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G İ R İ Ş  V E  A M A Ç

Kemik dokusunun azalmasıyla karakterıze metabolik ke
mik hastalığı olan osteoporoz lokalize veya yaygın olabi
liri 5,29,36,38). Primer ya da sekonder olarak gelişebiliri 29). 
Çeşitli nedenlerle kemik kitlesi yitirilince yani komik at- 
rofisi gelişince kompakt kemik giderek incelir. Kemik kit
lesi azalan böyle hastalarda ilk klinik belirti sırt ve bel 
ağrısı şeklinde başlar(16,23,48,66).

En sık görülen metabolik hastalık olan osteoporoz in- 
sidansı,ileri yaşlarda ve postmenepozal devrede artış gös
teriri 27,31,38).

Ağrılar nedeniyle hasta inaktif hale gelerek,bel-sırt 
kasları giderek zayıflar. İnaktivite nedeniyle kemik kitle
si daha da azalarak kırık riski artmaktadır(l6,66). En sık 
dorso-lomber vertebralarda,radius distal ucunda ve kalçada 
kırıklar olmaktadıri16,48).

Kemik kitlesi,osteoblastik ve osteoklastik aktivite- 
nin dengesine bağlıdır. 35 yaşlarında osteoklastik aktivi- 
tenin artması,osteoblastik aktivitenin yeteri kadar olmama
sı sonucu kemik kitlesi azalarak, fizyolojik yaşlanma olayı 
gelişir. Yaşlanma ile D vitamini ve kalsiyum emiliminin ve 
fiziksel aktivitenin azalması parathormon artışı,predispo- 
zisyon,osteoporozun ortaya çıkış yaşını ve şiddetini belir
leri^,^). Kozatif faktörlerin çokluğu nedeniyle osteopo- 
rozda tek tip tedavi yoktur(12,18,56). Osteoporozun tedavi
si ve önlenmesi için formasyonu stimule eden veya rezorpsi- 
yonu inhibe eden medikal ilaçlar kullanılmaktadıri24,54). 
Calcitonin osteoklastların aktivitesini durdurarak osteopo- 
rozu tedavi ederi 5 ,3 0,54),kemik ağrısını azaltır,kırıkları 
önler,vücut hareketini ve total vücut kalsiyumunu artırır, 
kemik yıkımını engelleri5,9,30,39). Osteoporozlu hastaların 
dorso-lomber bölgesine uygulanan yüzeyel ve derin ısı (Ult
rason) gibi fiziksel ajanlar, o bölgede kan dolaşımını ve



metabolizmayı hızlandırarak,artık maddeleri uzaklaştırır, 
beslenmeyi sağlar kaslardaki spazmı çözerek ağrıyı ortadan 
kaldırır.Karın-sırt vo bol kaslarına uygulanan kuvvetlendi*, 
rici egzersizler,kemik üzerine stimülan etki yaparak,osteo- 
blastlarm aktivitesini artırma yolu ile komik yapımını hız
landırır ( 1 ,2,1 8,48).

Ostooporoz tedavisinde calcitonin,anabolizanlar,sod
yum florid,elemontor kalsiyum,fizik tedavi vo rehabilitas
yon ayrı,ayrı kullanılmıştır. Birlikte vo karşılaştırmalı 
tedavi vo özellikle derin sıcaklığın(ultraoonun) etkisini 
gösteren çalışmalar sınırlıdır.

Bu amaçla; osteoporozlu hastalarda calcitonin,yüzoyel 
sıcaklık, egzersizlerin birlikte vc- ayrı, ayrı etkilerini be
lirtmenin yanında,terapötik dozdaki sürekli ultrasonun etki
sinin olup olmadığını ve on iyi tedavi şeklini ortaya koy
mak için bu çalışmayı plânladık.



G E N E L  B İ L G İ L E R

Kemik Dokusunun Histolojisi ve Fizyolojisi;
Kemik dokusunun esas maddesi,kollagen liflerden ve 

bu liflerin arasını dolduran bunları birbirine bağlayan, 
ara maddeden ibarettir(64). Bu ara madde.de inorganik tuz
lardan yapılmıştır.(kalsiyum,fosfat,kalsiyum karbonat,kal
siyum florur, kalsiyum klorur'dür). (4.8 , 64, 65). Kemik hücre
leri, esas madde arasında bulunan küçük boşluklarda bulunur
lar. Bu boşluklar incecik kanallar aracılığı ilo birbirle- 
riyle birleşirler ve bu kanalcıklara hücrelerin uzantıları 
sokulurlar. Bu şekilde komşu hücreler birbirleriyle birle- 
şip bir sinsisyum meydana getirirler. Sinsisyumlar kemiğin 
her tarafında vardır. Kollagen liflerin durumuna göre yapı 
bakımından kemik dokusu fibrilli ve lamelli olmak üzere 
iki esas gruba ayrılır(64). Uzun kemiklerde lameller,havers 
kanalı denilen damar ve sinirleri ihtiva eden bir kanalın 
etrafında konsantirik durumda sıralanırlar(6 3,64,65).Havers 
kanalı etrafını kuşatan lameller,havers sütunu veya osteon 
denilen oluşumu teşkil eder(48,63). Uzun kemiklerde osteon- 
lar kemik eksenine paraleldir. Lamelleri delerek çeşitli 
yönlerde kemiğin içerisine doğru uzanan ve periosttan gelen 
damarların geçmesine mahsus kanallar vardır. Volkmann kanal
ları denilen bu kanallar havers kanalı ile birleşirler ve 
havers kanalları içerisindeki ince damarları kanla besler
leri 64). Kemik dokusunun bu şekil yapısı ve osteonlar,subs- 
tantia compakta da görülür. Bu tabakanın alt kısmında yapı
sı farklı substantia spongiosa vardır. Sünger doku yapısın
da, ince kemik bölmelerle sınırlanmış çeşitli büyüklükte göz
le görülebilen boşluklar bulunur. Bu boşluklar,kırmızı ilik 
ihtiva ederler/64). Periost yapı ve fonksiyon bakımından bir
birinden farklı iki tabakadan yapılmıştır» Eibröz bağ doku
sundan yapılmış st.fibrosum dıştadır. Yumuşak bağ dokusundan 
yapılmış damar ve sinirlerden zengin iç tabaka kambiyumdur. 
Kambiyum tabakasında ostooblastlar bulunur. Bu yüzden kemiğin
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rojenerasyonunda periost önemli rol oynar(63). Komikler,vü
cudun iskeletini oluşturma ve hareketini sağlama görevleri
nin dışında,organizma minarellori içinde bir depodurlar ve 
asit baz dengesinde etkili rol oynar(65). Komik hücrelerin
den osteoblastlar kemik yapımından,osteoklastlar da kemik 
yıkımından sorumludurlar. Osteositler ise,perilakuner komik 
yıkımında rol oynarlar. Osteoblastlar önce kollajc-n lifler
den bir matriks oluştururlar.Sonra bu matrikse minerallerin 
çökmesi ile kemik sertleşir. Osteoklaotların salgıladıkları 
bir enzim ve asit ile kemiği eriterek yıkıma uğrattıkları 
sanılmaktadır(3 6). Böylcce sağlıklı kemiklerde yıkım ve ya
pım olayları bir denge içinde olur gider(20). Ostcoid met
riksin oluşumuyla minoralizasyonu cngollcyen,yapım ve yıkım 
arasında dengesizlik yapan faktörler,metabolizmal komik has
talıklarının etiyolojik nedenlerini oluştururlar(22,3 6).
Kuru komik ağırlığının % 65-70’ini inorganik maddeler, % 30- 
35' ihi organik maddeler meydana getirir. Organik maddele
rin % 90-95'ini kollajen fibrillor, az miktarda da polisak- 
karitlcr,lipidler ve fosfolipidler oluşturur. Organik olma
yan maddelerin % 95'i kalsiyum ve fosfatdır. Az miktarda da 
Mg,lîa,K,Moliptcn,Zn,P bulunur(65). En etkili rolü komik me
tabolizmasında kalsiyum ve fosfor oynar. İkisido besinlerle 
alınır. Gaita ve idrarla boşaltılır(65). Mineral metaboliz
masını etkileyen faktörler şunlardır; alınan gıdalarda bu 
maddelerin yeteri kadar bulunması gorokir(20,36). Kalsiyum 
vc fosforun eriyebilir hale gelebilmesi için mide asitine 
gerek vardır. Pankreas enzimleri yağları sindirerek,dolayı- 
siyle Ca ve P emilimini sağlarlar(64). Yağda eriyen bir vi
tamin olan D vitamininin eriyebilmesi için yağların barsak
tan cmilobilmeleri gerekir. Mide,barsak rezoksiyonları vc 
hastalıkları da minerallerin yeteri kadar emilmelerini en- 
gellor(29). D vitamini Ca ve P nin edilebilmesi ve kemiğin 
minoralizasyonu için gereklidir. D vitamini ultraviyolonin 
etkisiyle belli provitaminlorden oluşan birbirine çok yakın 
bir grup steroldür. 25 (0K ) 2 cbole calsiferol barsaklarda 
kalsiyumun emilmesini hızlandırıp,böbreklerde tübülor fos
fat emilmesini azaltır. Dolayısıyla osteoklast ve osteosit
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metabolizmasını hızlandırıp,parathormon yolu ile kemikler
deki kalsiyumun mobilizasyonunu artırır(20). Yeni çalışma
lar 1-25 (OH)g ’ nin paratiroid hormonu üzerine negatif 
feedback supresyonu yaptığını göotermektedir(64), Paratiro
id hormonu serum kalsiyumunu yükseltici ve fosforu düşürü
cü etkisinin yanıoıra idrarla fosfor at ılımını da artırıra 
Kemiklerdeki kalsiyumu mobilize eder,ayrıca ostc-oklastik 
aktiviteyi hızlandırır. Protein yıkımının artması yönünde
ki,protein metabolizmasındaki bozukluk octooid matriks ya
pımını engeller. Kalsiyum kemikte iki şekilde bulunur.

1- Çok çabuk yer değişebilen yedek depo.
2- Çok yavaş değişebilen geniş ve atabil kalsiyumdur.

Plazma kalsiyumu,çabuk değişebilen komik kalsiyumu 
ile dengelenir. Erişkin insanda vücut ağırlığının % 1,5'i 
yani 1 kg kadar kalsiyum vardır» Bunun büyük bir kısmı is- 
kelottedir(64,65). Serum da % 8,8 - 10 mg dır. Günlük kal
siyum ihtiyacı yetişkinde 1 g dolayındadır. Günde 400 mg 
Ca da idrarla dışarı atılır. Normal serumda Ga/P oranı 
2,5/1 dir. Günlük fosfor ihtiyacı 0,88 g olup,serumdaki 
miktarı % 3-4 mg dır, Paratiroid hormon idrarla olan P bo
şaltımını hızlandırarak kandaki P düzeyini düşürür.

Alkalen-fosfataz, Ca ve P un emilmesini,boşaltılması
nı ve depolanmasını etkileyen bir enzimdir. Ostc-oklastik 
aktivite kendini alkalen fosfataz düzeyindeki artmayla bel
li eder. Kandaki alkalen fosfataz miktarı % 4-13 Kingarms- 
trom ünitesi (veya % 1-4 Bödonsky'dır). Alkalen fosfataz 
düzeyi en çok paget hastalığında,hiperparatiroidizmde,raşi
tizmin aktif dönemlerinde yüksektir. Osteoblastik ootco.jo- 
nik sarkomda ve karaciğer hastalıklarında biraz artar.

