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Osteoporoz Tanım
Düşük kemik kütlesi,

Mikro-mimari yapıda hasar,

Kemik gücünde azalma ve

Tüm iskelette artan kırık riski ile karakterize, 
kronik bir iskelet hastalığıdır.

Osteoporoz tanı konabilen ve tedavi edilebilen bir 
hastalık olmasına rağmen tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de tedavinin yeterince olmadığı ve 
kırılganlık kırıklarının artacağı yönündedir.

Rosen HN. Clinical manifestations, diagnosis, and evaluation of osteoporosis in postmenopausal
women. UpToDate. 2022.
Rima Aziziyeh R, et al. The burden of osteoporosis in Turkey: a scorecard and economic model. 
Arch Osteoporos. 2020;15(1):128.
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Ayrıntılı tıbbi öykü

Klinik muayene

Kırık riskinin değerlendirilmesi (FRAX)

• Kırık olasılığını hesaplamak için FRAX 
kullanırken, klinik risk FRAX'a girilebilecek 
faktörleri aştığında klinik yargıya ihtiyaç 
duyulur (güçlü öneri-NOGG 2022)

Postmenopozal kadınlarda/50 yaş ve üzeri erkeklerde 
osteoporozun değerlendirilmesi

Türkiye Konsensus Raporu-2020, NOGG-2022



DXA ile KMY ölçümü tüm dünyada hala 
altın standart 



DXA ile Uygun Pozisyonlama 

Sindel D. Gula G. OsteoporozdaKemik Mineral YoğunluğununDeğerlendirilmesi. Türk Osteoporoz Dergisi 2015;21:23-9.
Sindel D ve ark. OsteoporozdaKlinik Bulgular ve Görüntüleme. TRASD Romatoloji e-Kitap, Yayın Tarihi:13 Şubat,2019.



DXA Avantajları
• Vertebral fraktür

değerlendirmesi (VFA)
• Trabeküler kemik skoru 

(TBS): Kemik 
mikromimarisi hakkında 
indirekt bilgi verir

• Kalça geometrisi (Kalça 
eksen uzunluğu)

• Atipik femur fraktür
değerlendirmesi

• Periferik DXA



Osteoporozda Laboratuvar Tetkikleri
Başlangıç tetkikleri

 Tam kan sayımı 
 Serumda: kalsiyum, 

fosfat, total protein, 
albümin, alkalin fosfataz, 
kreatinin ve elektrolitler, 
karaciğer enzimleri (ALT, 
AST), GGT, bilirubin

 Serum 25-
hidroksivitamin D

 24 saatlik idrarda 
kalsiyum, sodyum ve 
kreatinin atılımı

 Total testosteron 
(erkekte) 

 PTH

Klinik olarak endike ise ek testler istenir 
(ancak bunlarla sınırlı değildir):
• Serum TSH

• Şüpheli Çölyak hastalığı için doku transglutaminaz
antikorları

• Şüpheli Myelom için serum protein elektroforezi ve 
serbest kappa ve lambda hafif zincirleri

• İdrarda serbest kortizol veya şüpheli hiperkortizolemi
için diğer testler

• Serum prolaktin konsantrasyonu

• Kemik döngüsü belirteçleri

• Serbest testosteron

• Serum triptaz, idrar N-metilhistidin veya diğer 
mastositoz testleri

• Kemik iliği kaynaklı hastalıkları aramak için kemik iliği 
aspirasyonu ve biyopsisi

• Çift tetrasiklin etiketli, kalsifiye edilmemiş iliak krest
kemik biyopsisi

• Nadir metabolik kemik hastalıkları için genetik testler

Kirazli Y, Calis FA, El O, Kutsal YG, Peker O, Sindel D, Tuzun S, Yavuz DG, Durmaz B, Akarirmak U, 
Bodur H, Hamuryudan V, Inceboz U, Oncel S. Updated approach for the management of 
osteoporosis in Turkey: a consensus report. Arch Osteoporos. 2020 August 27;15:137. 



Osteoporozda 
Tedavi

Farmakolojik

Cerrahi

Non-
Farmakolojik

Yaşam Tarzı 
Değişiklikleri

Eğitim

Beslenme 

Egzersiz

Düşmenin 
Önlenmesi

Yardımcı cihazlar



Farmakolojik Tedavi

Antirezorptif
ajanlar

Anabolik
ajanlar

McClung MR. Aging Clinical and Experimental Research 2021;33:775-791.
Li SS, et al. Front Pharmacol. 2021 Jul 22;12:717065.
Haas AV, LeBoff MS. J Endocr Soc. 2018;2(8):922-932.



