
 
 
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ (2021/2022-11) 

 

 
 

Bu dokuman, Dr. Tülin Çoban tarafından, Doç. Dr. Nüket Paksoy Erbaydar danışmanlığında 05.10.2021 tarihinde hazırlanmıştır. Bilgilendirme notunun 
aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik,vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir: 

Çoban T, Paksoy-Erbaydar N. 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü Bilgilendirme Notu-HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi 2021/2022-11 
[Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/. Erişim: 20.10.2021 

20 EKİM  
DÜNYA OSTEOPOROZ GÜNÜ (2021) 

 
 

 
 
Osteoporoz nedir, nasıl bir hastalıktır? 
 
Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik yapısının zayıflaması sonucunda, kemik kırılganlığında ve 
kırık ihtimalinde artış ile kendini gösteren bir iskelet hastalığıdır. Osteoporozu anlatmak için sıklıkla 
kullanılan "kemik erimesi" terimi kemiklerin yoğunluğunun azalmasını ifade etmektedir.1,2 
 
Osteoporoz halk sağlığını ilgilendiren önemli bir hastalıktır. Yaşam süresinin gün geçtikçe uzaması sonucu 
osteoporoz ve osteoporoza bağlı kırıkların gelişimi artmaktadır.3 Osteoporozun dünya çapında 200 
milyon kadını etkilediği tahmin edilmektedir. Osteoporoz, dünya çapında yılda 8,9 milyondan fazla kırığa 
neden olmakta ve her 3 saniyede bir osteoporoz kırığı gerçekleşmektedir. 2050 yılına kadar, dünya 
çapında kalça kırığı insidansının 1990'dakine kıyasla erkeklerde %310 ve kadınlarda %240 artacağı tahmin 
edilmektedir. 50 yaş üstü her 3 kadından 1'inin ve 50 yaş üstü her 5 erkekten 1'inin osteoporoz kırığı 
yaşayacağı düşünülmektedir.4 Kalça kırığı sıklığı tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yaşla birlikte 
katlanarak artmaktadır. 2012 yılında yayımlanan FRACTURK çalışması bulgularına göre 50 yaş civarında, 
kalan yaşam süresinde kalça kırığı görülme olasılığının erkeklerde %3,5, kadınlarda %14,6 olduğu tahmin 
edilmektedir.5 

 
Şekil-1. Uluslararası Osteoporoz Vakfı (International Osteoporosis Foundation, IOF)  osteoporoz kırıkları görseli4 

 
Osteoporozun belirtileri nelerdir? 
 
Osteoporoz aslında sinsi bir hastalıktır ve kırık oluşana kadar belirti vermeyebilir. Ancak en sık görülen 
yakınmalardan biri sırt ağrısıdır. Osteoporoz, sırt omurlarında küçük kırıklara yol açar. Bu kırıkların 
artması omur kemiklerinde çökme, ağrı, kamburluk ve boy kısalmasına neden olur. Sırtta kamburluğun 
artması göğüs ve karın boşluğunda daralma olur. Bunun sonucunda ağır aktivitelerde nefes darlığı ortaya 
çıkabilir. Osteoporozda omur kemiklerinin yanı sıra, kalça ve önkolda da kırık görülme olasılığı 
yüksektir.6,7  

                                                           
1 [Internet] https://www.trasd.org.tr/hastalik/osteoporoz (Erişim tarihi: 04.10.2021) 
2 [Internet] https://www.nof.org/patients/what-is-osteoporosis/ (Erişim tarihi: 04.10.2021) 
3 Postmenopozal Osteoporoz Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler: TFTR Derneği OP Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017, İstanbul; 
ISBN-978-605-9528-47-4. [Internet] https://www.tftr.org.tr/uploads/TFTR-dernegi-osteoporoz-calisma-grubu.pdf (Erişim tarihi: 05.10.2021) 
4[Internet] https://www.osteoporosis.foundation/facts-statistics/epidemiology-of-osteoporosis-and-fragility-fractures (Erişim tarihi: 04.10.2021) 
5 Tuzun S, Eskiyurt N, Akarirmak U, Saridogan M, Senocak M, Johansson H, Kanis JA.Incidence of hip fracture and prevalence of osteoporosis in Turkey: the 
FRACTURK study. Osteoporosis international 2012;23(3):949-955. 
6 [Internet] https://www.worldosteoporosisday.org/about-osteoporosis (Erişim tarihi: 05.10.2021) 
7 [Internet] http://osteoporoz.org.tr/hakkindadetay/Bulgular-ve-Risk-Faktorleri_id-4.html (Erişim tarihi: 05.10.2021) 
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Osteoporoz ve kırıklar önlenebilir mi?  
 
EVET, erken tanı konup erken önlem alınırsa!!! 
 
Osteoporoz tanısı nasıl konur? 
 