Osteoporoz; total kemik doku miktarının voya kalsifi- 
ye kemik kitlesinin azalmasıyla mekanik yetersizliğin bir 
arada bulunmasıdır(15,36,48). Histolojik olarak,trabakül sa 
yısı kaybına bağlı olarak gözonekliğin artması, biokimyasal 
olarak serum kalsiyum ve fosfor seviyesinin normal olarak 
olması,anatomik açıdan korteksin incelmesi,medullanın kalın 
laşmasıdır.Mekanik olarak sponjiöz kemiğin baskıya dayanma
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ve gerilme gücünün azalmasıdır(29).
Os teoporoz; primer ve sekondor olarak ikiye ayrılır:

1- Primer osteoporoz-idyopatik: Etiyolojisi bilinmiyor, 
postmenapozal,senil,juvcnil olarak belirtilerinin çıkış za
manına göre adlandırılıyor.

2- Sekondor ostcoporoz:
- Endokrin: Cushing hastalığı,hiportiriodizm,hipogona- 

dizm.
- İlaca bağlı: Kortiko storoidler,hoparin.
- Gastrointostinal: Malabsorbsiyon(genellikle ostoomala- 

si ve osteitis fibrozayla bağlantılıdır).
- Genetik: Ostoogenesiz inperfekta.
- Diğer: Diabetcs mellitus, plasmositoma,immobilisasyon, 

romatizmal hastalıklar,laktoz entoloransı(sigara içen 
ostoopatisi), açlık osteopatisi.
Kemikteki yıkım ve yapım işlemlerinin aksamadan süre

bilmesi için kemik hücreleri yeterli sayıda olmalı,böbrek
ler, sindirim, endokrin sistem düzenli çalışmalı,kas ve kemik
lere yeterli impuls gelmelidir(l,2,3 6). Kemik rezorpsiyonu, 
kemiğin normal yapım ve yıkımı çerçevesinde sürekli olarak 
oluşan bir olaydır. Rezorpsiyon olayları,yaşın artması ile 
birlikte normalin üstünde bir hız alır. Olgun yaşta iskelet 
dokusu her sene 15,6 g. kaybolur. Kemik kitlesindeki azalma, 
kadınlarda erkeklere göre,beyaz ırkta zencilere göre ve hi- 
pogonadal ve fena beslenenlerde normallere göre daha hızlı- 
dır( 6 3, 65).

Osteoporoz gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri 
de kalsiyum yetersizliğidir(7,15). Serumda iyonize kalsiyum 
azalması, paratiroid hormon boşaltımını stimüle ettiği için 
kemik rezorpsiyonu şiddetlenmekte,dolayısıyla kemik dokusu 
yitirilmektedir. Besinlerdeki kalsiyum azlığı yanısıra,kar
saklardaki kalsiyum emilmesinin yetersizliği do neden olmak
tadır. Protein ve fosforun aşırı alınımı da, iskelette yavaş 
yavaş demineralizasyon yapması mümkündür(65). Serum fosfat
larındaki artma iyonize kalsiyum düşmesine neden ol-



A

- 7 -

inaktadır. Bu ela paratiroid hormonunu çoğaltarak kemik ro- 
zorpsiyonu yapar. D vit, metabolizmasındaki herhangi bir 
bozukluk osteoporoz ve osteomalazi oluşumuna neden olmak- 
tadır(l,20). Östoogenler kemik kitlesinin idamesinde önem
li rol oynarlar. Östrogcn sokresyonundaki azalma osteopeni- 
nin başlıca scbebidir(ll). 1,25 dihidroksi kolekalsifeno- 
lun böbrekteki sentezine ve bundan dolayı da kalsiyumun 
absorbsiyonunun artışına neden olmaktadır(11).

Troidin C hücrelerinden salgılanan calcitonin sekrcs- 
yonu Üzerine,progostronun ve östradiolun direk etkisi oldu
ğu gösterilmiştir!* 14). Böylece calcitonin seviyesinin, meno
pozda azaldığı, östrogen verildiğinde normale döndüğü göz- 
lenmiş(12,14,60, 61). Calcitonin 1961'de Copp tarafından ya
pısı belirlenen tek zincirli 32 amino asitten meydana gelen 
peptik hormondur. Calcitonin,komik rezorpsiyonunu ostooklast- 
lar üzerine direk bir etki ile inlıibe oder( 3, 9,14,17, 27). 
Kalsiyumun kemikten serbest hale geçmesini belirgin olarak 
azaltmaktadır. Böylece serum kalsiyumunu düşürür. Fonksiyo
nel yönden parathormona antogonsitdir. PTH nun iskelet kit
lesi üzerine olan etkisini inhibe edor(6,60)„ Klinik gözlem
ler, merkezi sinir sisteminde calcitonin kendine özgü bağlan
ma noktasına giderek analjezik etki yaptığını göstermiştir(6, 
9).

Ayrıca plasminojen aktivitörünü uyarıcı etkisi vardır. 
İltihap mediatörleri olan prostoglandinleri ve trombaksanı 
inhibe ederek antienflamatuar etki gösterir(6). Osteoporozun 
risk faktörleri arasında sigara tiryakiliğidc bulunur(27,31, 
38,46). Sigara içimi erkenden pulmoner fonksiyonu bozduğun
dan asidozun çeşitli derecelerine sebep olarak erkenden me
nopozu ve andropozu indükleyorek osteoporoz gelişmesine ne
den olur.

Osteoporozda diğer bir risk faktörü hareketsizliktir. 
Yaşlılıkta hareketlerde azalma sebebiyle kemik üzerine olan 
stimülasyon ortadan kalkarak osteopeni meydana gclir(1 ,2,1 5).

Osteoporozun Klinik Bulguları s
Osteoporoz genellikle sırt ve bel ağrılarıyla ortaya



çıkari16,23,66). Daha ileri safhalarda kompresyon kırıkları
na bağlı olarak dorsal kifoz artar(2 7,48,6 3,65,66).

Sırt ve bel ağrıları akut ve kronik olabilir.Akut ağ
rı, vertebra kompresyon kırıklarında meydana gelebiliri 16,66). 
Bu kırıklar subperiostal kanamalara, ligament er lezyonlara, 
vertebranın küçük eklemlerinin subluksasyonlarma neden olur
lar. Az şiddetli ağrıların nedeni,radyolojik olarak tesbit 
edilemeyen kısmı vertebra korpusu çatlakları vc subperiostal 
kanamalarla açıklanabilir(48). Kronik ağrılar künt, sızlanma 
şeklinde olup daha hafiftirler, paraspinal bölgede,bazonde 
orta çizgide olup derindedirler. Ağrı daha çok uzun süre otu
runca, kolon vertebralin statiğinin bozulması ile başlar ve 
küçük eklemlerin kapsülleride gerilerek meydana gelir. Kolon 
vertebranın postürü bozulur» Duruş bozuklukları ortaya çıkar. 
Dorsal kifoz ve lomber lordoz artar, omuz öne çıkarak scrvi- 
kal lordozda artabiliri48,64).

Radiküler ağrı olabilir,nedeni değişken statik nedeniy
le foramen intcrvortebralenin daralmasındandır. Osteoporotik 
değişiklikler alt dorsal ve lomber vertobralarda görülür.Os- 
teoporozlu kişilerde özellikle radiusun distal ucu, kotlar, 
mctacarplar, motatarslar, femurun proksimal ucu ve pelviste 
küçük travmalarla kırıklar oluşabiliri 40).

Laboratuvar Bulguları :
Osteoporozda kalsiyum fosfor,alkalen fosfataz ve parat

hormon seviyeleri normal sınırlardadır. Alkalen fosfataz se
viyesi düzeyi bazen hafif yükselebilir. Hızlı gelişen osteo- 
porozlarda serumda kalsiyum artabilir. İdrarda kalsiyum,fos
for, hidroksiprolin düzeyleri normal sınırlardadır. Ayrıca 
diğer laboratuvar bulguları primer osteoporozda normal düzey
dedir. Eritrosit, sedimantasyon hızı,elektroforoz,kan sayımı, 
glukoz,üre, kreatinin “ ^4 düzeyleri normaldir. Alkali 
fosfatazm belirgin artışı, ostcomaleziyc özgü bir bulgudur. 
Hiperkaleomi ve serum fosfor düzeyinin düşük oluşu primer 
hiperparatiroidizmde görülür. Kronik böbrek yetersizliğinde 
ortaya çıkan sokonder hiperparatiroidizmde hiper fosfotemi,
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hipokalscmi, üre,kreatinin miktarının yükselmesi tipik la- 
boratuvar bulgulardır( 48,65 ).

Radyolojik Bulgular s

Osteoporoz radyolojik olarak tcsbit edildiğinde kemik 
kütlesi kaybı % 30'u açmıştır. Daha sonraki devrelerde kor- 
tikal kemik ondostal rc-zorpsiyon sonucu incelir. Spongioz 
kemik traboküllcrinin kalınlığı ve sayısı azalır. Korteksin 
iç yüzü rezorpsiyonla ortaya çıkan boşluklar nedeniyle dü- 
zensizleşir. Spongioz dansitesinin azalması nedeniyle kor- 
teks daha yoğun görülür. Kolon vcrtebraldc görülen değişik
likler, dansitenin azalması, dikey trabeküllorin belirgin
leşmesi korteksin incelmesi ve relatif olarak daha sklcro- 
tik görünmesidir(29).

Deformasyonlu değişikliklerde; ağırlığın sürekli etki
siyle intervertébral disklerin basısı altında osteoporotik 
vertebralarda konkavite meydana gclir(balık omur veya codfish 
denilir)(29,65). intervertébral disk aralığı ise konveks ha
le gelir. Diskler fıtık biçiminde spongioz tabakanın içine 
girerek schmorl düğümlerini meydana getirirler. Daha yukar- 
larda kamburluk nedeniyle öne fazla eğilmiş olan omurgada, 
omurların ön kenarları daha fazla baskı altında kalacağından 
çökme öncelikle ön tarafında olur, kama omur meydana gelir, 
kompresyon fraktürleri oluşabilir. Kırıklar daha çok alt dor
sal ve üst lomber vertebralarda görülür(29).

Sonil osteoporozda erken ve kesin tanıya varmak için 
bazı yöntemler geliştirilmiştir.Bunlar; kemik biyopsisi,rad- 
yomorf ornetrik, radyodansitometrik ve akromatik ışın dansito- 
metre yöntemleridir(13) • Kemik biyopsisi, genellikle krista 
iliacalardan alınır(34). Ancak uygulaması her zaman kolay de
ğildir.

Radyomorfornetrik yöntemlors
Direk radyogram üzerinde kemik miktarının tayinine da

yanır. Mesela ; üst lomber bölgede disk aralığının yüksekliği 
bitişik vertebra gövdesinin % 35 inden azdır. Bu oran % 40’ı
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aşarsa genel olarak osteoporoz vardır. Metacarpal indeks 
tayin edilerek te osteoporoz tanısı konulabilir. Sağ el 
ikinci metakarp diafizinin lateral ve medial korteks kalın
lıklarının toplamının, toplam diafiz çapma bölümü ve bunun
da yüzle çarpımıyla elde edilir. Bu indeksin % 44 altına in
mesi osteoporozu gösterir(48). Radyodansitomotrik yöntemler 
iki şekilde yapılır. Birincisi röntgen filmindeki ışın ab
sorbsiyonunun karşılaştırılmasına dayanan yöntem,İkincisi 
kemikten geçen ışının gücündeki azalma ile uygulanan yöntem
dir. Akromatik ışın dansitometreleri, kemikten geçen ışının 
gücünün azalmasını direk olarak ölçen yöntemlerdir(44).

Son zamanlarda kantitatif komputorize tomografi ile 
de kemik yoğunluğu ölçülmekte ve komiğin içindeki cm^ deki 
mineral miktarı hesaplanmaktadır(l6,4 4).

Tedavi :
Osteoporozlu hastaların ağrısını dindirmek,komik yıkı

mını azaltmak ve kemik yapımını arttırmak için fizik tedavi 
ve rehabilitasyon yöntemleriyle,ilaçlardan faydalanılır(4 3, 
65).