Osteoporozda FDA-EMA onayı almış ilaçlar

HRT: 1986 yılında FDA ve EMA onayı (Antirezorptif ajan)

Kalsitonin: 1991 yılında FDA ve EMA onayı (Antirezorptif)

Oral bifosfonatlar: 1995 yılında FDA ve EMA onayı (Antirezorptif)

Raloksifen: 1999 yılında FDA ve EMA onayı (Antirezorptif)

Teriparatid: 2002 yılında FDA ve EMA onayı (Anabolik ajan)

Stronsiyum ranelat: 2004 yılında EMA onayı (Çift etkili)

İV Bifosfonatlar: 2006’da FDA-2007’de EMA onayı (Antirezorptif)

Denosumab:  2010 yılında FDA ve EMA onayı (Antirezorptif)

Bazedoksifen: 2012’de EMA-2013’de FDA onayı (Antirezorptif)

Abolaparatid: 2017 yılında FDA onayı (Anabolik ajan)

Romosozumab: 2019 yılında FDA ve EMA onayı (Anabolik ajan-
Çift etkili)

FDA-Food and Drug Administration: Gıda ve İlaç İdaresi
EMA-European Medicines Agency: Avrupa İlaç Kurumu



Osteoanabolik Ajanlar 
İlaç Etki 

Mekanizması
Kemik 
Formasyonuna 
Etkisi

Kemik 
Rezorbsiyonuna
Etkisi

Teriparatid
20 μg/gün 
subkutan

PTH reseptör 
agonisti

Artma +++
Öncelikle 
yeniden 
yapılanmaya 
dayalı

Artma ++

Abaloparatid
80 μg/gün 
subkutan

Selektif PTH 
reseptör agonisti

Artma ++ Artma +

Romosozumab
210 mg/ay
subkutan

İnsan IgG2 anti-
sklerostin
antikoru 

Artma ++++, 
öncelikle 
yapılanmaya 
dayalı

Azalma

McClung MR. Role of bone-forming agents in the management of osteoporosis. 
Aging Clinical and Experimental Research 2021;33:775-791.



Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan Ajanlar
Ulusal Kılavuz/Konsensus Raporu 2020



AACE/ACE 2020 (Endocr Pract. 2020 May;26(5):564-70)



Kırıklar Üzerindeki Etkinlik-NOGG 2022

Arch Osteoporos. 2022 Apr 5;17(1):58)



Kılavuzlar – Kalsiyum ve D vitamini Önerileri

• NOGG 2022: En az 700 mg/gün Ca (mümkünse diyetle), 
en az 800 IU/gün D vitamini

• Türkiye Konsensus Raporu 2020: Diyetle 800-1200 
mg/gün Ca, 800-1500 IU/gün D vitamini

• AACE 2020: 1200 mg/gün Ca, 1000-2000 IU/gün D 
vitamini. Obesite, malabsorpsiyon ve D vitamini
metabolizmasını etkileyen ilaçları kullanan hastalarda
daha yüksek dozlar önerilebilir. 

• IOF-ESCEO 2019: 800-1200 mg/gün Ca, ideal olarak 
sütlü gıdalarla alınmalı, diyetle <800 mg ise destek 
tedavi verilmeli. 800 IU/gün D vitamini

Düşme ve kırık riskini en aza indirmek için 

25 (OH) D düzeyinin 30 ng/ml’nin üzerinde olması 
gerekir. 



AACE/ACE 2020 
Postmenopozal Osteoporoz-Kime Tedavi Verelim?

Omurga, femur boynu, total kalça veya %33 
radyus T-skoru -1 ile -2.5 arasında olan ve kalça 
veya omurgada frajilite fraktürü olan hastalara

Omurga, femur boynu, total kalça veya %33 
radyus T-skoru ≤ -2.5 olan hastalara

T-skoru -1 ve -2.5 arasında ve FRAX (veya varsa, 
TBS'ye göre ayarlanmış FRAX) ile 10 yıllık kalça 
kırığı olasılığı ≥ %3 veya 10 yıllık majör 
osteoporozla ilişkili kırık olasılığı ≥ %20 olanlara 

Camacho PM, et al. American Association of Clinical Endocrinologists/American College of 
Endocrinology clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal 
osteoporosis-2020 update. Endocr Pract. 2020 May;26(5):564-570. 





