı artırmak için ev egzersiz programı verilir 
(KDIV). Hastalara öne eğilme ve özellikle rotasyonel hareketle birlikte omur-
ga fleksiyonundan kaçınmaları önerilmektedir (42) (KD Ia).

Korseler ise genellikle vertebral kırık sonrası ağrı kontrolünü sağlama, 
uygun postürü koruma ve ciddi kas dekondüsyonu olan hastalarda destek 
amaçlı kullanılırlar. Korse seçimi hastanın aktivite ve konforuna göre plan-
lanmalıdır. Taramamız öncesinde yapılan bir çalışmada torasik ve lomber 
vertebralarda kompresyon kırığı olan hastalar için fizik tedavi uygulaması ile 
korse tedavisinin uygun bir seçenek olduğu sonucuna varılmıştır. Fleksiyonu 
azaltırken torakal ve lomber nötral pozisyonu sağlayan ve 3 nokta prensibine 
dayanan ortezler kullanılabilir (KD IV).

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %77,7 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 7,9 dur (KD Ia, IIa, IV).

23. Tedavi süresi ve izlenmesi 
Tedavi süresi ile ilgili karar hastaya özel olmalıdır. Mevcut kanıtlar doğrul-
tusunda bifosfonatlar için tedavi süresi 3-5 yıldır. Yüksek kırık riski olan 
hastalarda ise bifosfonat tedavisine devam edilebilir veya farklı bir ilaç dü-
şünülebilir. Teriparatid kullanım süresi18 ay ile sınırlıdır.
Tedavi izlemi DXA ile 2 yıl aralıklarla yapılmalıdır. Sekonder osteoporo-
zu olanlar, teriparatid kullananlar ve glukokortikoid osteoporozu tedavisi 
alanlarda ise DXA ile KMY izlemi daha kısa aralıklarla (6 ay) yapılabilir.
 Kemik yıkım ve yapım belirteçleri ile tedavi izlemi ise 3-6. ayda yapılabilir. 
Yıllık boy ölçümü izlemde önemlidir. Yılda 2 cm ve daha fazla boy kısal-
ması vertebral kırık oluşumu açısından dikkate alınmalıdır. 
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Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım süreleri konusunda 
az sayıda çalışma mevcuttur. Ancak KMY değeri osteoporotik düzeyde olan-
larda ve/veya önceden kalça veya vertebra kırığı olanlarda tedavinin kırık 
riskini azalttığı iyi kaliteli kanıtlarla desteklenmektedir (95). Bifosfonatlar kı-
rık riskini 3 ila 5 yıl arasında azaltırken, optimal tedavi süresi belirsizdir. 

2 RKÇ daha uzun tedavi süresi ile daha kısa tedavi süresini karşılaştır-
mıştır. Fracture Intervention Trial Long-Term Extension (FLEX) çalışmasında 
alendronatın 5 yıl ve 10 yıl tedavileri karşılaştırılmış, 10 yıllık izlemde nonver-
tebral kırık riski açısından tedavinin devam ettirildiği ve kesildiği gruplar ara-
sında anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak alendronat tedavisine devam eden 
kadınlarda klinik vertebral kırık oranı anlamlı olarak daha düşük bulunmuş 
(RR 0,45), morfometrik vertebral kırıklarda ise anlamlı fark bulunmamıştır. 

FLEX verileriyle yapılan bir posthoc analizde başlangıç KMY ve önceden 
kırık varlığına göre daha uzun tedavi süresinin sonuçları değerlendirilmiştir. 
Çalışma başlangıcında vertebra kırığı olmayan kadınlarda, alendronata de-
vamın; başlangıçta femur boynu T-skoru £-2.5 olan kadınlarda nonvertebral 
kırık riskini azalttığı, diğer gruplarda değiştirmediği belirlenmiştir. 

Başlangıçta vertebra kırığı olan ve 5. yılda T-skoru £ -2.5 olan kadınlarda, 
5 yıl alendronat kullanımına devamın; plaseboya göre yeni vertebral kırık in-
sidansını %11,1’den %5,3’e azalttığı bulunmuştur. Araştırıcılar alendronatın 
5 yıldan daha uzun kullanımında prevalan kırıklı ve kırıksız kadınlarda non-
vertebral kırık riskini azalttığı sonucuna varmışlardır (96) (KD Ib).