Akut ağrılı durumlarda kısa süreli yatak istirahatı 
ve analjezikler kullanılır. Kas gerginliği gevşetilir. Kro
nik ağrılı durumlarda yüzeyel derin sıcaklıklar,karın,sırt, 
bel kaslarını kuvvetlendirici egzersizler yaptırılır,günlük 
yürüyüşler hareket tedavisinin bir bölümüdür(18). Günlük ya
şam aktiviteleri düzenlenerek yatağa bağımlı hastalar,bağım
sız hale getirilir. Kompresyon kırıkları nedeniyle vertebra 
statiği ileri derecede bozulan hastalara korse verilerek 
statiği düzeltmek gereklidir. Sırt kaslarını kuvvetlendir
mek için ekstansör tip egzersizler, flexor tip egzersizler
den çok daha faydalıdır(1 ,2,1 8,56).

Osteoporozda ilaç tedavisinde, ya komik rezorpsiyonunu 
inhibe edici veya kemik formasyonunu stimule edici ilaçlar 
kullanılır(24,54)o Östrogen, calcitonin, difosfonatlar ve 
yüksek doz kalsiyum tedavisi, kemik rezorpsiyonunu inhibo edi
ci, sodyum florid, growth hormon, paratiroid hormon tedavisi 
kemik formasyonunu stimule edici.dir( 24, 52, 54).
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Osteoporozun patojenezinde bir çok faktör rol oynadığı 
için,tedavisinde bir tek yaklaşım yoktur(24,46). Semptom ve
ren osteoporozlularda yaklaşık 500 mg kalsiyum açığı vardır. 
Bunun için bu kişilere günde 1 g kalsiyum verilerek, kalsiyum
dan zengin bir besin olan süt tavsiye edilir(7,4-6) .Güneşten 
faydalanamayan osteoporozlulara günde 1000 ünite D vit ver
mek gerokir(46). Yüksek doz D vit protein sentezini inhibe 
ettiği ve rezorpsiyonunu artırdığı için zararlıdır. Testos
teron türevi anabolizanlar, her iki cinsten osteoporozlu has
talarda kullanılabilir. Uzun süre kullanıldıklarında karaci
ğer fonksiyon testlerini bozabilir,anabolizanlar androjenik 
etkilerinden dolayı erkeklerde prostat kanserini alcvlendirc- 
bilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda osteoporoz tedavisinde 
konjuge östrogenlor gerekli önlemler alındıktan,vajina epite- 
li ve uterus kontrol edildikten sonra günlük 2-5 mg lık doz
lar halinde 3 hafta verilip 1 hafta kesilerek tedaviye uzun 
süre devam edilir. Başlangıçta 1-2 ayda bir,daha sonra 6 ay
da bir vajina epiteli ve uterus kontrolü,mamma grafi yaptır- 
malıdır(43,46).

Sodyum florid osteoporoz tedavisinde kullanılabilir, 
günde 40-100 mg dozlarla enaz 6-12 ay vc-rilmclidir( 53, 54).
Flor,toksik bir madde olduğundan kontrolsüz kullanılmamalıdır. 
Yan etkileri önce mide ve barsaklarda görülür. Alt ekstremi- 
telorde ortaya çıkan ağrılar tedaviyi kesmeye neden olacak şe
kilde şiddetli olabilir. 6 ayda bir kolon vortobral ve ön kol 
grafisi çekilerek kemik florozunun ilk belirtileri görülebilir.

Son yıllarda osteoporoz tedavisinde calcitonin hormonu 
kullanılmaktadır(5, 30,54,62). Özellikle osteoporoza bağlı ağ
rı üzerinde kısa sürede etkili olmaktadır. Uzun süreli kulla-' 
nımında, kemik kitlesini artırdığı söylc-nmektcdir(5,9, 30, 39).
Doz olarak ilk 5 gün , dçıha • sonra günaşırı olmak üzere ,
100 Ü. İ.M veya S.C yoldan salman calcitonin ampullc-r kullanı
lır. Son zamanlarda intranasal yoldan uygulanan calcitonin da
ha pratik olmaktadır(19,27,51,52). Hastaların yarıdan fazla
sında ellerde ve ayaklarda ısı artışı olmakta,çoğu bir hafta 
içinde kendiliğinden geçmektedir. En çok görülen yan etkileri 
uçlarda kızarma,yanma,kaşıntı,bulantı,kusma pollakiuri ve baş 
ağrısıdır(5,19,46,47,48).

Calcitoninlo birlikte kalsiyumda verilmektedir.





M A T E R Y A L  V E  M E T O D

Çalışmamız, Ağustos 1987 tarihinden Temmuz 1988 tari
hine kadar sırt ve bol ağrısı yakınmaları ile polikliniği
mize başvuran olgular arasında yapıldı. Dorso-lomber iki 
yönlü, röntgen grafisinde ostooporoz tanısı konulan olgular
da sistemik patoloji olup olmadığını anlamak için tam idrar, 
hemoglobin,beyaz küre,sedimantasyon,glukoz,BUN,kreatinine 
bakıldı. Bu değerleri normal olan ostooporozlu olgulardan 
24 saatlik idrarda kalsiyum kanda nikalen fosfotaz,kalsiyum 
ve fosfor istendi. Senil ostooporozlu olgularda klinik de
ğerlendirme kriteri olarak; inspoksiyonda dorsal kifoz ve 
lomber lordozun durumu, sırt vo bol vertabralarının hareket 
sınırı (el-yer ve yatak sternum arası mesafeleri ölçülerek) 
bel-sırt ve karın kaslarının gücü belirlendi. Olguların ağ
rılarının yeri, süresi, şekli, aktivasyonla ilgisi tedavi önce
si ve sonrası değerlendirildi. Senil osteoporoz tanısı konan 
56 olguya dört tedavi şekli uygulandı.

I.Tedavi şekli: Olgulara 5 gün hergün daha sonraları gün 
aşırı olmak üzere 100 MRCÜ salman calcitonin(sandoz) 3 ay 
intra musküler yapıldı. Bu hastalara ayrıca yüzeyol sıcak-plık(Mevziziya 20 dakika) 1,5 W/Crn sürekli ultrason(10 daki
ka) sırt vo bel paravertebral kaslarına uygulandı. Sırt,bel 
kaslarını kuvvetlendirici ekstansör tip ve karın adalelerine 
izotonik tip ilerleyici dirençli egzersizler günde bir defa 
yaptırıldı. Rahatlıkla 10 defa kaldırabildiği ağırlığın önce 
1 / 2 si daha sonra 3/4 ü ve tamı ile dirençli egzersiz yaptı
rıldı. Fiziksel ajanlar 15 seans olacak şekilde haftada 5 
koz, 3 hafta süreyle uygulandı.

II.Tedavi şekli: Olgulara 1.tedavi şeklinde tarif edildi
ği gibi salman calcitonin 3 ay I.M yapıldı. Fiziksel ajan - 
lar ve egzersiz uygulanmadı.
111.Tedavi şeklinde: Olgulara 1.tedavi şeklinde uygulandı

ğı gibi fiziksel ajanlar ve egzersiz yaptırıldı.
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IV.Tedavi şeklinde; Sadece yüzeyel sıcaklık(Mcvziziya 20 
dakika ve 1 .tedavi şeklinde uygulanan egzersizler yaptırıl-

Hastalar tedaviden önce ve tedavinin 1. ve 3« ayında 
klinik,laboratuvar ve röntgen muayeneleriyle değerlendiril
di. Tüm gruplara antienflamatuar analjezik, 1 g. elemanter 
kalsiyum mc-dikal tedavi olarak verildi.

Sonuçları istatistiksel yönden değerlendirmek için 
bulgularının ortalama değerleri ve standart 'sapmaları bu
lundu, ve ” Faktöriyel düzenlemede tara şansa bağlı deneme 
plânı n kullanıldı. Bu plâna göre tedavi şekilleri ile teda
vi zamanı muamele faktör olarak ele alındı. Araştırmamızda 
alt grup sayıları farklı olduğu için veriler (Calcitonin +
FTR 15, Calcitonin 15, FIR derin sıcaklık 16, FIR yüzeyil 
sıcaklık 1 0) en küçük kareler metoduna (Ilarvey I960) göre 
Atatürk Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezindeki kompütür yar
dımıyla analiz edilmiştir.

Faktöriyol düzenlemede tam şansa bağlı deneme plânı
nın varyans ana„lizi neticesinde önemli bulunan faktörler 
önem derecesine göre % 5 seviyesinde önemli ise bu değerin 
yanına bir yıldız, % 1 seviyesinde önemli ise iki yıldız 
konuldu. Bir yıldız önemli, iki yıldız çok önemli kabul edil
di. Önemli görülen değerler daha sonra kc-ndi aralarında BSD 
(The least significant difference = en küçük anlamlı farkı 
belirleyecek kritik değer) testine göre kıyaslamaya tabi tu
tuldu ve farkı doğuran en önemli faktör bulundu.

/•

p . p(ini) - ini

BSD = En küçük anlamlı farkı belirleyecek kritik değer, 
t = Kabul edilen önem seviyesinde P (0,0 5)göre ’’ t ” 

tablosundaki cetvel değeri.
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hscl = Hata serbestlik derecesi.
n = Her bir ortalamayı meydana getiren fert sa

yıları toplamı.
HKO = Varyans analiz tablosundaki hata kareler or

talaması.
nj = i gruptaki olgu sayısı.
(P-l)= Karşılaştırılan olgu sayısı.

LSD ile karşılaştırılan ortalamaları oluşturan olgu
ların sayıları farklı olduğu için ” n ” değeri yukardaki 
formül yardımı ile hesaplandı.



B U L G U L A R

Bu çalışmada,klinik,laboratuvar vg radyolojik olarak 
senil osteoporoz tanısı konulan 56 olgu,4 yöntem ilo tedavi 
edilmiş, takip ve kontrolleri yapılarak, tedavi sonuçları 
karşılaştırılarak sunulmuştur.

Olcular, Ağustos 1987 - Temmuz 1908 tarihleri arasın
da polikliniğimize sırt ve hol ağrısı yakınmalarıyla başvu
ran hastalar arasından seçildi.

Olguların en küçüğü 50 yaşında, on büyüğü 80 yaşında 
olup, yaş ortalaması 59,7 idi. Olgularımızın 40'i($G5,7)ka- 
dm, 8'i($14,3) erkek hasta idi. Hastaların'yaş ve cinsiye
te göre dağılımı tablo l'de gösterildi.

Tablo-1 ; Hastaların Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımları;

Yaş 50 - 6 0 6 1 -  70 71 - 00 Toplam Yüzde $
Kadın 31 15 .2 48 85,7
Erkek 5 1 ' 2

i. _. '
0 14,3

Toplam 36
I

16 i 4
------- ---- ~ -j___  _____

56 100.0

Tablo 2'de görüldüğü şekilde, 1.Tedavi grubundaki has
talarda tedavi öncesi 14 hastada ($93) bel sırt ağrısı,
1 hastada ($7) bel ağrısı şikayeti vardı. Bu ağrılar 15 has
tada da devamlı idi. Hastaların 6 sının ağrısı şiddetli($40)
9 hastanın ($60) ağrısı orta şiddette idi. 10 Hastanın yürür
ken,yatakta sağa sola dönerken ağrıları artıyordu» 5 hastanın 
giyinip soyunurken ağrısı oluyordu.

Tedavinin 1.ayındaki muayenede; 10 hastanm(%66,6)sa
dece sırtında hafif derecede, 5 hastanın ($33,3)belindc ha
fif derecede ağrısı vardı. 5 hastanın yürürken,yatakta sağa 
sola dönerken, 3 hastanın giyinip soyunurken hafif ağrıları 
oluyordu.