Düşük Risk 
*65 yaş altı, 
majör risk 
faktörü 
olmaksızın 
lomber/kalça 
KMY T-skoru >-
2.5 olan kadınlar
*Türk FRAX 
modeline göre 
tedavi gerektir-
meyenler

Orta Risk
*Kırık ve herhangi bir 
klinik risk faktörü 
olmaksızın KMY T-
skoru -2.5 ila -2.9 
arasında olanlar
*KMY T-skoru ≤-1 ve 
>-2.5, en az bir klinik 
risk faktörü veya 
vertebra/kalça 
dışında herhangi bir 
diğer osteoporotik
kırık görülmesi

Yüksek risk
*KMY'den bağımsız olarak kalça 
veya yeni vertebra kırığı
*KMY'den bağımsız olarak çoklu 
osteoporotik kırıklar
*KMY T-skoru <-2.5 ve bir 
vertebra kırığı
*Lomber/kalça KMY T-skoru ≤-3
*Devam eden hormon ablasyon
tedavisi (örn. aromataz
inhibisyonu, androjen yoksunluğu 
tedavisi) ve lomber/kalça KMY T-
skoru ≤-2,5
*Devam eden glukokortikoid
tedavisi ve lomber/kalça KMY T-
skoru ≤-2,5
*Yaş > 75 ve T-skoru <-2.5 olanlar

Ulusal Kılavuz/Konsensus Raporu 2020

Kirazli Y, Calis FA, El O, Kutsal YG, Peker O, Sindel D, Tuzun S, Yavuz DG, Durmaz B, Akarirmak U, Bodur H, Hamuryudan V, 
Inceboz U, Oncel S. Updated approach for the management of osteoporosis in Turkey:a consensus report. Archives of 
Osteoporosis (2020) 15:137. 



Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal
Women: An Endocrine Society Guideline Update-2020

J Clin Endocrinol Metab
2020;105:587-94.

Düşük Risk 
*Geçirilmiş kalça 
veya omurga 
kırığı yok 
*Kalça ve omurga 
KMY T-skoru -
1.0’in üzerinde 
*10 yıllık KK riski 
%3 ve 10 yıllık 
MOK riski
%20’nin altında

Orta Risk
*Geçirilmiş 
kalça veya 
omurga kırığı 
yok
*Kalça ve 
omurga KMY T-
skoru -2.5’un 
üzerinde 
*10 yıllık KK 
riski %3 veya 
10 yıllık MOK 
riski %20’nin 
altında

Yüksek risk
*Geçirilmiş 
kalça veya 
omurga kırığı 
var 
*Kalça veya 
omurga KMY 
T-skoru -
2.5’un altında 
*10 yıllık KK 
riski %3 veya 
10 yıllık MOK 
riski %20’nin 
üzerinde 

Çok yüksek 
risk
*Birden fazla 
omurga kırığı 
*Kalça veya 
omurgada 
KMY T-skoru 
-2.5’un 
altında 



American Association of Clinical Endocrinologists/American College
of Endocrinology clinical practice guidelines for the diagnosis and

treatment of postmenopausal osteoporosis-2020

Endocr Pract. 
2020;26(5):564-570. 

Kırık Öyküsü 
Olmayan 
Yüksek Riskli 
Hastalar

Çok Yüksek Riskli Hastalar:
• Yakın zamanda kırığı olan hastalar 
(son 12 ay içinde)
• Osteoporoz tedavisi sırasında kırıklar
• Çoklu kırıklar
• İskelet hasarına neden olan ilaçlar 
• Çok düşük T-skoru (-3.0'dan az)
• Düşme öyküsü/düşme için yüksek risk
• FRAX ile çok yüksek kırılma olasılığı
(10 yıllık MOK riski >%30, KK riski>%4.5) 



Düşük Risk 
*Kalsiyum ve 
D vitamini 
almaları ve 
fiziksel olarak 
aktif olmaları
önerilir
*Her 2-3 
yılda bir 
yeniden 
değerlendir

Orta Risk
*Her yaşta, tedaviye oral 
bifosfonatlarla başlanabilir: 
alendronat, risedronat
(afabetik sırayla) 
*Hasta 65 yaşın altındaysa, 
raloksifen veya ibandronat
*Oral bifosfonatlara
kontrendikasyonları olan 
hastalar veya oral ilaç almayı 
tercih etmeyen hastalar için 
veya klinisyen hastanın oral 
tedaviyi sürdüremeyeceğine 
karar verirse, enjektabl ajanlar 
(denosumab,BF’lar)

Yüksek risk
*Birinci basamak tedavi, enjekte 
edilebilir farmakolojik tedavidir: 
Denosumab, teriparatid, 
zoledronik asit (afabetik sırayla) 
*Teriparatid, çoklu vertebra
kırığı olan hastalarda tercih 
edilebilir
*Anabolik ve ardından 
antiresorptif ajanlarla ardışık 
tedavi, KMY'de en büyük kazancı 
sağlar  ve uzun vadeli kırık 
riskinden koruması muhtemeldir

Ulusal Kılavuz/Konsensus Raporu 2020
Kırık Riskine Göre Tedavi Önerileri

Kirazli Y, et al. Updated approach for the management of osteoporosis in Turkey: a 
consensus report. Archives of Osteoporosis (2020) 15:137. 



