ARAfiTIRMA

Ege Fiz T›p Reh Der 2001; 7 (3-4): 105-112

FARKLI SOSYOEKONOM‹K DÜZEYDEK‹ POSTMENOPOZAL
KADINLARDA KEM‹K M‹NERAL YO⁄UNLU⁄UNUN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE R‹SK FAKTÖRLER‹N‹N BEL‹RLENMES‹
ASSESSMENT OF BONE MINERAL DENSITY IN POSTMENOPAUSAL
WOMEN WITH DIFFERENT SOCIOECONOMIC STATUS AND
EVALUATION OF RISK FACTORS IN OSTEOPOROSIS
Özlen PEKER1

Özlem EL1

Sema ÖNCEL1

Yeflim GÖKÇE-KUTSAL2

1 Dokuz
2

Selmin GÜLBAHAR1

Elif AKALIN1

Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹zmir

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, Ankara

Anahtar Sözcükler: Postmenopozal osteoporoz, Risk faktörleri, Kemik mineral yo¤unlu¤u,
Tibial ultrason
Key Words: Postmenopausal osteoporosis, Risk factors, Bone mineral density, Tibial ultrasound

ÖZET
Osteoporoz k›r›k riskini artt›rarak yafll›larda morbidite, mortalite ve disabilitenin önemli bir nedenidir. Kemi
k
mineral yo¤unlu¤unun belirlenmesinde genetik özellikler ve çevresel faktörler belirleyicidir. Osteoporozune v
özellikle k›r›k aç›s›ndan yüksek riskli hastalar›n saptanmas›nda kemik yo¤unluk ölçümleri kullan›lmaktad›r
.
Ayr›ca osteoporoz için risk oluflturan faktörlerin bilinmesi erken tan› ve tedavide önemlidir. Çal›flmam›zd
a
‹zmir ilinde yüksek ve düflük sosyoekonomik düzey gruplar›ndan olan postmenopozal kad›nlarda ris
k
faktörlerinin kemik mineral yo¤unlu¤u ile iliflkisini de¤erlendirmeyi amaçlad›k. Kesitsel vaka kontrol yöntemi
ile yapt›¤›m›z çal›flmada tibial ultrason ile kemik yo¤unluk ölçümleri yap›ld› ve European Vertebral Osteoporosi
s
Study (EVOS) de¤erlendirme anketi ile risk faktörleri aç›s›ndan hastalar sorguland›. Sosyoekonomik düzey
i
farkl› olan bu iki grup aras›nda kemik mineral yo¤unluk ölçümleri aç›s›ndan istatistiksel anlaml› bir kfar
saptanmad›. Yafl, menopoz süresi, e¤itim süresi ile kemik mineral yo¤unlu¤u de¤erleri aras›nda poziti
f
korelasyon bulundu.
SUMMARY
Osteoporosis is an important factor of morbidity and mortality by increasing fracture risk in elderly people
.
Genetic characteristics and enviromental factors are predictive in bone mineral status. Bone densit
y
measurements are used to determine osteoporosis and patients with higher risk for fractures. Recognitionf o
high risk factors in osteoporosis is important in early diagnose and treatment. The aim of our study is
o t
assess the risk factors in patients with different socioeconomic status and their relationship with bone minera
l
density in Izmir. In this cross sectional case study bone mineral density was measured by tibial ultrasoun
d
and risk factors for low bone mass were inquired by European Vertebral Osteoporosis Study questionnaire
.
No difference was found in bone mineral density in this two different patient population. A positive correlatio
n
was found between age, menopause age, education level and bone mineral density.