Tablo-2 : Tedavi Gruplarındaki Hastaların Tedavi Öne 
l^ech | T

esi ve Sonrası Ağrılarının Durumu;

•ri
> dd 13Tİ do dEH O
.
>H

‘ bel-aırt. _ . ____ ,
Ağrının şekli; ( 3 )g^^eTïïTT^TÔrta, (l)Hafif. Ağrının* ~u  aktivasyonla ilgisi;Ym

tesi (1 ),Yatak aktivitesi(2),Giyinip soyunma aktivitosi(3)olarak ifade edildi.
ume
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Tedavinin 3.ayındaki muayenede5 2 hastada belinde, 5 
hastada sırtında hafif ağrı vardı(%46). O hastanın ağrısı 
kalmamıştı(%53)• Bu ağrılar 4 hastada yürürken,yatakta sağa 
sola dönerken, 3 hastada giyinip soyunurken oluyordu.

II.Tedavi grubundaki hastalarda tedavi öncesi 5 has- 
tada(%33,3)bol ağrısı, 3 hastada (%20) sırt ağrısı, 7 hasta- 
da(%4&) bel-sırt ağrısı şikayeti vardı. Bu ağrılar 15 hasta
da da devamlı idi. 6 hastada şiddetli£%40), 9 hastada orta 
şiddette(%60) idi. 13 hastada yürürken, 6 hastada yatakta 
sağa sola dönerken, 3 hastada giyinip soyunurken ağrı olu
yordu.

Tedavinin 1.ayındaki muayenede? 5 hastada belinde, 6 
hastada sırtında ağrı vardı. Bunlardan 2 hastanın ($13*3) 
orta şiddette , 9 hastanın (%60) ağrıları hafif şiddette idi.
5 hastanın yürüme, 3 hastanın giyinme soyunma aktivitesi ile 
ağrıları oluyordu.

Tedavinin 3.ayındaki muayenede; 2 hastada belinde, 2 
hastada da sırtında ağrı vardı. Ağrılar 1 hastada(%9) orta 
şiddette, 3 hastada(yj27, 7) hafif şiddette idi, 7 hastada 
(%63,6) ağrı yoktu. 2 hastada yürüme, 3 hastada yatak akti
vitesi ile 1 hastada giyinme aktivitesi esnasında hafif ağ
rı oluyordu.

III.Tedavi Grubunda; Tedavi öncesi 10 hastada(#62,5)bel 
sırt ağ;rısı, 2 hastada(%12,5)sırt ağrısı, 4 hastada(%25)bel 
ağrısı şikayetleri vardı. Ağrılar 4 hastada (%25) şiddetli,
12 hastada(%75) orta şiddette ve devamlı idi. 12 hastada yü
rüme, 5 hastada yatak, 0 hastada giyinme soyunma aktivitesi 
ile ağrı oluyordu.

Tedavinin 1.ayında; 5 hastada bel, 5 hastada sırt,l has
tada bel-sırt ağrısı vardı. Bu ağrılar 2 hastada(%12) orta ,
9 hastada(c/;56, 2) hafif şiddette idi. 5 hastada {%31, 2)ağrı 
yoktu. 5 hastada yürürken, giyinip soyunma aktivitesi ile ,
3 hastada yatak aktivitesi esnasında ağrı oluyordu.

Tedavinin 3.ayındaki muayenede 1.aydaki muayene bulgu
ları bulundu..
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IV.Tedavi grubunda; 3 hastada($30) bel, 3 hastada($30) 
sırt, 4 hastada($40) bel-sırt ağrısı tedavi öncesinde vardı.
Bu ağrılar 2 hastada ($20) şiddetli, 7 hastada($70)orta şod- 
dette, 1 hastada($10) hafif şiddette ve devamlı idi. Tedavi
nin 1.ayında 3 hastada ($30) bel, 2 hastada ($20)sırt, 2 has- 
tada($20) bel-sırt ağrısı vardı. Bu ağrılar 3 hastada ($3 0) 
orta , 5 hastada ($ 50)hafif şiddette ve aralıklı idi. 2 has
tada ($20) ağrı yoktu. 3 hastada bel, 2 hastada sırt, 2 has
tada bel-sırt ağrısı vardı.

Tedavinin 3«ayında ağrılar 2 hastada ($20)orta, 5 has- 
tada($50) hafif şiddette ve aralıklı idi. 3 hastada ($30)ağ- 
rı yoktu. Bu ağrılar 5 hastada yürüme, 2 hastada yatak,giyin
me soyunma aktiviteleri ile oluyordu.

I.Tedavi grubunda postural durum; tedavi öncesi 7 hastada 
($46,7 ) lomber lordoz düzleşmiş^ 5 hastada($33)hafif artmış,
4 hastada($26) normal idi. Tedavinin 1.ayında 12 hastada($00) 
lomber lordoz normal, 2 hastada hafif artmış, 1 hastada nor
mal idi. Tedavinin 3.ayında 2 hastada lomber lordozda hafif 
artma vardı. Diğer hastalarda normal idi.

Dorsal Kifoz tedavi öncesinde($66,7) 10 hastada hafif 
artmış, 3 hastada($20)normal, 3 hastada($20)artmış olarak göz
lendi.

Tedavinin 1.ayında 5 hastada hafif artma,2 hastada artma, 
0 hastada dorsal kifoz normaldi. Tedavinin 3«ayındaki bulgular
1.aydaki gibiydi.

II,Tedavi grubunda” Tedavi öncesi postural durum;
5 hastada ($37,3)lomber lordoz düzleşmiş, 5 hastada hafif 
artmış, 5 hastada normal idi. Dorsal kifoz 13 hastada($06) 
hafif artmış, 2 hastada normal idi.

Tedavinin 1.ayında 0 hastada($53,3)lomber lordoz normal, 
2 hastada hafif düzleşmiş, 5 hastada hafif artmış idi. Dorsal 
kifoz 10 hastada hafif artmış($53,3), 5 hastada normal idi.

Tedavinin 3.nymda lomber lordoz 0 hastada normal, 2 
hastada hafif artmış, 1 hastada hafif düzleşmiş idi. Dorsal 
kifoz ise 9 hastada hafif artmış, 2 hastada normal idi.
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III,Toclavi grubunda; tedavi öncesi lomber lordoz 7 
hastada düzleşmiş(l/S43,0), 4 hastada normal, 5 hastada ha
fif artmış idi. Dorsal kifoz 10 hastada(yS62,5)hafif artmış,
3 hastada normal idi. Tedavinin 1.ayında lomber lordoz 12 
hastada normal, 2 hastada hafif artmış, 2 hastada hafif düz
leşme vardı. Dorsal kifoz 5 hastada hafif artmış, 0 hastada 
normal, 2 hastada artmıştı. Tedavinin 3.ayında lombor lor
doz 13 hastada normal, 2 hastada hafif artmıştı. Dorsal ki
foz 5 hastada hafif artmış, 0 hastada normal, 2 hastada art
ma vardı.

IV.Tedavi grubunda; tedavi öncesi lomber lordoz 5 has
tada düzleşmiş(%50), 3 hastada hafif artmış(cp30), 2 hastada 
normaldi. Dorsal kifoz ise 6 hastada hafif artmış(#60), 4 
hastada normaldi(#40).

Tedavinin 1.ayında lomber lordoz 6 hastada normal, 2 
hastada hafif artmış, 1 hastada hafif düzleşmişti(#10).Dor
sal kifoz 5 hastada hafif artmış, 5 hastada normaldi(#50)•

Tedavinin 3»ayında lomber lordoz 6 hastada normal(%60),
2 hastada hafif artmış, 1 hastada hafif düzloşmişti(%10).
Dorsal kifoz 1.tedavideki gibiydi.

Tablo 3*do görüldüğü gibi, I.Tedavi grubunda El-ycr 
mesafesi ortalaması tedavi öncesi 42,6 cm. ikon, tedavinin 
1.ayında 27,3 cm , 3»ayında 19,2 cm. oldu. Ortalama 23,4 cm. 
lik bir iyileşme oldu.

II.Tedavi grubunda; El-yer mesafesi ortalaması tedavi 
öncesi 35,6 cm. iken, tedavinin 1.ayında 23,9 cm , 3»ayında 
14,6 cm. oldu. Ortalama 21 cm.lik bir iyileşme elde edildi.

III.Tedavi grubunda; El-yer mesafesi ortalaması teda
vi öncesi 33,6 cm. iken, tedavinin 1.ayında 13,3 cm , 3»ayın
da 14,6 cm. oldu. Ortalama 24 cm. bir iyileşme gözlendi.

IV.Tedavi grubunda; El-yer mesafesi tedavi öncesi 2G cm. 
iken, tedavinin 1.ayında 0 cm, 3.ayında 0,9 cm.oldu. Ortala
ma 19,1 cm. iyileşme gözlendi. Sonuçları istatistiksel anlam
da değerlendirmek için kullandığımız faktöriyol düzenlemede 
tam şansa bağlı deneme plânında faktör olarak ele aldığımız 
tedavi grupları ve tedavi şekillerindeki farklar istatistiksel
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anlamda çok önemli bulundu(P<0,01). LSD Testine göre,tedavi 
şekilleri ve tedavi ayları kendi aralarında kıyaslandığında; 
I.ve II,tedavi grubu diğerlerinden önemli çıktı(P<0,05),(Tab
lo 7 fde görüldüğü gibi),

Yatak-Sternum arası mesafesi ortalaması tablo 3 ’de gös
terildiği gibi gruplarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası be
lirlendi, I,tedavi grubunda 4,5 cm, II.grupta 4,0 cm, III.grup
ta 4 ,4 cm, IV.grupta 3,2 cm.lik bir iyileşme görüldü. Tablo-6 
da görüldüğü gibi, tedavi şekilleri ve tedavi zamanlarına göre 
yapılan varyans analizinde ortalama değerler çok önemli idi 
(P<0,01). Tablo-7’deki LSD Testine göre, tedavi şekilleri ve 
tedavi zamanları kendi aralarında kıyaslanınca tedavinin 2.ve 
3.ayı önemli çıktı(P< 0,0 5).

Tablo-3 î Tedavi Öncesi ve Sonrası El-yer, Yatak-Sternum 
Mesafesinin (cm) olarak Ortalaması:

i Tedavi Tedavi 1
Grupları Öncesi I. ayda 3. ayda j

I.Tedavi n = 15 n = 15 n = 14
Grubu a= 42,6 + 11,19 a= 2 7 , 3 + 10,6 a= 19,2 +10,3 !

b= 7 ,06+ 4,15 b= 10 ,0 + 4 , 7 b= 12,35+ 2,4
n = 15 n = 15 n = 15II.Tedavi a= 35,6 + 15,7 a= 23,93+ 14,06 a= 14,63+12,59

GrubuI
\

b= 9,0 + 2,5 b= 12,9 + 2,6 b= 14,6 + 4,0
n = 16 n = 16 n = 15

III.Tedavi a= 3 3 ,5 + 1 2 ,1 0 a= 13,3 + 9,7 a= 9,5 + 0,3
Grubu b= 10,06+ 2,25 b= 1 3 , 5 + 2,10 b= 14,5+ 2,4

I

jo1-111d n = 10 n = 10
i IV.Tedavi j a= 20 + 12,06 a= 0 + 6,3 a = 0,9 + 5,06
! Grubu
ı

j b= 9 + 3,09 b=l3,2+2,25 b==1 2 , 2 + 1,92

■ Tabloda El-yer mesafesi (a) harfi ile, Yatak-Sternum arası 
mesafesi (b) harfi ile ifade edildi.
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Karın kaslarının gücü tablo 4'de görüldüğü gibi, teda
vi öncesi ve tedavinin l.ve 3.ayında belirlendi. I.grupta 
tedavi öncesi ve tedavi sonrasında 4 kg, II.grupta 2,5 kg, 
III.grupta 3,1 kg, IV.grupta 2,1 kg.lık bir artış oldu.
Tablo 6'da görüldüğü gibi istatistiksel değerlendirmede uy
gulanan tedavi grupları arasında karın kas gücü bakımından 
bir farklılık tesbit edilemenıiştir(P > 0,05). Tablo 7'de gö
rüldüğü gibi, uygulanan bu tedavilerin sürelerinin arasında 
tedavinin l.ve 3. ayında sağlanan karın kas gücü değerlerin
de tedavi öncesine göre istatistiksel olarak önemli ilerle
me sağlanmıştır(P <’ 0,05).