Osteoporotik ajanlar için önerilen tedavi süreleri: 

 Teriparatid ile tedavi 2 yıla kadar devam ettirilmeli ve ardından 
antirezorptif ajanlar kullanılmalıdır. 

 Denosumab 10 yıla kadar sürekli olarak kullanılabilir. Denosumab
kesilmesi planlanan hasta için; Bifosfonat veya Bifosfonatı tolere
edemeyen hastalara raloksifen ile ardışık tedavi tavsiye edilir. 
Bifosfonat ile tedavi 12-24 aya kadar gerekli olabilir.

 Bifosfonat tedavisi 3-5 yıl süre ile önerilir (zolendronik asit için 3 yıl, 
alendronat, ibandronat ve risedronat için 5 yıl), ardından kırık riski 
için hasta yeniden değerlendirilir. 

 Kırık riski düşük olan hastalarda 3 yıllık zolendronik asit ve 5 yıllık 
oral bifosfonatlardan sonra ilaç tatili önerilir. 



Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal
Women: An Endocrine Society Guideline Update-2020

Shoback D, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105:587-94.



Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal
Women: An Endocrine Society Guideline Update-2020

Shoback D, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105:587-94.



Yüksek riskli hastalar / kırık öyküsü yok

 Alendronat, Denosumab, Risedronat, Zoledronat (alfabetik sıra) 
 Alternatif tedavi: İbandronat, Raloksifen

Kırık riski ve tedaviye yanıt için yılda bir değerlendir

Artan veya stabil KMY ve kırık yoksa

5 yıl oral / 3 yıl İV bifosfonat
tedavisinden sonra ilaç tatili düşün

Kırık oluşursa, KMY en az anlamlı 
değişikliğin üstünde azalırsa, kemik 
döngü belirleyicileri tedavi öncesi 
değerlere yükselirse veya hasta   
ilk tedavi kriterlerini karşılarsa 
tedaviye tekrar başlayın

Kemik kaybının ilerlemesi veya 
tekrarlayan kırıklar

• Tedavi uyumunu değerlendir
• İkincil osteoporoz nedenlerini ve yetersiz 
yanıta yol açan faktörleri değerlendir

• Eğer oral bir ajan kullanılıyorsa
enjektabl bir antirezorptife geçin
• Eğer enjektabl bir antirezorptif ajan 
kullanılıyorsa veya çok yüksek kırık riski 
varsa teriparatid, abolaparatid veya 
romosozumaba geçin

AACE/ACE 2020 (Endocr Pract. 2020 May;26(5):564-70)



Çok yüksek riskli hastalar / kırık öyküsü var

 Abolaparatid, Denosumab, Romosozumab, Teriparatid, 
Zoledronat (alfabetik sıra) 

 Alternatif tedavi: Alendronat, Risedronat

Kırık riski ve tedaviye yanıt için yılda bir değerlendir

Denosumab

Hasta yüksek 
riskli olmayana 
kadar tedaviye 
devam edin ve 
ilacı keserken 
başka bir 
antiresorptif
ajana geçin

1 yıl 
Romosozumab

Oral veya 
enjektabl
antiresorptif
ajanla ardışık 
tedavi

2 yıla kadar             
Abolaparatid
Teriparatid

Oral veya 
enjektabl
antiresorptif
ajanla ardışık 
tedavi

Zoledronat

• Stabilse tedaviye 
6 yıl devam edin
• Kemik kaybında 
ilerleme veya 
tekrarlayan kırıklar 
varsa, abaloparatid, 
teriparatid veya
romosozumaba
geçmeyi düşünün

AACE/ACE 2020 (Endocr Pract. 2020 May;26(5):564-70)



İlaç Tatili Sırasında Bifosfonatların Etkin
Olma Süresi - NOGG 2022

Bifosfonat tedavisi kesildikten sonra takipte 
yeni bir kırık oluşmazsa; 

Risedronat ve İbandronat için 18 ay

Alendronat için 2 yıl

Zoledronat için 3 yıl sonra FRAX 
kullanarak yeniden değerlendirin (güçlü 
öneri).