G‹R‹fi
Osteoporoz düflük kemik mineral yo¤unlu¤u ve
kemik dokunun mikromimari özelliklerinin
bozulmas› ile karakterize, kemik frajilitesinde
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ve k›r›k riskinde art›fla yol açan sistemik bir
iskelet hastal›¤›d›r (1-4). Önlenebilir ve tedavi
edilebilir bir hastal›k olmas›na karfl›n k›r›k
oluflana kadar herhangi bir bulgu vermeyebilir.
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Oldukça az say›da hasta, etkili tedavi verilebilen erken dönemde, klinik olarak tan› almaktad›r (3). Klinik olarak osteoporozun önemi
k›r›k oluflumuna yol açabilmesidir. En yayg›n
k›r›klar trabeküler kemik içeri¤i fazla olan torasik ve lomber vertebralar ile proksimal femur
ve radius distal uç k›r›klar›d›r. Çok ilerlemifl
osteoporozu olan olgularda ek olarak pelvis,
proksimal humerus, distal femur ve kostalar›
da içeren pek çok bölgede k›r›k oluflabilmektedir. Osteoporotik k›r›klar artm›fl morbidite ve
mortaliteye sahiptirler (2,4). Özellikle yafll› postmenopozal kad›nlarda prevelans belirgindir.
Osteoporoz tedavi edilmedi¤inde beyaz ›rktaki
kad›nlar›n yar›s›ndan fazlas›nda yaflamlar›
boyunca en az bir osteoporotik fraktür oluflmaktad›r. Bunun sonucunda oluflan a¤r›, fiziksel
disabilite ve yaflam kalitesinin azalmas› bu
kad›nlarda çok önemli bir sa¤l›k problemi oluflturmaktad›r (1). Yafllanma ile birlikte erkeklerde de kemik kayb› oluflur. Ancak kemik kay›p
h›z› çok daha yavafl ve bu nedenle osteoporoz
ve k›r›k s›kl›¤› da daha azd›r (1). Yaflam süresinin ve yafll› insan populasyonunun artmas›
ile birlikte kemik kayb› ve k›r›klar tüm dünyada daha yayg›n hale gelmifltir. Kemik kayb›
ve yafllanma ile ilgili problemler yaln›zca medikal de¤ildir. Ayn› zamanda sosyal, kültürel ve
ekonomik sonuçlar› da toplum hayat›n› etkilemektedir (3,5).

Sahota ve arkadafllar› dört y›ll›k hormon replasman tedavisinin etkinli¤ini hem DEXA ve
hem de kantitatif ultrason ile de¤erlendirmifl
ve kalkaneal bölgeden yap›lan kantitatif ultrason ölçümlerinin özellikle total kalça DEXA
de¤erleri ile korele oldu¤unu bulmufllard›r.
Ayr›ca kantitatif ultrason ölçümleri erken postmenopozal dönem oluflan kemik kayb›n› DEXA
ile benzer oranlarda tespit edebilmifltir. Bunun
sonucunda kantitatif ultrason ölçümlerinin
uzun dönem izlemde kullan›labilirli¤ini vurgulam›fllard›r (7).

Kemik mineral yo¤unlunun saptanmas›nda
kantitatif ultrasonografi kullan›m› son y›llarda yayg›nlaflm›flt›r. Sesin iletim h›z› ve yavafllama h›z› kemik gücünü ve frajilitesini de¤erlendirmede kullan›lan parametrelerdir. Patella, parmaklar, tibia ve kalkaneustan bu parametrelerin ölçümü yap›labilmektedir. ‹yonize
radyasyon içermemesi, kolay tafl›nabilir olmas›,
maliyetinin düflük ve uygulaman›n kolay olmas›
ultrasonun önemli avantajlar›d›r. Bu yönleri ile
özellikle tarama çal›flmalar›nda iyi bir de¤erlendirme yöntemidir (4,6,7). Ayr›ca çeflitli
çal›flmalarda kantitatif ultrason ölçümlerinin
kemik mineral yo¤unlu¤unu, k›r›k riskini ve
tedaviye yan›t› de¤erlendirmede önemli ve
seçilebilir bir yöntem oldu¤u vurgulanmaktad›r (4,6,7,8). Kantitatif ultrason ölçümleri
kemik dokunun hem kalitatif ve hem de kantitatif yap›s› hakk›nda bilgi verebilmektedir.