Sırt kaslarının gücü tablo 4’ de görüldüğü gibi, tüm 
gruplarda tedavi öncesi ve tedavi sonrasında belirlendi,
I.tedavi grubunda, tedavi öncesi ve sonrasında 4 kg, II.te
davi grubunda 5,46 kg, III.tedavi grubunda 3,13 kg, IV.teda
vi grubunda 2,1 kg.lık artış oldu. Tablo 6'da görüldüğü gi
bi, yapılan varyans analizi istatistiksel hesabında değerler 
önemsiz çıktı(P> 0,05).
Tablo-4

"Tedavi
Grupları
I.Tedavi 

Grubu

Tedavi Öncesi ve Sonrası Karın ve Sırt Kaslarının 
Gücünün (kg) olarak Ortalaması:

T~e~davi ~ ’ ~  ~ " ’ ~~~
Öncesi
n = 15 

a = 3,6 + 0,91 
b = 3,2 + 1,42

a
b

1. ayda
n = 15 

= 5,73 + 1,90 
'iı A + 1,50

3. ayda 
n = 14

a = 6,5+ 2,06 rjtJL.2İ.A.26.
II.Tedavi n = 15 | n = 15 n = 11

Grubu a = 3,0 + 1,01 j a = 13 + 1,30 a = 5,54 + 1,21
b = 3.66+ 1,49 1b = 5,4+ 1,54 .. b.= 6,10 + 0,90

1 n = 16 ı n = 16 n = 15j III.Tedavi a = 3,5+ 0,09 a = 5,43+ 1,26 a = 5,0 + 1,14
j Grubu . b = 2x6+ 1*25 b = 6 + 1,89 b = 6,73+ 1,79
| 1 n = 10 ; Î3 11 H O i ps 11 H O

' IV.Tedavij ! a = 3,3 + 1,05 i a = 5,9 + 1,25 i a = 5,5 + 1,00
; Grubui i b = 3,9 + 1,19 b = 6,4 + 1,34 : b = 6 +1,15

Tabloda Karın kaslarının gücü (a) , sırt kaslarının gücü 
(b) harfi ile ifade edildi.
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24 Saatlik idrarda kalsiyum tablo-5'de görüldüğü gibi, 
tüm tedavi gruplarında tedavi öncesi ve sonrası belirlendi.
I.tedavi grubunda tedavi öncesi ve sonrası ortalaması arasın
daki fark 99,0 mg, II.grupta 08.11 mg, III.grupta 07,7 mg ,
IV. grupta 1,6 mg azalmış olarak bulundu. Tablo-6'da görüldü
ğü gibi yapılan varyans analizinde tedavi süreleri idrar kal
siyumu bakımından istatistiksel olarak çok önemli derecede 
farklı bulundu(P< 0,01). Tablo-O’de görüldüğü gibi, LSD Tes
tinde bütün tedavilerin 3.ayındaki kalsiyum değerlerinin önem
li derecede düşük olduğu tesbit edilmiştir(P< 0,05).

Kanda Alkalen fosfotaz : Tablo-5’de tüm grupların teda
vi öncesi ve tedavi sonrası ortalama değerleri gösterilmiştir. 
Tablo-6'da görüldüğü gibi, varyans analizinde değerler ista
tistiksel olarak önemsiz bulundu(P 0,05).

Kan kalsiyumu tablo-5’de tüm tedavi gruplarının tedavi 
öncesi ve tedavi sonrası ortalama değerleri gösterildi.Tab- 
lo-6'da görüldüğü gibi, yapılan varyans analizi sonucunda te
davi şekkilleri arasında Kan kalsiyumu istatistiksel olarak 
farklı bulunmuştur(P<0, 05).

Kandaki fosfor değerleri tablo-5'de tüm tedavi grupla
rında tedavi öncesi ve tedavi sonrası ortalama değerleri gös
terilmiştir. Tablo-6’da görüldüğü gibi, Kan fosforu tedavi şe
killerinde istatistiksel olarak önemli idi(P 0,05). Tablo-8’ 
de görüldüğü gibi, yapılan LSD Testinde I.tedavi grubunun is
tatistiksel olarak önemli derecede II.ve IV.gruptan düşük ol
duğu tesbit edilmiş(P< 0,05).

Dört tedavi grubundaki hastaların tedavi Öncesi çekilen 
iki yönlü dorso-lomber grafilerinde kompresyon fraktürü tesbit 
edilmemiştir. Tedavinin l.ve 3.ayında da yeni bir kompresyon 
fraktürü meydana gelmemiştir. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
çekilen iki yönlü dorso-lomber grafilerinde radyomorfometrik 
olarak bir değişiklik gözlenmemiştir.
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Tablo-5 : Tedavi Öncesi ve Sonrası (l.ve 3«ayda) 24 Saatlik 
İdrarda Ca, Kanda Alkalen T’osfotaz,Ca,P Değerleri 
Ortalamaları :

Tedavi
Grupları

Tedavi
Öncesi

Tedavi Sonrası 
I. Ay 3. Ay

I.Tedavi 
Grubu

n = 15
a= 205,7+92,7 
b= 43,16+20,4 
c= 9,56+0,93 
d= 3,36+0,52

n = 15
a= 119+60,48 
by 36,6+13,30 
c= 9,54+0,93 
d= 3,34+0,47

n = 14
a= 100,92+62,6 
b= 3,5 +12,5 
c= 9,3+0,63 
d= 3,22+0,63

II,Tedavi 
Grubu

n = 15
a= 212 + 120,47 
b= 42,53+20,80 
c= 9,53+0,94 
d= 3,20+0,63

n = 15
a= 164,73+131,21 
b= 42,0 + 15,70 
c= 9,45 + 0,81 
d= 3,53 + 0,61

n - 11
a=123,09+125,91 
b, 42,77+ 17,32 
c= 9,20++0,79 
d= 3,6 + 1,03

III.Tedavi 
Grubu

n = 16
a= 163,5+65,72 
b= 41,60+16,77 
c, 9,45+ 0,77 
d= 3,53+ 0,56

n = 16
a= 149,0 +51,31 
b= 41,60 +16,77 
c= 9,11 + 0,75 
d= 3,16 + 0,53

n = 15
a=123,09+125,91 
b= 42,77+17,32 
c= 9,20+0,79 
d= 3,6 +1,03

IV.Tedavi 
Grubu

n = 10

a= 157,0+ 60,5 
j b =  40,0+ 13,4 
| C =  0,99+0,50 
| d= 4,06+0,99
1

n = 10

a= 150,5 + 66,42 
b= 40,5 + 12,3 
c= 9,02 + 0,40 
d= 3,62 + 0,56

n = 10

j a=156,24+93,9 
b= 41,4 +11,5 
c= 9,2 +0,40 
d= 3,30 +0,71

Tabloda (a) 24 Saatlik İdrarda Ca, (b) Kanda Alkalen fos- 
f otaz,(c) Kan Ca , (d) Kan P olarak ifade edildi.
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Tablo-6 s Hastaların Klinik ve Laboratuvar Sonuçlarının En Kiiçuk 
Kareler Varyans Analizi :

/aryas'yon " " E 
kaynakları I

>erbest. Kareler K 
)orecosi Toplamı 0
.... i

aroler
rtalaması

P
Hesap C

P
otvel
$5

p , 
C e t v ca p

•rî ı m .led.şekli _ 3 45,52,03.. .1550,94
“ -»""Sı
12,10 2j,6Q___1*21.< 0,01MOCh t>i ti 1 ra i—ı o

led,ayı 2 13305,75' 6652,07 52,20 13,07 4,79 <0,01
I. şekxT. ayı 6 770,46 120,41 1,009! 2,10. 2,96

H S Hata 150 19000,26 j 127,25 i _i
•H£3 ra 1 30 -M dfH
Ted.şekli 
Ted.ayı

_____

2
_l§âı812İ

468,408
53,270
234j_20

X-
..JLÂ' 
20, 06

Vî
iî

n
i!

<0,01.
<0,01

Ya
ta

St
er

Me
sa T.şekxT.ayı 6 25,01 4,169 0,357 H sı

Hata 150 1750,82 11,672
Ted.sekli 3 5,389 . - liJ96_ 1,022 Vî it > 0,05

d ra Ted.ayı 2 158,486 79,243 45., İOO! » il <0, 01

Ka
rı

Ad
el

Gü
cü T.şekxT.ayı 6 7,60 lj-26 _ 0,721 î; st

Hata 150 263,55 1,75
Ted.sekli 3 7,37 2,45 0 ,3 1 îî i! >0,05 1

ra+3 r-i:âTed.ayı 2 5,52 0,35 îî n >0,05.m ra orİTİ'.ti T.şekxT.ayı 6 9,34 1,55 .„Q,.20_ n İt
!İM -• - Hata 150 1164,20 7,76
MrH Ted.sekli o 15526,50 5175,50 0,64 u 11 >0,05-U cj d -d d U d m doİH

Ted.ayı 2 89414,62 4 4 707,3i
V ̂ 5,60 tî II < 0.01

T.şekxT.ayı 6 60250,73 10041,7 _ 1, 25 î? 11 İ

OJ-M Hata 150 1197307,01 7982.04 j

Ka
nd

a 
Al
ka
le
n.
 

fo
sf
ot
az
ı Ted.sekli 3 440,55 146,8 0,60 1 » 11 jXLuQS-

Ted.ayı 2 331,16 165,5 . i 11 I! > 0,05
T.sekxT.ayı 6 328,287 54,71 L_0j,227 i ti 11
Hata 150 36219,04 241,46 i 1 r

Í
a3>>•H

Ted.sekli i 3 5,093 1,69 3,092 i » i 11 < 0,05
Ted,ayı i 2 _ _0».98 L_0ıü... 0,09

t* îî 11 .¿OıOS-

Ka
n

Ka
ls T.şekxT.ayı ! 6 . 2,26 i 0 ,3 7 ! 0,60 i T! ît

Hata ı 150 82,36 1 0,54 İ J_______
3 Ted.sekli i 3 3,46 1 .1 5 3 2,76 İ " i n 4<_0,05_HO't-t Ted.ayı 2 ; 0,66 0 ,3 3 0,80 ! 1 II !> 0,05

d ra d oW U4 T.sekxT.ayı 6 ¡ 3,84 0,64 ±1.53 i II «
\1

Hata 150 ,| 62,61 ! 0,41 1! , Í



Tablo-7 : Klinik Delerlerin Varyans Analizi Sonucunda Yapılan LSD Testi Sonuçları :

Özellikler
Klinik
Değerler

Tedavi Şekilleri Tedavi Süreleri
I.

Ted. Grubu
! II. 
Ted.Grubu

III.
Ted.Grubu

IV. 
Ted.Grubu

a
1 4,96+7 , 0 1

ab
11,46+2,42

Tedavi
Öncesi

a
34,92+12,7

a
9,10+3 , 0 1

Tedavinin
l.ayı

Tedavinin

El-yer 
Mesafesi

c
29,7+10,71

b
24,72+10,07

a
10,77+4,12

b
10,14+10,17

b
12,62+2,95

c
13,07+9,00

c
1 3,57+2,92

Yatak
Sternum
Mesafesi

b
10,33+3,70

a
12,45+2,31

a
12,70+3,34

Karın
Adolelerinir
Gücü

a
ı 5,27+1,65

a
4,91+1,09

3.
4,02+1 , 1 7

a
4,9+1,12

a
3,55+1,44

0.
5,54+1,40

a
5,03+1,37

Sırt
Adelelerinin 
Gücü

a
5,62+1,72

a
5,44+1,64 5,00+1 , 3 3

3  ̂ 3
5,43+1 ,2 2 |3,62+1 , 3 3

1

a
6,05+1,56

a
6,-54+1,54

Klinik Değerlerin Varyans Analizi sonucunda yapılan LSD Testi sonuçları:
Bir sırada aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel 
olarak önemsiz ( P>0,05) , farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark 
önemlidir ( P<0,05 ).



