
T.C.   SELÇUK ÜN VERS TES
TIP FAKÜLTES

GARA ÇEN VE ÇMEYEN ERKEKLERDE

KEM K YAPIM VE YIKIM PARAMETRELER N

KAR ILA TIRILMASI

Dr. Nisa ÇET N KARGIN

TIPTA UZMANLIK TEZ

LE HEK ML  ANAB M DALI

Dan man

Prof. Dr. Kamile MARAKO LU

KONYA-2014





T.C.

SELÇUK ÜN VERS TES

TIP FAKÜLTES

GARA ÇEN VE ÇMEYEN ERKEKLERDE

KEM K YAPIM VE YIKIM PARAMETRELER N KAR ILA TIRILMASI

Dr. Nisa ÇET N KARGIN

TIPTA UZMANLIK TEZ

LE HEK ML  ANAB M DALI

Dan man

Prof. Dr. Kamile MARAKO LU

Bu ara rma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Ara rma Projeleri Koordinatörlü ü

taraf ndan 13102005 proje numaras  ile desteklenmi tir.

KONYA-2014



i

i. ÖNSÖZ ve TE EKKÜR

               Tüm uzmanl k e itimim boyunca yeti meme katk da bulunan, uzmanl k

tezimin seçiminde, haz rlanmas nda ve tüm a amalar nda yard m ve katk lar

esirgemeyen, tez sürecinde daima arkamda oldu unu hissetti im hocam ve tez

dan man m Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal  Ba kan

Say n Prof. Dr. Kamile MARAKO LU’na can  gönülden te ekkür ederim.

Rotasyon yapt m tüm bran lardaki bilgi ve becerilerini benden esirgemeyen

tüm hocalar ma ve asistanl  daha güzel geçirmemi sa layan rotasyon yerindeki

ve aile hekimli i anabilim dal ndaki asistan arkada lar ma, Selçuk Üniversitesi

Bilimsel Ara rma Koordinatörlü ü’ne 13102005 nolu projemize vermi  oldu u

destekten dolay  te ekkür ederim.

Varl klar yla ve dualar yla bugünlere gelmemde büyük emekleri olan sevgili

aileme, varl yla bana güç veren, tez yaz m sürecinde bana destek olan, sevgili e im

Dr. Süleyman KARGIN’a ve bana anne olma sevincini ya atan biricik o lum

Bera’ya can  gönülden te ekkür ederim.