‹zmir’de sosyoekonomik düzeyi (SED) düflük
ve yüksek semtlerde yaflayan 40-70 yafllar›
aras›ndaki gönüllü postmenopozal kad›nlar
çal›flmaya al›nd›. Tüm kat›l›mc›lar bilgilendirilerek yaz›l› onaylar› al›nd›. Çal›flmaya 93 düflük,
78 yüksek SED grubundan toplam 171 kad›n
kat›ld›. Kemik kütlesinin ölçümünde SoundScan 200 (Myriad, Rehovot, Israel) ultrason
cihaz› kullan›ld›. Ölçümler sa¤ tibia ön-orta
flaft›ndan yap›ld›.Tibial ultrason (TUS) h›z› m/sn
cinsinden ve ayr›ca T skoru kaydedildi. Risk
faktörlerinin belirlenmesi amac›yla "European
Vertabral Osteoporosis Study" (EVOS) grubunun sorgulama formu kullan›ld›. EVOS daha
önce farkl› dillerde ve ülkelerde geçerlili¤i ve
güvenilirli¤i test edilmifl bir sorgulama formudur (9,10). Ülkemizde de kullan›m› mevcuttur
(11). Boy ve kilo ölçümleri yap›l›p vücut kitle
indeksi (VK‹) hesapland›. 20’nin alt› olanlar
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Osteoporoza neden olan risk faktörlerinin belirlenmesi, riskli gruptaki kiflilerin osteoporozun
komplikasyonlar›ndan korunmak için e¤itilmesi ve gerekli medikal tedavilerin verilmesi yafll›
populasyonda osteoporotik k›r›¤a ba¤l› morbidite ve mortalite oran›n› azaltacakt›r. Ayn› zamanda bu risk faktörlerinin bilinmesi ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi tedavisi
zor olan bu problemin önlenmesi aç›s›ndan da
oldukça yararl› olacakt›r. Bu çal›flmada ‹zmir
ilinde sosyoekonomik düzeyi düflük ve yüksek
olan bölgelerde yaflayan gönüllü postmenopozal kad›nlarda tibial ultrason (TUS) cihaz› ile
kemik yo¤unlu¤unu belirleyerek düflük kemik
kitlesine katk›da bulunan risk faktörlerini araflt›rmay› amaçlad›k.
GEREÇ VE YÖNTEM
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zay›f , 20-25 aras› olanlar normal, 25-30 aras›
olanlar fazla kilolu ve 30’un üzeri olanlar obes
olarak de¤erlendirildi. Daha önce osteoporoz
tan›s› al›p almad›¤› konusundaki bilgi hastaya
sorularak elde edildi. Hipertiroidi, diabetes
melli-tus gibi osteoporoza neden olabilecek
hastal›klar›n varl›¤›, immobilizasyon, kortikosteroid kullan›m›, kemik metabolizmas›n›
etkileyecek ilaç (androjen, kalsitonin, florid,
vitamin D, kalsiyum) kullan›m›, daha önce
k›r›k oluflumu, ailede kalça k›r›¤› varl›¤›, menarfl yafl›, menopoz yafl›, menopoz süresi, adet
düzensizli¤i, do¤um say›s›, 3 aydan uzun süreli emzirilen çocuk say›s›, sigara ve alkol kullan›m›, total fiziksel aktivite skoru, yaflam boyu
total kalsiyum al›m› ve mevcut kalsiyum al›m›
(kez/hafta) olarak sorguland›. Total aktivite
skoru; ev d›fl›nda günlük yürüme süresi (4
puan skalas›; 0: Hiç, 1: Yar›m saatten az, 2:
1/2-1 saat, 3:1 saatten fazla), genç eriflkin
dönemi ve eriflkin dönemde ayr› ayr› günlük
fiziksel aktivite düzeyi (4 puan skalas›; 1: Hafif,
2: Orta, 3: A¤›r, 4: Çok a¤›r) ve yine genç eriflkin ve eriflkin dönemde ayr› ayr› spor yapma
s›kl›¤› (5 puan skalas›; 0: Hiç, 1: Ara s›ra, 2:
Haftada bir saatten az, 3: Haftada 1-2 saat, 4:
Haftada bir saatten fazla) üzerinden hesapland› (Maksimum total aktivite skoru: 19 puan).
Yaflam boyu total kalsiyum al›m› eriflkin ve
çocukluk döneminde süt ve süt ürünlerini
tüketme s›kl›lar› (4 puanl› de¤erlendirme sistemi ile; 1: Haftada 1’den az, 2: her hafta, 3: her
gün, 4: günde 1’den daha s›k) toplanarak yaflam
boyu total kalsiyum al›m skoru elde edildi.
Ayr›ca mevcut kalsiyum tüketim s›kl›¤› kez/
hafta olarak hesapland›.
BULGULAR
Çal›flmaya yafl ortalamas› 55.67 ± 6.13 olan
toplam 171 postmenopozal gönüllü kad›n kat›lm›flt›r. Olgular›n demografik ve antropometrik
verileri Tablo 1’de verilmifltir. Düflük ve yüksek
SED gruplar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda yafl ortalamas› aç›s›ndan iki grup aras›nda fark bulunmam›flt›r. Olgular› VK‹’lerine göre da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda %2 zay›f, %18 normal, %38 fazla
kilolu ve %42 obes olarak tespit edildi. Düflük
SED grubunda vücut kitle indeksi istatistiksel olarak anlaml› düzeyde daha yüksekti.
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Tablo 1. Demografik ve antropometrik verilerin da¤›l›m›
Düflük SED Yüksek SED
n=93
n=78

Toplam
n=171

Yafl (y›l) (ort±SD)