Tnblo-0 : Laboratuvar Değerlerinin Varyans Analizi Sonucunda Yapılan LSD Testinin Sonuçları:

S Özellikler
•TTnr-Laboratuvar
Değerler 
24 Saatlik 
İdrarda 
Kalsiyum 
Kandaj

S Alkalent
|Pcsfataz
! Kan
jGa
!
| Kan
!p

i.
Ted. Grubu

Tedavi Şekilleri
TT7~~\ ” ”

Tedavi Süreleri
IÎI

Ted.Grubu Ted.Grubu
IV

Ted.Grubu Tedavi
Öncesi

Tedavinin

a a a
30,25+15,4 41,25+14,25 42,53+17,9 40,9+12,3 42,09+17,7

a
9,47+0,03

b
3,30+0,46

ab
9,16+0,62

a
3,6+0,53

b
9,42+0,04 9,07+0,40 9,30+0,70

ab a a
3,47+0,75 |3,6+0,75 3,55+0,67

146,02+79,3

a
40,39+14,5

Tedavinin 
3. ayı

_ b
130,64+03,4

39,76+12,6

a
9,20+0,74

3,52+0,54

a
9,17+0,56

B.
3,47+0,66

Laboratuvar Değerlerinin Varyans Analizi sonucunda yapılan LSD Testinin sonuçları:
Bir sırada aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel olarak 
önemsiz ( P>0,05 ) , farklı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark_önemlidir(P<0,05).



T A R T I Ş  M A

Bu çalışmaya dahil cdilon 56 hastamızın en büyüğü. 80, 
en küçüğü 50 yaşında olup,yaş ortalaması 59,7 idi. Olguları
mızın 48?i(% 85,7)kadın, 8'i(% 14,3)erkekti. En fazla osteo- 
poroz görülen yaş dilimi (50-60) idi.

Dilçen ve arkadaşlarının 1986 yılında yayınladıkları 
" Ostc-oporozda Tedavi „ çalışmasında hastanın yaş ortalama
sı 60ol2 idi ve en fazla osteoporoz görülen yaş dilimi(50-60) 
idi. Bu bulgular bizim sonuçlarımızı desteklemektedir.

Önel ve arkadaşlarının calcitoninin senil ve post mena- 
pozal osteoporoz üzerine etkisinin araştırılması ile ilgili 
çalışmasında (47) 72 Senil osteoporozlu hastanın 56'sı(%77,8) 
kadın, 16' sı(%22,2)erkek olup,hastaların en fazla olduğu yaş 
dilimi (50-59) idi. Bulgular bizim sonuçlarımızı desteklemek
tedir.

Rıggs L ve arkadaşlarının 1978 de yaptığı osteoporozun 
tedavisinde Salmón calcitonin ve kalsiyum adlı çalışmada 26 
hastanın 24’ü kadın, 2*si erkek olup yaş sınırları(51-73)yıl- 
ları arasında idi(30). Bu bulgular bizim çalışmamızı destek
liyor.

Hastalarımızın tedavi öncesindeki ağrılarının lokali- 
zasyonu 35(%62,5) dorsolomber, 13(%23,2) hastada lomber 
8(%14,3) dorsal bölgede idi.

Dilşen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da hastala
rın tedavi öncesindeki ağrılarının lokalizasyonu 11(%45,8) 
dorsal, 6(%25) lomber 7($29,2) hastada dorsolomber idi. Bizim 
çalışmamızda ağrılar daha çok dorsolomber bölgede idi.

1.Tedavi grubundaki hastalarda tedavi öncesinde ağrı 
6 hastada şiddetli(% 40), 9 hastada (% 60) orta şiddette idi. 
14 hastada bel-sırt, 1 hastada bel ağrısı vardı ve ağrıları 
devamlı idi. Tedavinin 1. ayında 10 hastanın ağrısı sırtında,
5 hastanın belinde hafif şiddette idi ve devamlı değildi. Te
davinin 3»ayında 8 hastanın (%53,3) ağrısı yoktu, 2 hastanın 
belinde, 5 hastanın sırtında (%46,6) hafif derecede ağrısı
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vardı. Tedavi öncesi 10 hastanın yürürken,yatakta dönerken,
5 hastanın giyinme aktivitesindc ayrısı varken, tedavinin 
3.ayında 4 hastada yürürken,yatakta sara sola dönerken, 2 
hastada giyinme aktivitosi sırasında hafif şiddette ağrısı 
vardı. 1.grup ta el-yer mesafesinin tedavi öncesi ve tedavi
nin 3.ayındaki ortalaması arasındaki fark 23,4 cm ve iyileş
me yönünde idi,yatak sternum arası mesafesi tedavi öncesi ve 
tedavinin 3.ayındaki ortalamaları arasındaki fark 4,5 cm olup 
iyileşmeyi yansıtıyordu. Karın kaslarının gücü tedavi öncesi
ne göre tedavinin 3.ayında ortalama 4 kg arttı. Sırt kasla
rının gücünde tedavi öncesine göre tedavinin 3.ayında orta
lama 4 kg artış oldu.

Postural durum tedavi öncesinde 7 hastada lomber lor- 
doz düzleşmişti(% 4 6,7 ), 5 hastada hafif artmıştı(%33, 3). 
Tedavinin 3.ayında 1 hastada lomber lordozda hafif düzleşme,
2 hastada hafif arma var. Dorsal kifoz tedavi öncesi 10 has
tada hafif artmış, 3 hastada artmış, tedavinin 3‘ayında 5 
hastada hafif artma, 2 hastada artma vardı.

24 saatlik idrarda kalsiyum tedavi öncesine göre teda
vinin 3 «ayında ortalama 99,8 mg azalma gösterdi. Kanda alka- 
len fosfataz tedavi öncesine göre tedavinin 3.ayında 8,16 
ünite azalmıştı. Kan kalsiyumu tedavi öncesine göre tedavi
nin 3.ayında ortalama 0,26 mg, Kan P ortalama 0,14 mg teda
vi öncesine göre azaldı.

II,Tedavi grubundaki hastalarda ağrı tedavi öncesinde 
6 hastada şiddetli(%4 0), 9 hastada orta şiddette idi(%60) ve 
15 hastada ağrı devamlı vardı. 12 hastada yürürken yatakta 
dönerken, 3 hastada giyinme aktivitesi esnasında ağrı oluyor
du. Tedavinin 1.ayında 5 hascada belinde, 6 hastada sırtında 
ağrısı vardı. Ağrılar 2 hastada orta şiddette 9 hastada hafif 
şiddette idi. 5 hastanın yürüme, 3 hastanın giyinme aktivas- 
yonu ile ağrısı oluyormuş.

Tedavinin 3.ayında 2 hastanın belinde, 2 hastanın sır
tında ağrısı vardı. Ağrılar, 1 hastada(%9) orta şiddette, 3 
hastada hafif şiddette idi($27,7). 7 hastada ağrı yoktu($63,7), 
2 hastada yürüme, 3 hastada yatak, 1 hastada giyinme aktivitesi
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esnasında ağrı oluyordu.
11.Tedavi grubunda cl-yer mesafesi ortalamasında te

davi öncesine göre tedavinin 3.ayında 21 cm lik azalma ol
du, yatak sternum arası mesafesi ortalaması tedavi öncesi
ne göre, tedavinin 3.ayında 4,8 cm dik artma gösterdi.Sırt 
kaslarının giicü ortalamasında 5,4 bg artış oldu.

Postural durum; tedavi öncesinde lombar lordoz 5 has
tadaki, 3)düzleşmişti, 5 hastada hafif artmıştı(#33, 3). 
Tedavinin 3.ayında 1 hastada hafif düzleşmiş, 2 hastada 
hafif artmıştı. Dorsal kifoz 10 hastada hafif altmıştı. Te 
davinin 3.ayında 9 hastada hafif artmıştı.

24 saatlik idrarda kalsiyum tedavi öncesine gore,te
davinin 3« ayında 88,11 mg azaldı. Kanda alkalen fosfu.taz 
0,25 Ü , Kan Ca 0,25 mg azaldı. Kan P 0,32 mg arttı.

111.Tedavi grubunda tedavi öncesinde 10 hastada bcl- 
sırt ağriBi(#62,5), 2 hastada(#12,5) sırt ağrısı, 4 hasta
d a k i )  bel ağrısı şikayeti vardı. Ağrılar 4 hastada şıd- 
detli(#25) 12 hastada($75) orta şiddette ve bütün hastalar
da ağrı devamlı idi. 12 hastada yürüme, 5 hastada yatak,
8 hastada giyinme aktivitesi esnasında ağrı vardı.Todavi 
nin 1. ayında 5 hastada bel, 5 hastada sırt, 1 haotada 
sırt ağrısı vardı, bu ağrılar 2 hastada(ğl2,5) orta, 9 İn. s 
tada(#31,2) hafif şiddette idi. 5 hastada(7'31,2 ) ağrısı yok
tu. 5 hastada yürüme,giyinme aktivitesinde, 3 hastada^yatak 
aktivitesinde ağrı oluyormuş. Tedavinin 3-oyrnlaki klinik 
değerlendirme bulguları aynı idi.

El-yer mesafesi ortalaması tedavi öncesine göre,teda
vinin 3. ayında 24 cm lik bir fark gösterdi. Yatak sternum 
mesafesi ortalaması tedavi Öncesine göre tedavinin 3*^ymh 
da 4,4 cm lik artış oldu. Postural durum; tedavi öncesinde 
7 hastada (#43,8) lomber lordoz düzleşmiş dorsal kıfoz 10 
hastada (#62,5) hafif artmış idi. Tedavinin 3*ayında 1 has
tada hafif düzleşmiş, dorsal kifoz 5 hastada hafif artmış-
tı(#31,2).

Laboratuvar tetkikleri tedavi öncesine goro tedavinin 
3. ayında 24 saatlik idrarda kalsiyum 89,7 mg azalmış, kanda
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alkalen fosfataz 0,59 Ü. artmış, kan kalsiyuma 0,17 mg azalmış, 
kan P 0,17 mg artmış olo.rak bulundu.

IV.Tedavi grubunda tedavi öncesi 3 hastada($30) bel,
3 hastada sırt(%3 0) 4 hastada ($40) bel-sırt ağrısı vardı.
Bu ağrılar 2 hasta.da($20)şiddetli, 7 hastada ('/j70) orta şid 
dette, 1 hastada($10)hafif, 9 hastada ağrı devamlı idi.Teda
vinin 1. ayında 3 hastada bel($30), 2 hastada($20) sırt, 2 hao 
tada ($520) bel-sırt ağrısı vardı. Bu ağrılar 3 hastada($30) 
orta, 5 hastada ($50)hafif şiddette ve ağrılı idi. 3 hasta 
da ağrı yoktu. Ağrılar 5 hastanın yürüme 2 hastanın yatak, 
giyinme aktivitesi ile ağrıları oluyormuş. Tedavinin 3.nym 
da da aynı klinik değerlendirme bulundu. Postural durum te 
davi öncesinde 5 hastada($50) lomber lordcz düzleşmiş lor^al 
kifoz 6 hastada hafif artmış ($60) tedavinin S^ay^da d ^as 
tada lomber lordoz hafif düzleşmiş, 5 hastada hafif arttı(/j50).