Gregson, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. 
Arch Osteoporos. 2022 Apr 5;17(1):58. 





Osteoporozda 
Bifosfonat Tedavisinin Süresi

• 5 yıldan sonra devam etmeli mi?

• 5 yıl sonra “ilaç tatili” verilmeli mi?

Chang LL, Eastell R, Miller PD. Continuation of Bisphosphonate
Therapy for Osteoporosis beyond 5 Years.
N Engl J Med. 2022;386:1467-69.



• 71 yaş, postmenopozal kadın olgu
• 66 yaşında DXA ile femur boynu T-skoru -2,7
• Herhangi bir kırığı ve düşme öyküsü yok
• 20 paket-yıl sigara içme öyküsü, 10 yıl önce bırakmış
• Alkol almıyor
• Kalsiyum-D vitamini takviyesi alıyor
• 1 saat/gün yürüyüş yapıyor
• Vital bulgular stabil
• VKİ: 25 kg/m2

• FRAX ile 10 yıllık MOK riski %17, KK riski %5,1
• 5 yıllık alendronat tedavisini takiben DXA femur boynu T-

skoru -2,6



Bu hasta için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini 
seçersiniz? 

1. Bifosfonat tedavisine devam edilmesini önerin

2. KMY takibi ile bifosfonat tedavisinin 
kesilmesini önerin 



• 5 yıldan uzun süredir bifosfonatlarla tedavi 
edilen hastalarda osteoporoz tedavisine 
yönelik mevcut kılavuzlar, kırık riski yüksek 
değilse genellikle tedaviye ara verilmesini / ilaç 
tatilini tavsiye eder (Adler RA, et al. J Bone 
Miner Res 2016;31:16-35)



• Oral bifosfonatlarla 5 yıllık tedaviden sonra ilaç 
tatilinin temel gerekçesi, bu süreden sonra atipik
femur kırığı riskinin artmasıdır. 

• Bu kırıklar, femurun subtrokanterik veya diyafiz
bölgesinde, yani proksimal femuru etkileyen tipik 
kalça kırıklarından daha aşağıda meydana gelir ve 
tipik kalça kırığına göre daha az morbidite ve 
mortalite ile ilişkilidir.

• 1-2 yıl ilaç tatili ile atipik femur kırığı riski büyük 
ölçüde azalır ve bifosfonat yeniden başlatılabilir.

(Black DM, et al. N Engl J Med. 2020;383:743-53)



• Olgu, glukokortikoid almıyor ve çok zayıf değil 
(BMI <18,5) (atipik femur kırığı açısından 
özellikle yüksek risk altında görünmüyor)

• Bu nedenle, tedaviye devam etmenin 
sağlayacağı yarar daha fazla



• Bununla birlikte, devam eden bifosfonat tedavisini önermeden 
önce, 

• 5 yıllık alendronata kemik mineral yoğunluğu yanıtı beklenenden 
daha az olmuştur. T-skorunda sadece 0.1'lik bir artış, yaklaşık 
%1'lik bir artışa eşdeğerdir. IOF ve ECTS, tedavinin ilk birkaç 
ayında kemik döngüsü belirteçlerinin ölçülmesini önermektedir, 
çünkü bu belirteçlerin baskılanmaması, uyumu zayıf olan kişileri 
belirleyebilir.

(Diez-Perez A, et al. Osteoporos Int. 2017;28:767-74)

• Hasta tedavi alırken kemik belirteçleri daha önce 
değerlendirilmemişse, bunları ölçerdim ve belirteçler 
baskılanmadıysa, uyumu kolaylaştırmak için tedavisini oral 
bifosfonattan yıllık verilen intravenöz zoledronata değiştirirdim.



• Kalçasında T-skoru -2,7 olan ve yaygın bir 
kırığı olmayan 71 yaşındaki olgunun 5 yıllık 
alendronat tedavisini tamamladıktan sonra 
ilaç tatiline başlamayı desteklerdim.



• Bifosfonatlar ilk kullanıma sunulduğunda, 
onları ne kadar süre kullanacağımızı 
bilmiyorduk ve bunları süresiz olarak 
sürdürmek yaygındı. Bununla birlikte, uzun 
süreli kullanıcılar (>8 yıl) arasında spontan
atipik femur kırıklarını tanımlayan vaka 
raporları ortaya çıkmaya başladı. 