Zoledronik Asit ile yapılmış uzatma çalışmaları da mevcuttur. Üç yıl bo-
yunca zoledronik asit tedavisinde olup 6 yıla uzatılan plasebo kontrollü bir 
çalışma tedavinin KMY’yi koruduğu, morfometrik vertebra kırıklarında azal-
ma sağladığı ve kemik döngüsü belirteçlerinde ılımlı bir azalma sağladığını 
göstermiştir. Fakat vertebra kırıkları, kalça kırıkları, non vertebral kırıklar ve 
tüm klinik kırıklarda gruplar arası fark bildirilmemiştir (97) (KD Ib).

Benzer şekilde risedronatla da ortalama 5 yıl sonra tedavinin kesilmesi 
veya devam edilen bifosfonat tedavisinin ek kırık önleyici yararı ve optimal 
kullanım süresi konusu netlik kazanmamıştır. 

Bifosfonat alan tüm hastalar periyodik olarak tedavinin devamının gerek-
liliği konusunda tekrar değerlendirilmelidir. Bifosfonatların etkinliğini opti-
mize etmek için hastanın tercihine ve bireysel risk-yarar değerlendirmesine 
dayanarak tedavi devamına karar verilmelidir (98) (KD IV).

OP için izlem sıklığı veya antirezorptif tedavi başladıktan sonra hangi sık-
lıkta hastaların izleme alınacağı konusunda da az sayıda araştırma vardır. OP 
tedavisi almayan bireylerle yapılan iki popülasyon çalışması T skoru -2.0 ile 
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-2.49 arasında olan kadınlar dışında, OP gelişimi açısından sık izlemin gerekli 
olmadığını göstermiştir (99, 100) (KD IIb) 

Tedavi izleminde bazı kılavuzlarda KMY ölçümleri önerilmektedir. Bu 
yaklaşımı destekleyen kanıtlar olmamakla birlikte kemik yoğunluğunda te-
davi ile ilgili değişikliklerin 3 yıla yakın bir zaman alabildiği belirtilmektedir 
(43, 101)(KD Ia, IV).

KMY’yi değerlendirmek için düzenli aralıklarla DXA ölçümleri öneril-
mektedir. KMY’de değişiklik ya da stabiliteyi gösteren KMY ölçümleri kli-
nisyenin tedaviye devamı konusunda bilgiler sağlar. Mümkünse ölçümlerin 
aynı cihazla yapılması önerilir. Karşılaştırma T skoru ile değil g/cm2 cinsinde 
KMİ ile yapılmalıdır. Tedaviye başlarken KMY ölçümü yapılır ve daha sonra 
2 yıl sonra ölçüm önerilir. 

Uluslararası Klinik Dansitometri Cemiyeti tedavi başladıktan ya da değiş-
tirildikten 1-2 yıl sonra KMY ölçüm önermektedir (45, 46, 48). Terapötik etki 
elde edildikten sonra daha uzun aralarla ölçülebilir. Glukokortikoid tedavisi 
gibi hızlı kemik kaybı ile ilişkili bir durum varlığında daha sıklıkla (6 ayda 
bir) ölçüm yapılır (102) (KD Ia).

Amerikan Klinik Endokrin Birliği (AACE) ve Kuzey Amerika Menopoz 
Derneği (NAMS) stabiliteye ulaşana kadar her 1-2 yılda bir DXA’yı tekrarlan-
masını ve daha sonra 2 yıl ya da daha uzun aralarla izlenmesini önermektedir 
(103, 104) (KD Ia). Ancak ülkemiz koşullarında OP ilaçlarının devamı için ge-
reken ilaç kullanım koşullarına göre hastaların DXA ile izlemleri 1 yıl ara ile 
yapılmaktadır.

Tedaviyi takiben kemik döngü belirteçlerinde erken değişiklik, KMY’de 
düzelme ve anti-kırık etkisinin belirteci olarak gösterilmiştir. Tedavi başla-
madan önce ve tedavi başladıktan 3-6 ay sonra idrar N-telopeptid (NTX) ya 
da serum CTX ölçülebilir. İdrar NTX atılımında %50 ya da serum CTX’de 
%30 azalma ilaç etkinliği ve kompliyansı gösterir. Bu hastalarda tedavi 2 yıl 
devam edilmelidir (34) KDIIb).

OP’a bağlı boy kısalması da yıllar içinde artmaktadır. Osteoporozlu has-
taların izlemi sırasında prevalan vertebral kırık taraması açısından 2 cm ve 
üzerindeki boy kısalması anlamlıdır (42) (KD Ia).

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %66,6 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 8,4 tür (KD Ia, Ib, IIb, IV).