Laboratuvar olarak değerlendirmede tedavi öncesine gö 
re, tedavinin 3.ayında 24 saatlik idrarda kalsiyum 1,6 mg 
azalmış, alkalen fosfataz 0,6 Ü. artmış, kan kalsiyumu 0,21 
mg. artmış, kan P 0,60 mg azalmış olarak bulundu.

Bu sonuçlara göre, l.vo 11.tedavi grubu kıyaslanınca 
her iki gruptaki hastaların ağrısı tedavi öncesine göre, teda
vinin 3.ayında azalmıştı. 1.tedavi grubundaki hastanın ağrısı 
hafif şiddette idi. Orta şiddette olan yoktu. Her iki grupta 
da tedavi sonrasında aktivasyon iyi idi. Postural durum teda
vi sonrasında farklı değildi. El-yer ve yatak sternum arası 
mesafesi her iki grupta istatistiksel olarak çok önemli dere
cede farklı idi(P 0,01). Sırt ve karın kaslarının gücü l.ve
11. grupta artmasına, rağmen istatistiksel olarak önemsiz idi 
(P^ 0,005). 24 saatlik idrarda, kalsiyum her iki tedavi grubu
nun 3. ayındaki değerleri istatistiksel olarak önemli bulun
d u k  <0,05). Kanda alkalen fosfataz her iki grupta azalmasına 
rağmen istatistiksel olarak Önemsizdi. Kan Ca ve P hor iki 
grupta istatistiksel olarak önemli idi(P .< 0,05). Pakat BSD 
testine göre 1.tedavi grubundaki P değeri farkı istatistiksel 
olarak önemli idi(P<0,05).



- 31 -

l.ve 11.Tedavi grubu ile, 111.Tedavi grubunu karşılaş
tırınca l.ve 11. tedavi grubunun ağrı ve fonksiyonel kap as i-s 
teye daha etkili olduğunu gözledik. El-yer mesafesi istatisvı. 
tiksel olarak l.ve 11.grupta daha önemli idi(P <0,05) .labo
ratuvar bulguları yönünden 1.tedavi grubunda kan P istatis
tiksel olarak önemli derecede, 11,ve 111,tedavi grubundan 
farklı idi(P <ğ 0, 05). Diğer laboratuvar bulguları istatistik
sel olarak aynı idi.

IV.Tedavi grubu ile l.ve 11.tedavi grubunu karşılaştı
rınca ağrı ve fonksiyonel kapasiteye l.ve 11. tedavi grubunu- 
nun daha etkili olduğunu gözledik. El-yer mesafesi istatis
tiksel olarak l.ve 11.grupta daha önemli idi. laboratuvar 
bulguları yönünden P değeri hariç diğerlerinde istatistik
sel olarak aralarında fark yoktu. 111.ve IV.grubu birbirlo- 
riyle kıyaslayınca 111.tedavi grubunun IV.tedavi grubuna gö
re ağrı ve fonksiyonel kapasite üzerine daha etkili olduğu
nu klinik olarak gözledik. Laboratuvar bulguları yönünden 
aralarında istatistiksel olarak önomli derecede fark yoktu. 
Bütün tedavi gruplarını osteoporoz tedavisinde faydalı bul
duk. Pakat l.ve 11.tedavi grubunun 111.ve IV.tedavi grubuna 
göre ağrı ve fonksiyonel kapasiteyi iyileştirmede daha etki
li olduğunu gözledik. 111.tedavi grubu ise IV.tedavi grubun
dan, 1.tedavi grubunu, 11»tedavi grubundan bu yönden daha 
etkili bulduk.

Aynı zamanda derin sıcaklığm(ultrason)osteoporoz te
davisinde yararlı olduğunu bu sonuçlara dayanarak söyleyebi
liriz. l.ve 111.tedavi grubundaki hastaların sırt ve bel pa-oravcrtebral kaslarına 1,5 W/Cm şiddetinde sürekli ultrason 
uygulamıştık. Ultrason o bölgede dolaşımı arttırarak metabo
lizmayı hızlandırarak kasların spazmını çözdü. Ağrıyı orta
dan kaldırdı. Hastaları daha iyi bir şekilde egzersize hazır
ladı. Fonksiyonel kapasitenin daha da artmasını sağladı. Böy- 
lece kemiğe yapılan stimülasyonda artmış oldu.

Önel ve arkadaşlarının 1906*da yaptığı ” Calcitonin ile 
Anabolik Steroidlerin Senil ve Postmonapozal Osteoporozda Et
kinliğinin Karşılaştırılması „ çalışmasında calcitoninin ağrı
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üzerine,anabolik steroidlere göre daha çabuk ve etkili ol
duğu tospit edilmiştir(49).

Cüreklibatur ve arkadaşlarının 1905*do yaptığı(Senil 
Osteoporozun Ağrılı Akut dönemlerinde Calcitonin Tedavisi) 
çalışmasının sonucunda 25 hasta($62,5) n m  ağrısı yokmuş,
13 hastanın ($32,5) ağrısı orta derecede imiş. Bundan da 
calcitoninin senil osteoporozun ağrılı akut opizodlarmda 
yararlı bir tedavi yöntemi olacağı sonucuna varmışlar( 1 7 ).

Ringe , kemik ağrısında,salmon calcitonin klinik de
ğerlendirilmesi ile ilgili çalışmasında5 calcitoninle teda
vi edilen 10 postmenapozal kadını todavi edilmemiş 10 post- 
monapozal osteoporozlu kadınla kıyaslamış, 6 ay sonra cal
citonin ile tedavi odilen grupta ($0 2) sırt ağrısı azalma
sına karşı, kontrol grubunda ($10) azalma olmuş. Calcitoni
nin analjezik etkisi olduğu sonucunu çıkarmış(55).

Önel,Cüreklibatur vo Ringe'nin çalışmalarının sonuç
ları, bizim çalışmamızın sonucunu destekliyor.

Karakaya ve arkadaşları, postmenapozal kadınlarda ver
tebral osteoporozun akut epizotlarında calcitonin tedavisi
nin yeri çalışmasında fonksiyonel kapasitede ve mobilitede 
istatistiksel olarak önemli bir düzelme elde etmişlerdir.

Karman ve arkadaşları, 19 Postmenapozal hastaya ilk 
10 gün günde 100 İÜ, daha sonra günaşırı 100 İÜ. İM. Salmon 
calcitonin tedavisini 90 gün uygulamışlar, tedavi sonrasın
da serum kalsiyum,fosfor,alkalon fosfataz değerlerinde ista
tistiksel olarak önemli bir değişiklik bulamamışlar. Fonk
siyonel kapasite,mobilitenin anlamlı olarak art tığını, ağrı
nın ise anlamlı olarak azaldığını belirlemişler, radyolojik 
olarak değişiklik gözlememişler(45) •

Önol ve arkadaşları, calcitoninin senil ve postmenapo
zal osteoporoz üzerine etkisi çalışmasında,fonksiyonel kapa
site ve mobiliteyi anlamlı bir şekilde düzelttiği sonucunu 
olde ettiler.

Karakaya,Karman ve Önel*in yaptığı çalışmalarda,calci
tonin fonksiyonel kapasite vc mobiliteyi arttırdığı sonucu, 
bizim sonuçlarımızla uygunluk gösteriyor.
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Kapetanos G. ve arkadaşları, 34 postmenapozal hastayı 
2 gruba ayırmışlar 1,gruba 100 MRCÜ S.Calcitonin, günaşırı 
IM, 2.gruba (1 g Ca + 1 mg Vit D)günlük vererek 3 ay tedavi 
etmişler. 15,30,60 ve 90 günlerde klinik,radyolojik ve he
matolojik yönden hastaları değerlendirmişler.

Calcitonin grubundaki 16 hastanın ch 75'nin 2 hafta 
sonra ağrıları azalmıştı, tedavinin sonunda kan kalsiyum 
önemli derecede düşmüş,radyolojik olarak vertebral indoxte 
bütün hastalarda düzelme olmuştu.

Ca + D vit verilen gruptaki 16 hastanın yarısında 
klinik tabloda küçük bir düzelme olmuş,diğer yarısında kli
nik değişiklik olmamıştı,radyolojik hematolojik değişiklik
ler mevcut değildi. Sonuç olarak,calcitonin ile postmenapo
zal osteoporozun tedavisi, calcium ve vit D tedavisinden da
ha iyi olduğuna karar verdiler(32).

Rico H ve arkadaşları, 10 postmenapozal kadında sorum 
ostcokalsin seviyesini ölçmüşler aynı yaştaki ostcoporozu 
olmayan kadından yüksek bulmuşlar. Ostcokalsin seviyesinin 
yükselmesi osteoklastik aktivitenin bir göstergesi olduğu- 
nu düşünerek bu hastalara her ay 10 gün devamlı 100 MRCÜ 
salmon calcitonin İM ve 2 g. kalsiyumu oral yoldan 3 ay ver
mişler. Bu hastaları aynı yaş grubundaki osteoporozu olma
yan normal kadınlar kontrol grubu olarak kıyaslamışlar. Te
davi sonunda calcitonin ve Ca ile tedavi edilen postmenapo
zal kadında serum ostcokalsin seviyesinin normal seviyeye 
düştüğünü gözlemişler. Calcitonin postmenapozal osteoporoz 
tedavisinde yararlı olduğuna karar verdiler(50).

Lyritis, 22 postmenapozal hastada çalıştı. Hastalara 
günde 1,5 g.fosfor peroral 3 gün, 20 gün günaşırı 100 MRC.Ü 
salmon calcitonin,bunu takiben 10 hafta günde 500 mg. calcium 
vermiş,bu tedavi şeklini 4 kez tekrarlamış. Laboratuvar bul
gularında istatistiksel anlamda önemli değişiklik olmamış. 
İdrarda hidroksi prolin azalmış, vertebral index artmış, 
iliac kanat biopsisi ile tedavi öncesine göre tedavi sonra
sında trabeküler kemik volümünde artmayı histomorfometrik 
olarak bulmuşlar. Sonuçta osteoporozun coherence tedavisi
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ile bir yıl sonra kemik kitlesinde yeterli bir artma olduğu
nu cözlemişler(35),

Gennari ve arkadaşları 02 postmenapozal kadının teda
visinde 1. gruba sadece oral kalsiyum, 2.gruba oral kalsiyum 
ve hergün 100 MRCÜ. İM. S.calcitonin, 3.gruba gün aşırı 100 
MRCÜ. salmon calcitonin verdi. Bu tedavilere 1 yıl devam 
edildi, g ve 12 ay sonra kalsiyum verilen grubun lomber ver- 
tebranın ve femoral diafizin komik mineral muhteviyasının 
(B.M.C)basal değerlerinden önemli derecede azalma tespit 
edildi.

Günaşırı 100 MRCÜ, salmon calcitonin alan grupta BMC,
1 yıl sonra % 4, hergün 100 MRCÜ. alan grupta BMC $ 0,5 ora
nında önemli derecede arttı. Serum kalsiyum ve fosfat her 
iki calcitonin grubunda ilk 6 ay sonunda önemli derecede 
azalma gösterdi. Kalsiyum alan grupta değişiklik gözlenmedi. 
Her Uç grupta alkalen fosfataz değerlerinde önemli değişik
lik olmadı.

Ürinor kalsiyum seviyesi her iki calcitonin grubunda 
önemli derecede azaldı. Kalsiyum alan grupta arttı. Sonuç 
olarak postmenapozal osteoporotik kadında S. calcitoninin 
komik kitlesi üzerine pozitif etkisi, onun dozuna bağlı ol
duğu bulunduC 25).