(Shane E, et al. J Bone Miner Res. 2014;29:1-23)



• 2011 yılında FDA, kullanım süresini kısıtlamamak 
için oy vermiş olsa da, bu kırıklarla ilgili endişeler, 
FDA'dan bazıları da dahil olmak üzere birçok 
uzmanın 3 ila 5 yıllık bir sınır için tartışmasına yol 
açmıştır. (Whitaker M, et al. N Engl J Med. 
2012;366:2048-51) 

• Bu hastanın kalça kırığı riski, müdahale için 
önerilen %3'lük riskin üzerinde kalsa da, FRAX 
tarafından majör osteoporotik kırık için 
tanımlanan 10 yıllık kırık riski %20'den azdır. 
(Kanis JA, et al. J Clin Densitom. 2017;20:360-7)



• İlaç kesilmesini takiben kırılma riskini güvenilir bir 
şekilde tahmin etmek için kanıtlar yetersiz kalsa da,

• Bu olguda, mevcut verilerle AFF ve çene 
osteonekrozu risklerini göz önünde tutarak 
alendronatın kesilmesini ve ardından izlenmesini 
öneriyorum

• Tadavinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ve ne 
zaman başlanması gerektiğine karar vermek için KMY 
ve kemik döngüsü belirteçlerinin takibini 
önermekteyim



Bifosfonatın Kesilmesinin
AFF Riski Üzerindeki Etkisi

• Veri çok az 

• BP'leri durdurduktan sonra doğrulanmış AFF'si
olan 45 kadın arasında, tedavinin 
kesilmesinden sonra risk her yıl %70 düşmüş 
(olasılık oranı 0.28, %95 GA: 0.21-0.38)

• AFF riskindeki en dramatik azalma, tedavinin 
kesilmesinin ilk yılından sonra meydana gelmiş

Schilcher J, et al. N Engl J Med. 2011;364 (18):1728–1737.
Schilcher J, et al. N Engl J Med. 2014;371 (10):974-976.



Antirezorptifler ile Tedavide Çene
Osteonekrozunun Önlenmesi

– Hasta bilgilendirilmeli
– Risk faktörleri varsa (ağız içi invaziv girişimler ve patolojiler, 

dental hijyenin kötü olması) tedavi öncesi diş muayenesi
– Diş çekimi yerine kanal tedavisinin önerilmesi
– İnvaziv dental girişim gerekenlerde osteoporoz tedavisi

bekletilir
– Küçük dental girişimlerde ilacın kesilmesi gerekmez
– İmplant öncesi ve sonrası en az 2 ay beklenir
– İmplantı olan hastada ağız sağlığı iyi ise antirezorptif verilebilir
– Yeterli iyileşme süresinin sağlanması için son Denosumab 

uygulamasından 4 hafta sonra ve sonraki uygulamadan 6 hafta
öncesinden geç olmamak kaydıyla, invazif prosedürlerin
uygulanması uygundur (Di Fedo, et al. 2018)

Campisi G, et al. Medication-Related Osteonecrosis of Jaws (MRONJ) Prevention and Diagnosis: Italian 
Consensus Update 2020. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(16): 5998.
Shibahara T. Japanese Dental Science Review. 2019;55:71-5.5. 
Yoneda T, et al. Antiresorptive related ONJ. Japanese Position paper. J Bone Miner Metab 2017;35:6-19.



Gregson, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. 
Arch Osteoporos. 2022 Apr 5;17(1):58. 

Oral Bifosfonatlar-Tedavi ve İzlem (NOGG 2022)



Gregson, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. 
Arch Osteoporos. 2022 Apr 5;17(1):58. 

İV Bifosfonatlar-Tedavi ve İzlem (NOGG 2022)



Denosumab tedavisini takiben algoritma  
Denosumab tedavisi alan hasta

Düşük kırık riski

Tedavi süresi

Yüksek kırık riski

Oral veya İV BF (1-2 yıl)
Son denosumab
dozundan 6 ay sonra 
başlayın

En az 10 yıl denosumab
ile devam edin
(ve ardından yeniden 
değerlendirin)

ZA İV/Oral BF (1-2 yıl)
(Son denosumab
dozundan 6 ay sonra) 
6 ve 12 ayda yeni bir dozu 
tekrarlamayı düşünün

<2.5 yıl >2.5 yıl

Tedavi kesilirse vertebra kırığı için risk 
faktörleri var mı?
 <70 yaş
 Geçirilmiş vertebra kırığı
 Tedavi süresi >5 yıl
 Düşük kalça KMY

Evet Hayır

Casado E, Neyro JL. Rev Osteoporos Metab Miner. 2021;13:107-16.
Tsourdi E, et al. J Clin Endokrinol Metab. 2020;26:dgaa756..