24.İlaç dışı tedaviler: Eğitim 
Hastalar düşmelerin önlenmesi, ev içi düzenlemeler, dengeli beslenme, 
kalsiyumdan zengin diyet, güneş ışığından yararlanma ve düzenli fiziksel 
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aktivite konusunda bilgilendirilmeli ve tedavi başladıktan sonra ilaçlarını 
düzenli bir şekilde almaları için teşvik edilmelidir. Tedaviye uyum, egzer-
siz, yaşam stili değişiklikleri, kalsiyum ve D vitamini alımının önemi ve 
düşmelerin önlenmesi açısından da eğitim verilmelidir. 

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,6 dır (KD IV).

25. Beslenme: Kalsiyum 
Hastaların kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamak için diyetle günlük 1000-1200 
mg kalsiyum alması önerilir. Kronik böbrek yetmezliği, hiperparatiroidi, 
malignite vb. varlığında kalsiyum monitorizasyonu önerilir. 

Madde 14 ve 21’de kalsiyum ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.
Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %77,7 

konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 8,7 dir (KD Ia, Ib).

26. D vitamini
Hastaların 25-OH vitamin D düzeyine göre tedavi planlanmalıdır. 
≥30 ng/ml (75 nmol/L) D vitamini düzeyi hedeflenir. 
<30ng/ml (75 nmol/L) replasman gerekir. Günlük dozlarla devam edilir.
D vitamini için emniyetli üst sınır 4000 IU /gün’ dür. 

Madde 15 ve 21’de D vitamini ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.
Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 

konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 8,8 dir (KD Ia, IV).

27. Protein 
Diyetle protein alımı kas kütlesini, kalsiyum absorbsiyonunu artırarak ve 
paratiroid hormonu baskılayarak kemik sağlığına katkıda bulunur. 1 g/kg/
gün protein alımı önerilir.
Yüksek protein (2.0 g/kg vücut ağırlığı/gün üzerinde) alımı ise, anabolik 
yanıtı zayıflatacağı için sakıncalıdır. 

Madde 16’da detaylı olarak anlatılmıştır.
Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 

konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 8,8 dir (KD Ia).

28. Diğer
Yeterli ve dengeli bir diyet ile düşük vücut ağırlığı önlenmelidir. Kafein 
ve sodyum vücuttan kalsiyum kaybını arttırır. Bu nedenle yoğun miktarda 
alınmamalıdır. Aşırı alkol alımından kaçınılmalıdır. 
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Madde 17’de ayrıntısı ile tartışılmıştır. 
Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 

konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 7,8 dir (KD Ia, III).

29. Rehabilitasyon: Düşme ve kırıktan korunma 
Hastalar düşme için risk faktörleri açısından sorgulanmalıdır.
Düşme riskini artırabilecek risk faktörlerinde modifikasyonlar ve ev içi 
emniyet düzenlemeleri yapılmalı, varsa D vitamini yetersizliği düzeltil-
meli, eğer mümkünse psikotrop ilaçlar azaltılmalı veya kesilmeli, görme 
kusurları tedavi edilmelidir. Kalça koruyucuları tartışmalı olsa da düşme 
sırasında kalçayı koruyabileceği için hastalara önerilebilir. 

Madde 13’te düşme risk faktörleri ayrıntısı ile belirtilmiştir. 
Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %77,7 

konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,4 tür (KD Ia, IV).

30. Yaşam şeklinin düzenlenmesi
Yaşam şeklinin risk faktörlerinden uzak kalacak şekilde düzenlenmesi 
önerilir. 

Risk faktörleri ve yaşam şeklinin düzenlenmesi maddeler 3, 4 ve 18’de ay-
rıntılı şekilde anlatılmaktadır.

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,3 tür (KD Ia, IIb).

31. Fiziksel aktivite ve egzersiz
Osteoporoz için özellikle önerilen egzersizler; 
yer çekimine karşı yapılan güçlü egzersizler,
kas gücünü arttıran egzersizler, 
denge, koordinasyon ve germe egzersizleridir. 
Osteoporotik hastalarda fleksiyon egzersizlerinden kaçınmak gerekir. 
En az haftada 3 gün, 30-40 dakika tempolu yürüyüşler düzenli olarak uygu-
landığında kemik sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

İnaktiviteye bağlı kullanmama ve iskelete yük binmemesinin kemik 
kütlesini azalttığı, buna karşın egzersizlerle mekanik yüklenmenin kemik 
kütlesini artırdığı bilinmektedir. Hastaların fiziksel, fonksiyonel, psikolojik 
ve sosyal durumu, tıbbi durumu, beslenmesi ve kullandığı ilaçlar göz önüne 
alınarak rehabilitasyon programı planlanmalıdır (42) (KD Ia).