ii

ii. NDEK LER

Sayfa No

i. ÖNSÖZ ve TE EKKÜR….…………………………………...……………….....i

ii. NDEK LER…………………………………...……………………………...ii

iii. TABLOLAR L STES ……………………………………………………........iv

iv. EK LLER L STES ………………………………………………………...…v

v. S MGELER ve KISALTMALAR……………………………………………..vi

1. G  ve AMAÇ…………………………………………………………...…….1

2. GENEL B LG LER ………………………………………………..……………3

       2.1.   KEM K

2.1.1. Kemi in Yap  ve Özellikleri ……………...…………………………3

2.1.2. Kemi i Olu turan Hücreler…………………...………………….…….5

2.1.3. Kemi in Yap lanmas  (Modeling)……………………………….…….6

2.1.4. Kemi in Yeniden Yap lanmas  (Remodeling)………….……………...6

2.1.5. Kemik Hücrelerine Etkili Olan Sistemik ve Lokal Faktörler ……........7

2.2. OSTEOPOROZ

2.2.1. Osteoporozun Tan  ve S fland lmas ……………...…………......9

2.2.2. Etyolojiye Göre S fland rma ……………………………….…...….11

2.2.3. Osteoporoz Patogenezi …………………………………………….....15

2.2.4. Osteoporoz Epidemiyolojisi…………………………………………..16

2.2.5. Osteoporoz Risk Faktörleri…………………………………..…...…..17

2.2.6. Osteoporozda Klinik……………………………………………….....18

2.2.7. Osteoporozda Tan  Yöntemleri……………………….……...…….....18



iii

2.2.7.1. Biyokimyasal Belirteçler………………………………………......19

2.2.7.2. Kemik Yap m ve Y m Parametreleri …………………………....21

2.2.8. Osteoporozda Tedavi ve Takibi …………………………...………...23

2.2.9. Osteoporozdan Korunma ……………………………...………….....26

      2.3. S GARA

2.3.1. Sigara Tarihçesi ve Kemik Sa  Üzerine Etkileri …………...……27

2.3.2. Sigaran n Kemik Sa na Etkisi ile lgili Yap lm   Çal malar……28

3. GEREÇ ve YÖNTEM ………………….……………………………………...31

     3.1. Ara rman n Amac  ve Tipi ……………………………...………………..31

     3.2. Ara rman n Yap ld  Yer ve Evreni ……………...……………………..31

     3.3. Çal maya Al nma ve Al nmama Kriterleri …………...…………………..31

     3.4. Verilerin Toplanmas  ve Çal man n Yap lmas  …………………………..32

     3.5. Anket Bilgileri …………………………………………………………….32

    3.6. Sigara çme Özellikleri …………………………….....................................33

    3.7. Kan Örneklerinin Analizi …………………………………………..…….. 34

           3.7.1. Ca, P ve ALP Ölçümü ………………………………….…………..34

           3.7.2. Total Vitamin D Ölçümü ……………………………………………34

3.7.3. TSH, TT, PTH Ölçümü ………………………………..……………35

3.7.4. CTX, RANKL, Osteoprotogerin, Osteokalsin Ölçümü ….................35

3.7.5. statistiksel Analiz ……………………………………..….………...35

4. BULGULAR ……………………………………………….………………..…36

5. TARTI MA ……………...………………………………………………..……45

6. SONUÇ ……………………………………………………….………………...52

7. KAYNAKLAR ………………………………………………..……………….54



iv

8. ÖZET ………………………………………………………….………………..60

9. ABSTRACT …………………………………………….………………...…....62

10. EKLER ……………………………………………………………...………...64

EK-1: Bilgilendirilmi  Onam Formu ………………………………….....64
EK-2: Anket Formu …………………………………………...……….....67

EK-3: Etik Kurul Onay ………………………………………...………...71



v

iii. TABLOLAR L STES

Sayfa No

Tablo 2.1: Farkl  Aç lardan Yap lan Osteoporoz S flamalar  ……………..……..11

Tablo 2.2: Sekonder OP nedenleri ……………………………………..…………..13

Tablo 2.3: Kemik Yap m ve Y m Parametreleri …………………………...…….21

Tablo 4.1: Sigara çmeyen ve çen Bireylerde E  Tutulan Özellikler ….….............37

Tablo 4.2: Sigara çmeyen ve çen Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri…………...38

Tablo 4.3: Sigara çen Bireylerin Sigara çme Özellikleri ……………….……...…39

Tablo 4.4: Sigara çmeyen ve çen Bireylerde CO Seviyesinin Kar la lmas

……………………………………………………………………………………….39

Tablo 4.5: Sigara çmeyen ve çen Bireylerin Kemik Y m ve Yap m

Kar la lmas  …………………………………………………………………….41

Tablo 4.6: Sigara çmeyen ve çen Bireylerin Kan Parametrelerinin Kar la lmas
………………….………………………………………………...............................42