2 yıllık Teriparatid tedavisini takiben algoritma  

2 yıllık Teriparatid tedavisini tamamlayan hasta

Kırık riski düşük 
veya orta

 Geçirilmiş kırık yok
 Normal KMY/osteopeni

Kırık riski yüksek
 T-skor<-2.5, kırık 

yok
 Geçirilmiş kırık

Çok yüksek kırık 
riski

 Çoklu kırıklar 
 Çok düşük KMY (T-

skor <-3.5)
 Tedavi sırasında kırık 

oluşumu

Oral BF
(70 yaş altı SERM)

ZA veya 
Denosumab

Alternatif: Oral BF

Denosumab
Alternatif: ZA/oral 

BF

Casado E, Neyro JL. Sequential treatment in osteoporosis. 
New trends. Rev Osteoporos Metab Miner. 2021;13:107-16.



Kombinasyon Tedavisi
• Postmenopozal osteoporozda kırık riski üzerindeki 

etkinliği gösterilene kadar önleme veya tedavide  
kombinasyon tedavisi önerilmez.

• Kırık verisi olmamasına rağmen anabolik / 
antiresorptif tedavinin kombine kullanımını 
desteklemek için, denosumab ve teriparatidin
kombinasyonu, kırılganlık kırılma riski en yüksek 
olan hastalarda umut vericidir.

• Menopoz semptomlarını tedavi etmek için östrojen 
veya meme kanseri riskini azaltmak için raloksifen
uygulanan bir hasta, kırık riski yüksekse ek bir ajan 
olarak bifosfonat, denosumab veya teriparatid de 
alabilir. 

Kirazli Y, Calis FA, El O, Kutsal YG, Peker O, Sindel D, Tuzun S, Yavuz DG, Durmaz B, Akarirmak
U, Bodur H, Hamuryudan V, Inceboz U, Oncel S. Updated approach for the management of 
osteoporosis in Turkey:a consensus report. Archives of Osteoporosis (2020) 15:137. 



Osteoporoz Tedavisinde Uyum ve Kalıcılık 
• İyi uyum, ilaca sahip olma oranı ≥%80 ve uyumsuzluk 

<%80 olarak tanımlanmış
• Osteoporoz ilaçlarına uyumu ve kalıcılığı iyileştirmek 

için hasta ve sağlık hizmeti sağlayıcısı arasındaki 
işbirliğine dayalı bireyselleştirilmiş çözümler gerekli 

(D Cornelissen, et al. Interventions to improve adherence to anti-
osteoporosis medications: an updated systematic review. Osteoporos Int. 
2020;31(9):1645-69)

• Kalça kırığı olan yaşlı erişkinlerde OP ilaçlarına iyi 
uyum mortalite riskini azaltıyor 

(Shan-Fu Yu, et al. Adherence to anti-osteoporosis medication associated
with lower mortality following hip fracture in older adults: a nationwide
propensity score-matched cohort study. BMC Geriatrics. 2019;19:290)

• Parenteral tedavilerde uyum ve kalıcılık daha fazla 
(Koller G, et al. Persistence and adherence to parenteral osteoporosis
therapies: a systematic review. Osteoporos Int. 2020;31:2093-102)



Romatizmal hastalıklarda kemik koruması için hem 
hastalık kontrolünün hem de glukokortikoid dozunun 
optimize edilmesi gereklidir

Wiebe E, et al. Ann Rheum Dis. 2022 Sep;81(9):1313-1322.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9380479/


GLUKOKORTİKOİDLER

KEMİK Nöroendokrin Sistem Ca  metabolizması Kas

OSTEOSİT OSTEOBLAST OSTEOKLASTRANKL

CSF
FONKSİYON

APOPİTOSİS

FARKLILAŞMA

FONKSİYON

APOPİTOSİS

FARKLILAŞMA

APOPİTOSİS

Kemik Kalitesi 

Kemik Yapımı  Kemik Yıkımı 

 GH/IGF-1  Sex Steroidleri

Kemik Kütlesi 

(-) Ca Dengesi

İntestinal Emilim 

Renal Atılım 

Miyofibril Proteolizi

 Fibriller

Miyopati

KIRIK RİSKİ  Düşme Riski  Kas Güçsüzlüğü

Osteoporos Int. 2007;18:1319-28.



FRAX kaynaklı kırık olasılığı tahminlerinin günlük 
prednizolon dozuna göre ayarlanması – NOGG 2022

Gregson, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. 
Arch Osteoporos. 2022 Apr 5;17(1):58. 