Egzersizin KMY üzerine etkilerinin değerlendirildiği ve farklı tedavi 
protokolleri içeren (aerobik egzersizler, yürüme, bench stepping, denge ve 
koordinasyon egzersizleri ve yüksek şiddetli dirençli egzersiz eğitimi vb) 
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RKÇ‘ların dahil edildiği bir Cochrane derlemesinde aerobik veya yük binme 
aktivitesini takiben lomber bölgede anlamlı etki elde edilmiştir (105) (KD Ia).

Düşük yük bindiren aktivitelerle koşuyu birleştiren mikst yüklenme eg-
zersiz programları ve direnç eğitimi olarak yüksek şiddetli egzersizle dar-
be aktivitesini birleştiren programların heterojenite olmakla birlikte; lomber 
omurgada etkili oldukları, bu tip protokolleri takiben Femur boyun KMY’de 
anlamlı artış sağladığı bir meta analizde belirlenmiştir (106) (KD Ia).

Osteoporozlu ve osteopenik postmenopozal kadınlarda kombine egzersiz 
ve grup egzersizlerinin fiziksel fonksiyon, ağrı ve vital fonksiyonlarda olum-
lu etkiler sağladığı bir metaanalizde gösterilmiştir (107) (KD Ia).

 Ayrıca kuvvetlendirme ve denge egzersizleri düşme riskini azaltıcı etkile-
riyle kırık riskini azaltmaya da katkıda bulunmaktadır (108) (KD Ia).

Sonuç olarak fiziksel olarak aktif yaşam biçiminin (gözlemsel çalışma-
lardan elde edilen güçlü kanıtlara dayanarak) kalça kırık riskini azalttığı ve 
yaşlıların düzenli olarak aktif yaşam biçimini devam ettirmek için teşvik edil-
mesi gerektiği ileri sürülmektedir. Ancak fiziksel aktivitenin kalça dışındaki 
diğer bölgelerdeki osteoporotik kırık riskini azaltıp azaltmadığı konusunun 
az sayıda çalışma ve bulguların belirsizliği nedeniyle net olmadığı da ileri 
sürülmüştür. Bir derlemede egzersizin KMY’yi artırıcı ve kırık oluşma riskini 
azaltıcı etkisinin hafif oranda olduğu bildirilmiştir. Femur boynu KMY üze-
rine en etkili egzersiz tipinin alt ekstremiteler için progresif dirençli egzersiz 
biçiminde egzersiz olduğu, omurga KMY üzerine en etkili egzersiz tipinin 
ise birden fazla egzersizin (yürüyüş, tai-chi, koşu, dans, vibrasyon platformu, 
düşük ağırlıkla, çok tekrarlı kuvvet eğitimi, progresiv dirençli kuvvetlendir-
me eğitimi gibi) birlikte uygulandığı kombine egzersizler olduğu gösterilmiş-
tir. Bu egzersiz tipleri klinik pratikte önerilmesi gereken tedaviler olarak ka-
bul edilmektedir (105) (KD Ia). Ancak günlük aktiviteler sırasında öne eğilme 
ve özellikle rotasyonel hareketle birlikte omurga fleksiyonundan kaçınılması 
önerilmektedir (42) (KD Ia).

Osteoporotik bireyler için uygulanacak egzersiz programı; direnç egzer-
sizleri, ağırlık kaldırma ve darbe etkili egzersizler, esneklik, koordinasyon ve 
denge egzersizleri ile kardiyovasküler fitness egzersizleri içermelidir ve bi-
reysel olarak tedavi programı planlanmalıdır (42, 109) (KD Ia).

Osteoporotik hastalarda en az haftada 3 gün, 30-40 dakika tempolu yürü-
yüşler düzenli olarak uygulandığında kemik sağlığını olumlu yönde etkile-
mektedir (KD IV). 

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 8,6 dır (KD Ia, IV).
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32. Cihazlama
Akut vertebral kırıklarda kısa süreli (7-10 gün) spinal ortez kullanılabilir, 
ancak kas atrofisine yol açması nedeniyle uzun süreli kullanımdan kaçınıl-
ması gerekir. Gerektiğinde baston ve yürüteç; hem ev içi hem toplum içi 
ambulasyon amaçlı önerilir. 