56.27±5.82 54.96±6.45 55.67±6.13

E¤itim süresi (y›l)
(ort±SD)

3.01±2.58

8.17±3.72* 5.36±4.07

Vücut kitle indeksi 30.77±4.67 28.25±4.31* 29.62±4.67
(ort±SD)
* p<0.05, SED: Sosyoekonomik düzey

Düflük ve yüksek SED grubundaki hastalar›n
menarfl yafl›, menopoz yafl›, menopoz süresi,
gebelik ve üç aydan uzun süreli emzirilen çocuk
say›s› ile ilgili özellikler Tablo 2’de yer almaktad›r. Bu özellikler aç›s›ndan düflük SED grubunda menarfl yafl›n›n, gebelik say›s›n›n ve
üç aydan uzun süreli emzirilen çocuk say›s›n›n yüksek olan gruptan istatistiksel anlaml›
yüksek oldu¤u saptand›. Menopoz yafl› ve menopoz süreleri aç›s›ndan gruplar aras›nda fark
yoktu.
Düflük SED grubunda olan olgular›n %12.9’u,
yüksek SED grubunda ise %29.5’i daha önce
osteoporoz tan›s› alm›flt› (p=0.013). Yüksek
SED grubunda kemik metabolizmas›n› olumlu etkileyen ilaç kullan›m› di¤er gruba göre
daha fazla idi ve bu da istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0.03). Sorgulanan di¤er risk
faktörleri aç›s›ndan total aktivite skoru ve
mevcut kalsiyum tüketimi aç›s›ndan gruplar
aras›nda istatistiksel anlaml› farkl›l›k saptand› (p=0.02, p=0.00). Anket formunda sorgulanan risk faktörlerinin gruplara göre da¤›l›m›
Tablo 3’de yer almaktad›r.
Her iki grupta tibial ultrason cihaz› ile yap›lan
ölçümlerin sonuçlar› Tablo 4’de yer almaktad›r. Düflük ve yüksek SED gruplar›n› ortalama
Tablo 2. Olgular›n menarfl yafl›. menopoz yafl›. menopoz
süresi ve gebelik say›s› aç›s›ndan özellikleri
Düflük SED Yüksek SED
Menarfl yafl› (y›l)

13.86±1.90

13.30±1.39*

Menopoz yafl› (y›l)

46.87±4.97

45.75±8.00

Menopoz süresi (y›l)

9.38±7.49

9.12±6.43

Gebelik say›s›

3.98±2.35

2.52±1.12*

3 aydan fazla emzirilen

3.51±2.21

1.91±1.26*

çocuk say›s›
*p<0.05, SED: Sosyoekonomik düzey
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Tablo 3. Risk faktörlerinin gruplara göre da¤›l›m›
Düflük SED

Yüksek SED

%Hipertiroidi

%10.8

%16.7

%Diabetes Mellitus

%16.1

%15.4

%‹mmobilizasyon

%10.82

%6.4

Tablo 5. Tüm grupta osteoporoz ve risk faktörlerinin
iliflkisi (r)
T skoru

%Kortikosteroid

%3.6

%2.6

%‹laç kullan›m›

%44.9

%65.4*

%Önceki k›r›k
%Ailede kalça k›r›¤›

%15.1

%10.3

%9.7

%9.0

%Sigara

%28

%33.4

%Alkol

%1.1

%6.4

Total Aktivite Skoru

10.09±4.53

8.75±2.83*

Total kalsiyum Skoru

3.79±1.62

3.83±1.48

Mevcut kalsiyum Al›m›

2.55±1.29

3.20±1.04*

Adet düzensizli¤i

%17.2

%15.4

Histerektomi

%10.8

%16.7

Ooferektomi

%10.8

%11.5

HRT

%17.2

%24.4

(kez/hafta)

* p<0.05, SED: Sosyoekonomik düzey, HRT: Hormon replasman tedavisi

Yüksek SED

Yafl

-0.299**

-0.357**

VK‹

-0.063

-0.039

E¤itim süresi

0.149

0.203**

Menopoz süresi

-0.214**

-0.295**

Gebelik say›s›

-0.105

-0.122

3 aydan çok emzirilen çocuk

-0.084

-0.113

TAS

-0.011

-0.055

TKS

0.019

0.063

Mevcut kalsiyum al›m›

0.001

-0.024

* p<0.05. **p<0.01, VK‹: Vücut kitle indeksi. TUS h›z›:
Tibial ultrason ses h›z›. TAS: Total aktivite skoru. TKS:
Total kalsiyum skoru

TUS h›z› de¤erleri aras›ndaki fark istatistiksel
olarak anlaml› de¤ildi (p>0.05). T skoruna göre
düflük SED grubunda %55.9 normal, %32.3
osteopenik, %11.8 osteoporotik olgu, yüksek
SED grubunda ise %51.3 normal, %43.6 osteopenik ve %5.1 osteoporotik olgu yer almakta idi.