Doz Prednizolon
eşdeğer dozu 
(mg/gün)

Kalça kırığı 
olasılığına 
göre ortalama 
ayarlama

Majör 
osteoporotik
kırık (MOK) 
olasılığına 
göre ortalama 
ayarlama

Düşük <2.5 -%35 -%20

Orta 2.5-7.5 Hiçbiri Hiçbiri

Yüksek ≥ 7.5 +%20 +%15



Glukokortikoid osteoporozu için onaylanmış tedavilerin 
KMY ve kırık riski üzerindeki etkileri – NOGG 2022

Kemik 
koruyucu 
tedavi

Omurga 
KMY

Kalça 
KMY

Vertebra
kırığı

Vertebra
dışı kırık

Omurga ve/veya 
kalça KMY için 
üstünlük kanıtı

Alendronat Ib Ia Ia Ia Teriparatidden
daha düşük (Ib)

Risedronat Ib Ia Ia YVY Zoledronattan daha 
düşük (Ia)

Zoledronat Ib Ib Ia YVY Risedronattan
üstün (Ib)

Denosumab Ib Ia Ia YVY Bifosfonatlardan
üstün (Iıa)

Teriparatid Ib Ib Ia Ia Alendronattan
üstün(Ib)

Gregson, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. 
Arch Osteoporos. 2022 Apr 5;17(1):58. 

YVY: yeterli veri yok



Osteoporotik veya kırılganlık kırığı riski taşıyan 
postmenopozal kadınlar ve 50 yaş üzeri erkeklerde 
non-farmakolojik öneriler-NOGG 2022

• Sağlıklı, besin açısından dengeli bir diyet (güçlü 
öneri)

• Yeterli kalsiyum alımı (günde en az 700 mg), 
tercihen diyetle (güçlü öneri)

• D vitamini en az 800 IU/gün (güçlü öneri)
• Düzenli ağırlık taşıma ve kas güçlendirme egzersizi 

(güçlü öneri)
• Sigarayı bırakma konusunda tavsiye (güçlü öneri)
• Alkol alımını ≤ 2 birim/gün ile sınırlandırma (güçlü 

öneri)
• Düşmeyi değerlendirme, denge egzersizi (güçlü 

öneri)
Gregson, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. 
Arch Osteoporos. 2022 Apr 5;17(1):58. 



Türkiye'de kırık insidansını azaltmak için düşük maliyet hedefli 
önleme stratejileri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır:

• Düşme önleme programı: Kurumda ve evde düşmelerin 
önlenmesi için ulusal çapta bir program yapılandırılmalı ve 
uygulanmalıdır.

• Egzersiz programı: Yürüme, ağırlık çalışması, denge egzersizleri, 
duruş ve esnekliği içeren yapılandırılmış bir egzersiz programı 
yaşlıların rutinlerine dahil edilmelidir.

• Kırık İrtibat Hizmetleri (FLS): Kırıkları olan bireylerin uygun ve 
multidisipliner bakım almalarını sağlayan koordineli bir sistem 
ülke çapında uygulanmalıdır.



Kırık Sonrası FLS Yol Haritası

Javaid MK, et al. Osteoporos Int. 2020;31(7):1193-1204.



Archives of Osteoporosis (2022) 17:135.

• Şubat 2016-Şubat 2017, prospektif gözlemsel 
çalışma

• 65 yaş üzeri, kalça operasyonu geçirmiş hastalar 

• FLS bakım modeli ve olağan travmatoloji bakım 
modeli uygulanmış

• Disiplinlerarası FLS, kırılganlık kırıklarının ikincil 
önlenmesi için tedavilere 1 yıla kadar uyumu 
artırır, sağlık kuruluşuna kabulü azaltır ve uzun 
süreli sağkalımı iyileştirir. 



Eve Götürülecek Mesaj

 Tedavi kararları, klinik bulgular, hasta tercihleri, geri
ödeme koşullarına göre kişiselleştirilmelidir.

 Kırık riski orta/yüksek olan hastalar için antirezorptif
ajanlar genellikle birinci basamak tedavidir.

 Kırık riski yüksek/çok yüksek olan/çoklu vertebra kırığı
olan hastalarda anabolik ajanlarla tedaviye başlanıp, 
ardından antirezorptif ajanların kullanılması en uygun
tedavi seçeneğidir.

 İlaç tatili sadece Bifosfonat ile tedavi edilen ve kırık riski
düşük hastalarda düşünülmelidir. 

 Tedaviye uyum sağlanmalıdır.

 Farmakolojik ve nonfarmakolojik tedaviler birlikte 
uygulanmalıdır.