Osteoporoz tanısı için kemik yoğunluğunun ölçülmesi gereklidir. Osteoporoz erken dönemlerde hiçbir 
belirti vermeden de mevcut olabileceği için aşağıda belirtilen risklere sahip kişilerin, menopoza giren 
kadınların ve 50 yaşının üzerindeki erkeklerin herhangi bir şikayetleri olmasa da tarama amaçlı hekime 
başvurmaları önerilmektedir. 1,8 
 
Osteoporoz riski kimlerde yüksektir?3,8 

 

Değiştirilemeyen risk faktörleri: Değiştirilebilen risk faktörleri: 

o Kadın olmak (Kadınlar daha az kemik dokusuna 

sahiptir)  

o Elli yaşın üstünde olmak (Yaş arttıkça 

yoğunluğunu kaybeden kemikler zayıflar)  

o Menopoza girmiş olmak (Menopoza girmiş 

kadınların ortalama üçte birinde osteoporoz 

gelişmektedir ki, bunun sorumlusu östrojen 

düzeyindeki azalmadır)  

o Erken (40 yaş altında) menopoza girmek veya 

yumurtalıkların operasyon ile alınmasını takiben 

cerrahi (yapay) menopoza girmek.  

o Erkeklerde erkek cinsiyet hormonu olan 

testosterondaki azalma. 

 

o Kötü beslenme,  

o Beden Kütle İndeksinin 19 kg/m2'den düşük olması 

o Yetersiz kalsiyum alımı,  

o D vitamini eksikliği,  

o Sigara kullanımı,  

o Hareketsizyaşam 

o Günde 3 birim ya da daha fazla alkol tüketmek 

o Osteoporoz ve kırık riskini artıran tıbbi durumlar 

o Ailede kalça kırığı ve osteoporoz öyküsü olması, osteoporoz geliştirme ve 

kemiklerde kırılma riskinizin daha yüksek olduğu anlamına gelebilir.  

o Bazı medikal bozukluklar, osteoporoz ve kırık riskinin artması ile bağlantılıdır. 

Bu durum, ikincil osteoporoz olarak bilinir. 

o Belirli tedavilerin uzun süreli uygulanması  

 

 

Osteoporozdan korunmak için neler yapmalıyız?7,9,10 

 
 Çocukluktan başlamak üzere Kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin bir diyetle 

beslenmelisiniz. 
 Hekim ve fizyoterapist önerileri eşliğinde düzenli egzersiz yapmalısınız. 
 Güvenli şekilde güneş ışığına maruz kalmalısınız. 
 Sigara, alkol, kafein, şeker, tuz ve aşırı protein alımını azaltmalı ve ideal vücut ağırlığını 

korumalısınız. 
 Risk faktörlerine sahip olup olmadığınızı öğrenmelisiniz.  

                                                           
8 [Internet] http://osteoporoz.org.tr/hakkindadetay/Osteoporoz-Nedir-ve-Osteoporoz-Tan%c4%b1s%c4%b1-Nas%c4%b1l-Konur_id-3.html (Erişim tarihi: 
04.10.2021) 
9 Bir Toplum Sağlığı Sorunu Olarak Osteoporoz Bilinmesi Gerekenler: Türk Geriatri Derneği, Mart 2020;  
ISBN-978-605-9058-54-4. [Internet] https://www.geriatri.org.tr/pdf/Kitap-osteoporozkitabi.pdf (Erişim tarihi: 05.10.2021) 
10 [Internet] http://osteoporoz.org.tr/hakkindadetay/Osteoporozdan-Korunma-ve-Beslenme_id-5.html (Erişim tarihi: 04.10.2021) 
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 Özellikle daha önce kırık geçirdiyseniz, ailede osteoporoz ve kırık öyküsü varsa, kemik sağlığını 
etkileyen hastalıklarınız varsa veya ilgili ilaçlar alıyorsanız, doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. 

 

Osteoporozun tedavisi nasıldır?1,11,12 

 En yaygın kullanılan ilaçlar Kalsiyum ve D vitamini olmakla birlikte kemik yıkımını azaltan ve 
yapımını artıran ilaçlar da kullanılmaktadır. İlaç kullanımı konusunda mutlaka doktorunuza 
danışmalısınız. 

 Ağrılı dönemde ağrı kesiciler, yatak istirahatı ve fizik tedavi önerilir. 

 Öne eğilerek yapılan egzersizlerden kaçınmak gereklidir ancak duruş eğitimi ve güçlendirici 
egzersizler; yürüyüşler, ağırlık çalışmaları, aerobik egzersizler, merdiven çıkma gibi aktiviteler 
osteoporoz için çok faydalıdır.  

 Korse kullanımı önerilebilir.  

 Ayrıca osteoporoz gelişmiş olan hastalarda düşme ve kırıkların önlenmesi için gerekli önlemler 
alınmalıdır.  