Parreno ve arkadaşları yaş ortalaması 56,9 olan post
menapozal osteoporozlu 15 hastaya eubcutan düşük doz salmon 
■■calcitonin ve kalsiyum glukonat (plus) vermişler. Kontrol 
grubu olarak yaş ortalaması 60,4 olan 11 normal kadın alarak 
karşılaştırmalı çalışma yaptılar. Tedavinin 10.ve 20.ayların
da yaptıkları değerlendirmelerde klinik ve fonksiyonel kapa
sitede düzelme olduğunu gözlemişler. Tedavi öncesine göre te
davi sonrasında sorumdaki Ca, P, total protein,osteokalsin 
ve idrardaki hidroksiprrolin- seviyesinde istatistiksel olarak 
önemli fark olmadığını buldular. Sonuç olarak calcitonin ye
terli dozunu kullanmadıklarından kemik remodelinginde ve os~ 
tookalsin seviyesinde düzelme olmadığına karar verdiler(55).

Rıco ve arkadaşları, 32 postmenapozal osteoporozlu has
taya her ay 10 gün devamlı 100 Ü. S.calcitonin, 2 g.oral kal-
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ilyum vo«*,lor 20 0Ün tedaviyi kesmişler
levam etmişler hastaların hor 3 aye.a «ır VG’ 24 aylık te- 
i/o biokimyasal kontrollerini yapmış ar. , nlkalon
lavilerinden sonra idrardaki M A r o t o i p r o l ı n , derecode 
fosfataz soviyolorinde istatistiksel olara o 
azalma olmuş. Tedavinin l.ve 2.yıllarında apendıkulor 
tikol kemikte önemli derecede artma gözlen*  ̂  ̂ ^

Kapetanos ve arkadaşları çalışmalarında, üze_
postmcnapozal osteoporezda a8»  bUil, galrşma-
rine etkili olduğunu sozlemxşlor. y % etmişler.
.mızı destekliyor. Vertebral maox e 1 Gdemoclik.
Bizim çalışmamızda index düzelmesini tespı

• u p  osteoporozlu hasta-
Rıco ve arkadaşları, calcı onın^ teâaVİ B0.nunda nor- 

larm tedavisinde, osteokalsın seviyesin mlZC\a bunu
mal seviyeye duş t üçünü bulmuşlar. Bizim ç<- ıC 
imkanımızın kısıtlılık1 nedeniyle gösleye eor_

= • m,™ çalışmalarında BMC ve kor
Lyritis.Gennerı ve Rice nun ç- baları imkanimızm

tikal komikte artma tosplgetmlSİ“ ‘ ğillanamadiB1»1sdan 
olmayışından ve calcitonini uzun
tespit edemedik. da t0^avi

24 saatlik idrarda Ga butun tod '̂V1 j ^ daraic pulundu.Bu 
öncesine göre, tedavinin 3»aymda aZQ 1 ̂  Q Q5)sKan Ga, P 
sonuç istatistiksel olarak önemli idi . ̂  ’ istatistiksol 
azalmış olarak bulundu. îodavi şokil
olarak önemli idi( P<0,05)» ^  saatlik

Önel ve Dilşen yapmış olduğu derecede azal-
idrarda kalsiyumu istatistiksel olarak oneml
mış buldular. it?*evinde tedavi sonra-

Çalışpıamızda, alkalen fosfa az olarajc önomlı
sıtıda düşme görüldü, fakat bu ıstatı
değildi. n(97'j 1904 de yaptığı postme

Gruber ve arkadaşlarını  ̂ alcitonin tedavisinde se~ 
napozal ostooporozda uzun süreli c«. önemli dorocodo
rum kalsiyum değerleri aBalmxş olup, istatistiksel
azalmış, alkalen fosfataz coû _ sonuçlarımızla uy-
larak anlamlı değildi. Bu bulgular oızım 

« _ .mınluk möstoriyo
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Aloia, Gruber ve Mazzuoli, uzun süreli calcitonin te
davisinin, postmenapozal osteoporozda total vücut kalsiyu
munu ve kemik kitlesini arttırdığını nötran aktivasyonu ve 
çift foton dansitometrisi ile ölçerek tespit ettiler( 3,27, 
41).

Dizim çalışmamızda, calcitonini kısa süreli kullandığı
mızdan bu bulguyu elde edemedik.

Aloia ve arkadaşları, 10 postmenapozal osteoporozlu 
kadınlara 1 yıl haftada 3 defa 1 saat egzersiz yaptırarak 
foton absorptiometrisi ve vücut nötron aktivasyon analizi 
ile total vücut kalsiyumunu artmış buldular. Bizim çalışma
mız kısa süreli olduğundan bu sonucu bulamadık. Ancak karın 
ve sırt adalelerin gücünün arttığını, tedavi sonrasında tes
pit ettik. Tüm tedavi gruplarında tedavi öncesi ve sonrası 
arasında röntgen grafilerinde radyomorfometrik olarak gözle 
görülür bir değişiklik ve yeni bir fraktür tespit edemedik.

Önel ve Dilşc-n, osteoporozun tedavisinde yaptığı çalış
malarda röntgen bulgusu olarak gözle görülebilen bir deği
şiklik ve yeni bir kompresyon fraktürü gözleyememişler. Bu 
sonuçlar bizim bulgularımızı destekliyor.



S O N U Ç

56 Senil Osteoporozlu hastayı tedavi etmek için uygu
ladığımız 4 tedavi şeklinde değerlendirme kritericölarak al
dığımız columna vertebralisin hareket sınırında;

1- El-yer mesafesinde tedavi sonrasında bütün tedavi şe
killerinde ve tedavi zamanlarında istatistiksel olarak çok 
önemli bir azalma olduğu(P < 0, ûl). Bu tedavi şekilleri ve 
tedavi süreleri kendi aralarında kıyaslandığında, l,ve II. 
tedavi şekillerinde ve l.ve 3« tedavi aylarında istatistik
sel olarak diğerlerine göre daha önemli idi(P<0,05).

2- Yatak-sternum arası mesafesi tüm tedavi şekillerinde 
ve sürelerinde istatistiksel olarak çok önemli derecede art- 
mıŞtı(P <o, öl). Bu artış I* tedavi grubunda tedavilerin l.ve 
3.aylarındaki fark Önemli idi(P C0,05).

3- Karın kaslarının gücü tedavinin l.ve 3.ayında istatis
tiksel anlamda çok önemli olacak şekilde fark etmişti(P<0,01).

4- Laboratuvar olarak 24 saatlik idrarda kalsiyum tüm te
davi şekillerinin tedavilerinin 3.ayında istatistiksel anlam
da Önemli olarak azalmıştı(P< 0,05).

5- Kan kalsiyumu ve kan fosforu tüm tedavi şekillerinde 
istatistiksel anlamda önemli olarak fark etmişti(P '<.0,05).

6- Kanda Alkalen fosfotaz istatistiksel anlamda değişmedi. 
(P> 0,05).

7- Röntgen bulgularında tedavi sonrasında tedavi öncesine 
göre, gözle görülebilen bir değişiklik olmadı.

0- Yaptığımız çalışmanın sonucuna göre, Osteoporozun teda
visinde hem calcitoninin hem de fizik tedavi ve rehabilitasyo 
hun ayrı ayrı kullanıldığında yararlı olduğunu fakat fizik te 
davi ve rehabilitasyonla birlikte calcitonin tedavisinin çok 
daha fazla etkili olduğunu ağrı semptomunun hastaların çoğun
da kaybolmasından ve klinik bulguların istatistiksel olarak 
daha anlamlı fark etmesinden dolayı söyleyebiliriz.
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9- I.ve III.Gruptaki hastalara tedavi olarak terapötik 
dozda sürekli ultrason uygulamıştık ve tedavi sonucunda bu 
gruptaki haspaların fonksiyonel kapasitesinde,hareket sını
rında, ağrısında diğer gruplara göre daha iyi bir düzelme 
oldu. Böylece sürekli ultrasonun osteoporoz tedavisinde et
kili olduğunu klinik olarak gözledik ve istatistiksel anlam
da farklı bulduk.



Ö Z E T

Bu çalışma, Ağustos 1907 - Temmuz 1900 Yılları arasın
da .atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabi
litasyon Anabiliri Dalı Polikliniğine Bel ve sırt ağrısı şika
yeti ile başvuran, Senil Osteoporoz tanısı konan 56 hastada 
yapıldı.

Çalışmamızın amacı, Osteoporozlu hastalarda calcitonin, 
yüzeyel sıcaklık, egzersizlerin birlikte ve ayrı ayrı etkile
rini belirtmenin yanında terapötik dozdaki sürekli ultrasonun 
etkisinin olup,olmadığını ve en iyi tedavi şeklini ortaya koy
maktı.

Hastalar 4 gruba ayrıldı:
I»gruptaki hastalara; calcitonin ampul ilk 5 gün her gün, 

daha sonra günaşırı 100 MRCÜ intramusküler 3 ay uygulandı.Te
daviye başlandığında haftada 5 gün olmak üzere 3 hafta süre 
ile günde bir kez dorso-lomber bölgelerine yüzeyel sıcaklık 
ve derin sıcaklık(ultrason) uygulandı, Bel-sırt ve karın kas
larını kuvvetlendirici ekstansör tip, izometrik ve P«R egzer
sizler her gün yaptırıldı.

II.gruptaki hastalara;yukarıda tarif edildiği gibi, 3 ay 
sadece calcitonin ampul intramusküler uygulandı.

III. gruptaki hastalara; I. gruptaki hastalara uyguladığı
mla sadece fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulandı.

IV. gruptaki hastalara; dorso-lomber bölgeye yüzeyel sı
caklık uygulanmasına ilaveten I.ve III.gruptaki hastalara yap
tırılan egzersiz programı uygulandı.

Klinik değerlendirme kriteri olarak a ğ r ı , fonksiyonel ka
pasite, El-yer ve yatak-şternum mesafesi,karın, sırt-bel kas
larının gücü, laboratuvar değerlendirme kriteri olarak 24 saat
lik idrarda Ca, Kanda Alkalen fosfotaz, Ca ve P değerleri alın
dı» İki yönlü dorso-lomber grafileri çektirildi. Ortaya çıkan 
sonuçlar varyans analizi metodu ile istatistiksel olarak değer
lendirildi.
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El-yer mesafesi tUm tedavi şekillerinde ve sürelerin
de tedavi sonrasında istatistiksel olarak çnk Önemli 
(E <0,01). Tedavi şekilleri kendi aralarında kıyaslanınca,
X. ve II. tedavi gruplarında I.ve „31. tedavi aylarındaki far - 
lar diğer tedavi gruplarından istatistiksel olarak an 
idi(P< 0,05).

Yatak-sternum arası mesafesi tüm tedavi gruplarında ve 
tedavi sürelerinde istatistiksel olarak çok önemli 
arttı(P <0,01).

Karın kaslarının gücü, tedavinin l.ve 3»ayında tü» g 
larda istatistiksel olarak., önemli şekilde arttı(P ... 0,

Sırt kaslarının gücü, tüm tedavi gruplarında ■ '

sonrasında artmasına r a ğ m e n , istatistiksel olarak
(P > 0,05).

Laboratuvar bulgularından 24 saatlik idrarda Ca, Kan ^  
siyumu ve fosforu anlamlı şekilde t um gruplarda f-r 
Alkalen fosfotaz istatistiksel olarak değışmedıCP^ 0,05) 
bulgularında değişiklik olmadı.

Ayrıca derin sıcaklık(ultrason)uyguladığımı  ̂ düzel-
gruptaki hastaların klinik d e ğ e r l e n d i r m e  kriter erin ^ ^
meler diğer gruplarından daha anlamlı idi. Buna go 
çaldığın Cultrasonun) osteoporos tedavisinde yararlı olduğu
naatine varıldı. . .  ,ioohT>ıla-Bu sonuçlar benner çalıçma sonuçları H e  tarçılaçtırıl.
rak tartışıldı.
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