Tablo 4. Tibial US h›z› ölçüm sonuçlar›*

Tibial US h›z› m/sn

Düflük SED
n=93

Yüksek SED
n=78

Toplam
n=171

3867.46±128.66

3887.22±116.95

3876.48±123.49

-0.89±1.24

-0.78±1.08

-0.84±1.16

T skoru
* p>0.05, SED: Sosyoekonomik düzey

Tablo 6. Düflük ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki kad›nlarda osteoporoz ve risk faktörlerinin iliflkisi (Pearson
korelasyon testi r de¤erleri)
Düflük SED
T skoru

Yüksek SED
TUS h›z›

Yafl

-0.187

-0.275**

VK‹

-0.001

0.068

E¤itim süresi

T skoru

TUS h›z›

-0.437**

-0.445**

-0.129

-0.142

0.045

0.127

0.271*

0.273*

Menopoz süresi

-0.177

-0.312**

-0.271*

-0.267*

Gebelik say›s›

-0.042

-0.048

-0.259*

-0.260*

3 aydan çok emzirilen çocuk say›s›

-0.015

-0.036

-0.215

-0.219

TAS

-0.093

-0.157

0.193

0.199

TKS

-0.052

0.026

0.122

0.114

Mevcut kalsiyum al›m›

-0.006

-0.061

-0.026

-0.032

* p<0.05. ** p<0.01, SED: Sosyoekonomik düzey. VK‹: Vücut kitle indeksi. TUS h›z›: Tibial ultrason ses h›z›. TAS: Total
aktivite skoru. TKS: Total kalsiyum skoru
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Gruplar aras›nda TUS h›z› ve T skoruna göre
belirlenen osteoporotik, osteopenik ve normal
kifli oranlar› aç›s›ndan da istatistiksel olarak
anlaml› fark yoktu (p>0.05).
Korelasyon analizlerinde her iki grup birlikte
de¤erlendirildi¤inde TUS h›zlar› ile yafl ve menopoz süresi aras›nda anlaml› negatif (r=-0.357,
p=0.00, r=-0.295, p=0.000), e¤itim süresi aras›nda ise anlaml› pozitif korelasyon (r=0.203,
p =0.008) saptand› (Tablo 5). T skorlar› ile yafl
ve menopoz süresi aras›nda anlaml› negatif
korelasyon mevcuttu (r=-0.29, p=0.00, r=-0.21,
p=0.005). Gruplar ayr› ayr› ele al›nd›¤›nda ise
TUS h›zlar› düflük SED grubunda yafl ve menopoz süresi ile anlaml› negatif korelasyon gösterdi (r=-0.275, p=0.008, r=-0.312, p=0.002).
Yüksek SED grubunda ise yafl, menopoz süresi
ve gebelik say›s› ile anlaml› negatif korelasyon
gösterdi (r=-0.445, p=0.00, r=-0.267, p=0.018,
r=-0.260, p= 0.021). Yüksek SED e¤itim süresi
ile TUS h›zlar› aras›nda ise anlaml› pozitif korelasyon saptand› (r=0.273, p=0.016). Düflük ve
yüksek SED gruplar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda
kategorik de¤iflkenler için Ki-kare, sürekli de¤iflkenler için Student-t testi kullan›ld›. De¤iflkenler aras› iliflki Pearson korelasyon testi ile
de¤erlendirildi. ‹statistiksel analizler SPSS program› ile yap›ld›.
TARTIfiMA
Osteoporoz yafll› populasyonda en s›k görülen
kronik sa¤l›k problemlerinden biridir. K›r›k
oluflana kadar herhangi bir semptom ortaya
ç›kmamas›na karfl›n kemik mineral yo¤unlu¤u ve di¤er risk faktörlerinin de¤erlendirilmesi yüksek riskli kiflilerin belirlenmesinde
kullan›labilir. Erken dönemde hastalar›n tan›n›p tedaviye al›nmas›n›n di¤er bir önemi de
k›r›k olufltuktan sonra kemi¤in bozulmufl olan
yap›s› ve dayan›kl›l›¤› yeniden yap›lanamamaktad›r (12,13). Di¤er kronik hastal›klar›n
birço¤u gibi osteoporozun da insidans› ve prevelans› yaflla birlikte art›fl göstermektedir (1,2,
4,13).
Kemik mineral yo¤unlu¤u 3. dekadda pik yapar,
menopoz döneminde h›zl› bir azalma gösterir
ve bu azalma daha sonra da devam eder. Bu
durum postmenopozal ve senil dönemde osteo-
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poroz ve osteoporotik k›r›klarla sonuçlan›r (1).
‹leri yafltaki kemik yo¤unlu¤u erken eriflkin
dönemde kazan›lan doruk kemik yo¤unlu¤u
ve daha sonra oluflan kemik kayb› aras›ndaki
dengeye ba¤l›d›r (14). Epidemiolojik çal›flmalarda k›r›k riskinin kemik mineral yo¤unlu¤undaki azalma ile birlikte önemli bir art›fl
gösterdi¤i bilinmektedir (1).
Osteoporoz multifaktöriyel olarak oluflan bir
klinik tablodur. Genetik potansiyel ile belirlenen doruk kemik kütlesi beslenme, egzersiz
ve hormonal durum gibi di¤er faktörlerle