Akut vertebral kırıklı hastalarda ağrıyı azaltmak ve mobiliteyi sağlamak 
için spinal ortezlerin etkinliğini değerlendiren sınırlı sayıda klinik veri olma-
sına rağmen akut evrede çoğunlukla kullanılmaktadırlar (110). En sık kulla-
nılan spinal ortezler 3 nokta prensibine göre oluşturulmuştur. Akut vertebral 
kırıklı hastalarda torakolumbosakral ortezler tercih edilmektedir. Prospek-
tif RKÇ’de kompresyon kırıklı hastalarda korse uygulama ile ağrı skoru ve 
Oswestry Disability İndeksi anlamlı olarak daha iyi bulunmuş ve torasik ve 
lomber vertebralarda kompresyon kırıklı hastalar için fizik tedavi uygulama-
sı ile korse tedavisinin seçilmiş bir tedavi olduğu sonucuna varılmıştır (111) 
(KD Ib). Ancak omurganın immobilitesine neden oldukları ve kullanmamaya 
bağlı osteoporoz potansiyeli nedeniyle uzun süre kullanılmamaları gerek-
mektedir.

Baston ve yürüteç kullanımı, hem ev içi hem toplum içi ambulasyonda 
düşme riskini azaltmak amacıyla önerilir (KD IV).

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 8,7dir (KD Ib, IV).

33. Cerrahi tedavi / kırık tedavisi: Vertebra 
Vertebra kırıklarının tedavisi öncelikle konservatiftir. 
Konservatif tedaviye yanıt vermeyen osteoporotik vertebra kompresyon 
kırıklı hastalarda semptomları ortadan kaldırmak için vertebroplasti (VP) 
ve kifoplasti (KP) operasyonları uygulanabilir. Bu operasyonlar hastaların 
yaşam kalitesini düzeltmesine rağmen komşu vertebra kırığı, pulmoner 
ödem, miyokard infarktı, kosta kırığı ve sement sızıntısı gibi komplikas-
yonlara da neden olabilir. 

Vertebra kompresyon kırıkları en sık karşılaşılan osteoporotik kırıklardır 
ve ciddi ağrı, spinal deformite, kas atrofisi, fiziksel düşkünlük, uzun hastane-
de kalış süresi ve mortalite riskinde artışa neden olurlar. VP kırığı stabilize 
etmek için vertebra gövdesine sement enjekte edilmesi biçiminde minimal 
invaziv bir girişimdir. KP, bir balonun vertebra gövdesine yerleştirildiği ve 
omurga yüksekliğini düzeltmek için şişirildiği ve ardından sement enjeksiyo-
nunun yapıldığı bir girişimdir.

Bir metaanalizde VP’nin nonoperatif tedavilerle karşılaştırıldığında ağrıyı 
daha fazla azalttığı ve yaşam kalitesini düzelttiği vurgulanmış, yeni kırık ris-
kini artırmadığı belirtilmiştir (112) (KD Ia).
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848 hastayı içeren 8 çalışmalık bir başka metaanaliz VP’nin kısa dönem 
ağrı iyileşmesinde (7 günden az) daha etkili olduğunu, KP’nin ise ara dönem 
(3 ay civarı) fonksiyonel düzelme için üstün olduğunu göstermiştir. Uzun dö-
nem ağrı iyileşmesi ve fonksiyonel düzelme açısından iki yöntem arasında 
anlamlı fark bulunmamış, her iki girişimin yeni kırık gelişimi ve sement sız-
ması açısından benzer riske sahip oldukları bildirilmiştir (113) (KD Ia).

VP ve KP’nin bazı komplikasyonları prosedürle ilişkili olarak gelişirken 
bazıları girişim sonrası ortaya çıkar. Girişim sonrası gelişen en önemli risk 
vertebra gövdesinin büyütülmesi ile ilgilidir. Aşırı sement enjeksiyonu; en-
dplate nekrozu, disk aralığı, spinal kanal ve vasküler alana sızma, vertebra 
gövdesinde artan tutukluk ve komşu vertebrada artan stres gibi biyomekanik 
değişikliklerin neden olduğu yeni bir kırık ya da aynı vertebrada tekrar kırık 
oluşumuna neden olabilir. Bir metaanalizde VP ve KP sonrası tekrar kırılma 
oranlarında anlamlı bir fark olmadığı gösterilmiştir (114) (KD Ia). Ancak baş-
ka bir metaanalizde VP’nin sement sızması (semptomatik ve asemptomatik) 
ve prosedürle ilişkili komplikasyon oranının istatistiksel olarak daha yüksek 
olduğu bildirilmiş, yeni kırık insidansı anlamlı olarak daha yüksek bulun-
muştur (115) (KD Ia).