Düşmeler ve düşmelerin önlenmesi 
 
65 yaş üzerinde her üç kişiden biri düşmektedir. Özellikle osteoporozu bulunan kişilerde düşmeler 
sonucu kırıklar oluşmakta; en sık omurlarda, kalça, el bileğinde gelişen bu kırıklar yeti kayıplarına, hatta 
ölümlere neden olabilmektedir.13 Düşmeleri önlemek için;14 

1. Düzenli egzersiz yapmalısınız. Denge ve koordinasyonu geliştiren egzersizler, en yararlı olanlardır.  
2. Baş dönmesi ve uyku haline yol açabilecek ilaçların düşmeye neden olabileceğini göz önünde 

bulundurarak kullandığınız ilaçları zaman zaman doktorunuzla beraber gözden geçirmelisiniz.  
3. Zayıf görüş, düşmeye eğilimi artıracağı yılda en az bir kere gözlerinizi muayene ettirmelisiniz. 
4. Evin düşme açısında daha güvenli olması için önlemler almalısınız (yerde ayağın takılmasına ya da 

kaymasına yol açacak nesne bulundurmamak, merdivenlere ve koridorlara tutunmak için 
trabzanlar yaptırmak, halıları sabitlemek, aydınlatmayı yeterli hale getirmek, terlik yerine ev 
ayakkabısı tercih etmek gibi). 

 Dünya Osteoporoz Günü, her yıl 20 Ekim'de kutlanmaktadır. Bu günde, başta 
Uluslararası Osteoporoz Vakfı (IOF) olmak üzere 90'dan fazla ülkede 250’den 
fazla ulusal osteoporoz derneği hastalara ve genel olarak halka, medyaya, sağlık 

profesyonellerine ve politika yapıcılara ulaşarak ve osteoporoz ve kemik kırıklarını küresel sağlık 
gündemine getirmeyi amaçlar. 2021 yılının teması “KEMİK SAĞLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇİN!! 
OSTEOPOROZ ÖNLENEBİLİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİR.” (“TAKE ACTION FOR BONE HEALTH!!! 
OSTEOPOROSIS CAN BE PREVENTED AND TRATED.”) olarak belirlenmiş, çeşitli bilgilendirme 
dokümanları, videolar ve görseller hazırlanmış, çeşitli kampanya ve etkinlikler planlanmıştır.15,16 

                                                           
11 Rachner TD, Khosla S, Hofbauer LC. Osteoporosis: now and the future. The Lancet 2011;377(9773):1276-1287. 
12 Sözen T, Özışık L, Çalık Başaran N. An overview and management of osteoporosis. European Journal of Rheumatology 2017;4(1):46. 
13 National Osteoporosis Foundation. Safe movement preventing fragility fractures: antifracture medicine, safe movement, exercise, and fall prevention.  
[Internet] https://www.nof.org/wp-content/uploads/Safe-Movement-Brochure-ENGLISH.pdf (Erişim tarihi: 05.10.2021) 
14 [Internet] https://www.nof.org/patients/fracturesfall-prevention/ (Erişim tarihi: 05.10.2021) 
15 [Internet] https://www.worldosteoporosisday.org/ (Erişim tarihi: 05.10.2021) 
16 [Internet] https://www.nof.org/world-osteoporosis-day/ (Erişim tarihi: 05.10.2021) 
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Şekil-2. Uluslararası Osteoporoz 
Vakfı (International Osteoporosis 
Foundation, IOF) 20 Ekim Dünya 
Osteoporoz Günü görseli17 

 

 

İnsanlarda herhangi bir belirti olmaksızın osteoporoz olabilir. Osteoporozunuz olduğunda, 
kemikleriniz zayıflar ve kırılma olasılığı artar. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu için 

erken tanı fark yaratır. Kemiklerinizi korumak ve kırıkları önlemek için adımlar atmak için hiçbir 
yaş geç değildir. 

 

Uluslararası Osteoporoz Vakfı tarafından hazırlanan aşağıdaki “Bir Dakikalık Osteoporoz Risk 
Testi”ndeki soruları yanıtlayarak kendinizi değerlendirebilirsiniz (Eğer bu sorulardan birine 
yanıtınız "Evet" ise hekiminize başvurunuz):10 

1) Anne veya babanızda basit bir zorlanma veya hafif bir düşme sonrasında kalça kırığı oldu mu? 
2) Sizde basit bir zorlanma veya hafif bir düşme sonrasında kalça kırığı oldu mu? 
3) Üç aydan uzun bir süre kortizon içeren ilaç kullandınız mı? 
4) Boyunuzda 3 santimetreden fazla kısalma oldu mu? 
5) Fazla miktarda alkol tüketiyor musunuz? 
6) Günde 20'den fazla sigara içiyor musunuz? 
7) Sık olarak ishal sorununuz oluyor mu? (Çölyak veya Crohn hastası mısınız?) 

Kadınlar için; 
8) Menopoza 45 yaşından önce mi girdiniz? 
9) Adet düzeniniz 12 ay süre ile aksadı, kesintiye uğradı mı? 

Erkekler için; 
10) Testosteron seviyesinde azalmaya bağlı impotans veya libido kaybınız oldu mu? 

 
 

 

                                                           
17 Internet] https://www.worldosteoporosisday.org/resources/take-action (Erişim tarihi: 06.10.2021) 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
https://www.worldosteoporosisday.org/resources/take-action