modifiye edilebilmektedir (15). Kemik döngüsü
ve kemik yo¤unlu¤unu belirleyen mekanizmalar›n ve faktörlerin saptanmas› osteoporozun
patofizyolojisinin anlafl›lmas›nda ve tedavisinde oldukça önemlidir (14).
Dilflen ve arkadafllar› taraf›ndan Türkiye’de
kalça k›r›¤› s›kl›¤›n›n k›rsal ve kentsel bölgelerde görülme s›kl›¤›n›n karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flmada bölgeler aras›nda bir fark bulunamam›flt›r (16). Bizim çal›flmam›zda düflük ve yüksek
SED gruplar›nda önceki k›r›k aç›s›ndan (kalça
ve di¤er k›r›klar) anlaml› bir fark bulunmad›.
Ailede kalça k›r›¤› s›kl›¤› aç›s›ndan da gruplar
aras›nda fark gözlenmedi. SED yüksek olan
grupta düflük olan gruba göre ortalama e¤itim
süresi anlaml› ölçüde daha fazla idi (p=0.00).
Gruplar birbiri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda kemik
mineral yo¤unlu¤u de¤erleri aç›s›ndan her iki
grup aras›nda bir fark bulunmazken korelasyon analizinde TUS h›zlar› ve e¤itim düzeyi
aras›nda güçlü bir pozitif korelasyon saptand›
(r=0.203, p=0.008). Araflt›rma grubumuzu oluflturan kad›nlar›n tümünde e¤itim düzeyi ile
gebelik say›s› ve üç aydan uzun süreli emzirilen çocuk say›s› aras›nda güçlü negatif korelasyon saptand›. Sosyoekonomik düzey özellikle
doruk kemik kütlesi oluflumu üzerinde önemli
bir etkisi olan yeterli kalsiyum al›m› ve günefl
›fl›¤›ndan yararlanma aç›s›ndan kemik mineral yo¤unlu¤u üzerinde etkili olabilir. Sorgulad›¤›m›z risk faktörlerinden total kalsiyum
skoru ve mevcut kalsiyum tüketimine bak›ld›¤›nda total kalsiyum skoru aç›s›ndan gruplar
aras›nda anlaml› farkl›l›k olmamas›na karfl›n
son bir hafta içinde süt ve süt ürünleri tüketimi sorgulanarak elde edilen mevcut kalsiyum
al›m› SED yüksek grupta anlaml› olarak daha
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fazla idi (p=0.00). Bu da e¤itim düzeyi ve
SED’in beslenme üzerine olan etkisini yans›tmaktad›r Ancak korelasyon analizlerinde total
kalsiyum skoru ve mevcut kalsiyum al›m› ile
TUS h›z› ve T skoru aras›nda anlaml› iliflki
saptanmam›flt›r. Kalsiyum kemi¤in normal
büyüme ve geliflimi için gereklidir ve düflük
kalsiyum içeren diyet alanlarda osteoporoz ve
k›r›k riskinin artt›¤› çeflitli çal›flmalarda gösterilmifltir (1,13,17,18). Wang ve ark. vitamin C,
kalsiyum ve protein al›m›n›n Meksikal› postmenopozal kad›nlarda lomber omurga ve femur
boynu kemik mineral yo¤unlu¤u üzerine olan
iliflkisini araflt›rd›klar› çal›flmalar›nda kalsiyum
ve protein al›m› ile iliflki bulmam›fllard›r. Bu
araflt›r›c›lar da kalsiyum al›m› ile kemik mineral yo¤unlu¤u aras›nda beklenen iliflkinin bulunamamas›n› çal›flman›n bizim çal›flmam›zda
da bulunan metodolojik s›n›rl›l›klar›na ba¤lam›fllard›r (19). Çal›flmam›zda kalsiyum ile ilgili bu
sonuca kesitsel ya da geriye dönük yap›lan
araflt›rmalarda kiflinin kalsiyum al›m›n›n belirlenmesindeki güçlüklerin neden oldu¤u düflüncesindeyiz. Ayr›ca düflük kemik mineral yo¤unlu¤una yol açan birbirleri ile karmafl›k bir etkileflim içinde olan pek çok faktör bulundu¤u
bilinmektedir. Spector ve arkadafllar›nca yap›lan
bir çal›flmada da menopoz dönemindeki düflük
kemik mineral yo¤unlu¤u ya da h›zl› kemik
kayb› olan kad›nlar›n belirlenmesinde diyetteki kalsiyum al›m›n›n basit bir flekilde sorgulanmas›n›n yol gösterici olamayaca¤› sonucuna var›lm›flt›r (20).
Düflük kemik mineral yo¤unlu¤una yol açan
en önemli faktör menopoz nedeni ile over
fonksiyonlar›n›n kaybolmas›d›r. Bu dönemden
sonra kemik mineral yo¤unlu¤u h›zla azal›r
ve k›r›k riskinde aç›kça ortaya konabilen bir
art›fl olur. Kad›n seks hormonunun iskelet
geliflimi üzerindeki önemi büyüktür (1,5,15).
Bizim çal›flma grubumuzda da hem T skoru
ve hem de TUS h›z› ile menopoz süresi ve yafl
aras›nda anlaml› negatif korelasyon saptanm›flt›r. Saptanan bu sonuçlar literatür bilgileri ile uyumludur.