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,09 dur (KD Ia).

34. Cerrahi tedavi / kırık tedavisi: Kalça
Kalça kırıklarının tedavisi öncelikle cerrahidir (intramedüller çivi, artrop-
lasti). Tedavinin amacı; hastayı olabildiğince en kısa sürede, ağrısız, maksi-
mum hareketlilik düzeyine geri döndürmek, düşme risklerini ele almak ve 
altta yatan kemik hastalığı ile ilgili uygun tarama ve tedaviyi uygulamaktır.

Kalça kırıkları çoğunlukla hasta ve aileleri için yaşam biçiminde önemli 
sorunlara neden olur. Nadir durumlar dışında tedavisi cerrahidir. Geriatrik 
hastada komplikasyonları önlemek için kırık fiksasyonu yapılmalıdır.

Uygulanacak implant seçimi; kırık özelliğine, önceden var olan kemik ka-
litesine, mobilite ve mental duruma, artrit varlığına ve cerrahın deneyimine 
göre yapılmalıdır. Kırık tedavisinde kapalı redüksiyon ve perkütan fiksas-
yon, kapalı / açık redüksiyon ve sürgülü kalça vidası (derotasyon vidalı ya da 
vidasız), hemiartroplasti veya total kalça artroplastisi uygulanabilir.

Kalça kırıklarından sonra cerrahinin erken uygulanması da özellikle yaşlı 
hastalarda ölüm riskini, postoperatif pnömoni ve bası yarası oranlarının düş-
mesini sağlar (116) (KD Ia).

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,27 dir (KD Ia).
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35. Cerrahi tedavi / kırık tedavisi: Ön kol
Önkol kırıklı hastalarda tedavinin amacı, el ve el bileğinin ağrısız normal 
işlevine geri döndürülmesidir. Genellikle 6-8 haftalık alçı içinde sabitleme 
yapılır. Bu esnada üst ekstremitelerin kuvvet ve esnekliğinin korunması 
amaçlanır.

Distal radius kırıklarında hangi tedavi yönteminin uygun olduğu konu-
sunda randomize çalışmaların kanıtları yetersizdir. Dolayısıyla tedavi seçi-
minde hasta tercihleri   ve koşulları ile komplikasyon riski göz önüne alınma-
lıdır (117) (KD Ia). 

Tedavinin temel dayanağı genel popülasyon için anatominin restorasyonu 
iken yaşlılıkta fonksiyonun restorasyonudur. Yaşlı nüfus konservatif olarak 
kapalı redüksiyon ve immobilizasyon ile tedavi edilmektedir (118). 

Bu kırıkların cerrahi veya alçılama ile tedavi edilip edilmemesine bakıl-
maksızın, en azından 2-6 hafta veya daha uzun süre immobilizasyonu gerekir. 
Uzun immobilizasyon süresi kompleks bölgesel ağrı sendromu, kontraktür, 
sinir, tendon ve ligaman yaralanmaları, kas atrofisi, eklem hareket açıklığında 
azalma ve kötü işlevsel sonuçlara neden olabilir (119) (KD Ia).

Bilek kırığı sonrası rehabilitasyonun amacı, eklem hareket açıklığının, 
kuvvetin, bilek ve el fonksiyonunun tamamen ve hızlı bir şekilde iyileştiril-
mesidir. 

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %61,1 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 9,77 dir (KD Ia).

36. Cerrahi tedavi / kırık tedavisi: Diğer
Kırık sonrası hastalar diğer bir kırık açısından yüksek risk taşımaktadırlar. 
Cerrahi sonrası 2. kırıktan koruma programına alınmaları önerilmelidir. 

Bir osteoporotik kırık, gelecekteki kırık riskinin en güçlü göstergesidir ve 
bir osteoporotik kırık gelişimi, daha fazla kırık olma olasılığını iki katına çı-
karır. Bu nedenle ikincil kırık riskini azaltmak için osteoporozun değerlendi-
rilmesi ve ilaç tedavisi ile birlikte düşme risk faktörlerinin düzeltilmesi gibi 
stratejilerin uygulanması büyük önem taşımaktadır (120) (KD IV). 

Uzmanlar kurulumuz birçok tanımlamalar içinden bu tanımlamayı %77,7 
konsensus ile seçmiştir. Öneri gücü ortalaması 10 dur (KD IV).
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