Vücut kitle indeksi T skoru ve TUS de¤erleri
ile herhangi bir korelasyon göstermedi. Her iki
SED grubunda da vücut kitle indeksi ortalamas› yüksekti. Ayr›ca düflük SED grubunda
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istatistiksel olarak da daha fazla idi. Nelson
ve arkadafllar› cilt rengi, vücut kitle indeksi ve
kemik mineral yo¤unlu¤u iliflkisini postmenopozal dönemdeki sa¤l›kl› siyah ve beyaz
kad›nlarda ve vertebra k›r›¤› olan beyaz osteoporotik kad›nlarda araflt›rm›fllard›r. Sonuçta
cilt rengi osteoporoz için bir risk faktörü olarak
bulunmam›fl ve yüksek vücut kitle indeksi
hem beyaz ve hem de siyahlarda kemik mineral yo¤unlu¤u üzerine olumlu etki sa¤lamas›na karfl›n osteoporoz geliflimi aç›s›ndan koruyucu bir faktör olarak bulunmam›flt›r (21). Yine
Joakimsen ve ark. taraf›ndan da vücut kitle
indeksi ve k›r›k aras›nda oldukça zay›f bir
iliflki bulunmufl ve kilo fazlal›¤›n›n k›r›ktan
koruyucu etkisinin kardiovasküler hastal›k ve
diyabet riskinin artmas› ile kaybolabilece¤ini
belirterek kiflilerin normal kiloda olmaya özendirilmeleri gerekti¤ini vurgulam›fllard›r (22).
Ancak ince vücut yap›s› çeflitli yay›nlarda da
osteoporoz için bir risk faktörü olarak bildirilmektedir (1,5,13,23,24).
‹mmobilite kemik kayb› için önemli bir risk
faktörüdür. K›r›k sonras›, yaralanmalardan
sonra ya da di¤er nedenlere ba¤l› immobilizasyon nedeni ile kemik mineral yo¤unlu¤unda %40’a varan oranlarda azalmalar bildirilmifltir. Özellikle çocukluk ça¤›ndaki fiziksel
aktivite düzeyinin doruk kemik mineral yo¤unlu¤unun önemli bir belirleyicisi oldu¤u üzerinde durulmaktad›r (12). Pek çok çal›flmada
eriflkinlerde de fiziksel aktivite kemik mineral
yo¤unlu¤unun artt›r›lmas›nda ya da korunmas›nda önemli oldu¤u ve k›r›k riskini azaltt›¤›
bildirilmifltir (25-28). Ayr›ca kas gücünün ve
koordinasyonun artmas› k›r›¤a neden olabilecek düflmelerin azalmas›n› sa¤lar (12). 1996
ve 1999 y›llar› aras›nda yap›lan egzersiz programlar›n›n kemik kütlesi üzerine etkisini inceleyen yay›nlar›n meta-analizinde pre- ve postmenopozal kad›nlarda lomber bölgede ve femur
boynunda kemik kayb›n› önleyebilece¤i ve geri
döndürebilece¤i sonucuna var›lm›flt›r (29).
Sinaki ve ark. taraf›ndan da omurgadaki kemik
mineral yo¤unlu¤u ve güçlü s›rt ekstansörleri
ile fiziksel aktivite düzeyi aras›nda anlaml›
korelasyon bulunmufltur (30). Biz çal›flmam›zda total fiziksel aktivite skoru ile TUS h›z› ve
T skoru aras›nda anlaml› bir korelasyon sap
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tamad›k. Bunu da fiziksel aktivite durumunun
sorgulama ile objektif olarak yeterince ortaya
konamamas›na ba¤l›yoruz.
Sigara ve alkolün kemik kütlesi üzerindeki
olumsuz etkileri bilinmektedir (5,12,24,31).
Kesin mekanizma bilinmemekle birlikte sigaran›n östrojen metabolizmas› ve kalsiyum absorbsiyonu üzerinde olumsuz etkileri oldu¤u
düflünülmektedir (5,12,24). Kiel ve ark. taraf›ndan östrojen kullanan kad›nlar aras›nda
sigara içenlerin daha düflük kemik mineral
yo¤unlu¤una sahip oldu¤u, erkeklerde ise yaflam›n herhangi bir döneminde vücut a¤›rl›¤›, alkol ve kafein kullan›m›ndan ba¤›ms›z olarak
sigaran›n iskelet üzerine olumsuz etkileri oldu¤u gösterilmifltir (32). Nelson ve ark. taraf›ndan sigara ve alkol kullan›m›n›n yafll› kad›nlarda nöromuskuler ve fiziksel fonksiyonlar
üzerine olumsuz etkileri gösterilmifltir (33).
Bizim çal›flma grubumuzu oluflturan kad›nlarda SED sigara ve alkol kullan›m› aç›s›ndan
bir belirleyici olarak bulunmad› ve TUS h›zlar›
ile alkol ve sigara kullan›m› aras›nda anlaml›
bir iliflki saptanmad›. Bunun inceledi¤imiz populasyonda sigara ve alkol kullan›m oran›n›n
çok düflük olmas›na ba¤l› oldu¤unu düflünmekteyiz.
Huopio ve ark. taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada perimenopozal ve erken postmenopozal

dönemde k›r›k aç›s›ndan düflük kemik mineral yo¤unlu¤u, önceki k›r›k öyküsü, hormon
replasman tedavisinin olmamas›, 3 ya da daha
fazla kronik hastal›k ve sigara içimi ba¤›ms›z
risk faktörleri olarak bulunmufltur. A¤›rl›k, boy,
yafl, menopoz durumu, annede kalça k›r›¤›,
alkol kullan›m›, kahve tüketimi ve diyetteki
kalsiyum miktar› herhangi bir tip k›r›k geliflimi
aç›s›ndan risk faktörü olarak bulunmam›flt›r
(31).
Dequeker, düflük kemik mineral yo¤unlu¤u,
40 yafl›ndan önce k›r›k öyküsü, birinci derece
akrabalarda kalça, el bilek ve vertebra k›r›¤›
öyküsü, düflük vücut a¤›rl›¤›, belirgin sigara
içimini k›r›k riski aç›s›ndan önemli faktörler
olarak bildirilmifltir (24). Klinik risk faktörlerinin özellikle kalça fraktürü için yüksek risk
grubundaki hastalar›n saptanmas› aç›s›ndan
daha iyi de¤erlendirilmesi önerilmektedir (34).
Sonuç olarak çal›flma grubumuzu oluflturan
kad›nlarda yafl, menopoz süresi, gebelik say›s›
ve e¤itim süresi ile kemik mineral yo¤unlu¤u
aras›nda korelasyon saptanm›flt›r. Ancak risk
faktörleri düflük kemik mineral yo¤unlu¤unu
öngörmede yetersiz kalabilmektedir. Osteoporozun multifaktöriyel bir hastal›k olmas› ve
genetik faktörlerin risk faktörleri sorgulamas›
ile belirlenememesi bu amaçla yap›lan çal›flmalardaki farkl› sonuçlar› aç›klayabilir.
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