Tablo 4.7: Sigara çmeyen ve çen Bireylerin Beslenme Al kanl klar  …...............44



vi

iv. EK LLER L STES

Sayfa No

ekil 1:Normal, Osteopenik, Osteoporotik Kemikte Trabeküler Kemik Yap n

Görünümü …………………………………………………………………………..10

ekil 2: Osteoporoz Patogenezinde Rol Oynayan Baz  Faktörler ………...…..……15



vii

v. S MGELER ve KISALTMALAR

ALP : Alkalen Fosfataz

Ca             : Kalsiyum

DKK : Doruk Kemik Kitlesi

DSÖ : Dünya Sa k Örgütü

DXA : Dual X-Ray Absorpsiyometri

CTX : C Telopeptid

FBP            : Fagerstrom Ba ml k Puan

KMY : Kemik Mineral Yo unlu u

KYTA : Küresel Yeti kin Tütün Ara rmas

OPG : Osteoprotogerin

OP             : Osteoporoz

OC             :Osteokalsin

PGE : Prostaglandin E

PTH : Paratiroid Hormon

      RANKL     :Nükleer Faktör Kappa B Reseptör Aktivatörü Ligand  (Receptor

Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand)

SS              : Standart Sapma

TGF-         : Transforming Growth Faktör Beta

TNF-   : Tümör Nekrotizan Faktör Alfa

TRAP : Tartrat Rezistan Asit Fosfataz

TÜ K : Türkiye statistik Kurumu

TT             : Total Testesteron

VK : Vücut Kitle ndeksi



1

GARA ÇEN VE ÇMEYEN ERKEKLERDE

KEM K YAPIM VE YIKIM PARAMETRELER N KAR ILA TIRILMASI

1. G  ve AMAÇ

 Osteoporoz, dü ük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikromimari

yap n bozulmas  sonucu kemik k lganl n ve k k olas n artmas  ile

karakterize bir kas iskelet sistemi hastal r. Osteoporozun tan , tedavisi ve

izlenmesi için kemik metabolizmas n çok yönlü de erlendirilmesi gerekmektedir.

Osteoporoz tan  görüntüleme yöntemleri, biyokimyasal belirteçler ve kemik

biyopsisi ile konulabilir. Radyografik yöntemlerin yan  s ra hastal n erken tan ,

klinik seyrinin ve tedaviye yan tlar n de erlendirilmesi için günümüzde kemik

döngüsünün spesifik biyokimyasal belirleyicileri giderek önem kazanmaktad r. Bu

belirteçlerin tüm iskelet sisteminde meydana gelen kemik kay plar , tek bir bölgede

kemik mineral yo unlu undaki de ikli i gösteren tekniklere üstünlük

sa layabilece i bildirilmektedir. Kemik mineral yo unlu unda (KMY) her bir

standart azalma k k riskini 2 kat art rmaktad r. Benzer ekilde biyokimyasal

rezorpsiyon belirteçlar  da KMY’den ba ms z k k riski tayininde kullan lmaktad r.

Osteoblastik aktiviteyi gösteren osteokalsin, osteoprotogerin osteoklastik aktiviteyi

gösteren, -CTX ve RANK-L kemik yap m ve y  gösteren belirteçlerdendir.

Günümüzde dünyada sigara kullan n önemli boyutlara ula

belirtilmektedir. 2012 y nda Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yap lan

Küresel Yeti kin Tütün Ara rmas  (KYTA) verilerine göre halen tütün kullan m

oranlar  erkeklerde 2008 y nda %41,4, kad nlarda %13,1’dir. Sigaran n neden

oldu u sa k sorunlar n en önemlilerinden biri de osteoporozdur. Sigara içimi çok

uzun y llard r kemik kayb  ve k klar n her ikisi için de ya am tarz nda risk faktörü

olarak tan nmaktad r. Son y llarda sigara içimi ve dü ük kemik mineral yo unlu u ve

osteoporotik k klar aras ndaki ili ki üzerindeki ara rmalar yo unla maya

ba lam r. Bu durum ya , cinsiyet, a rl k ve menapozal durum gibi di er risk

faktörlerinden ba ms z olarak sigara içimi osteoporoz için önemli bir risk

faktörüdür.
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 Erkekler ile premenapozal ve postmenapozal dönemdeki kad nlarda yap lan

çal malarda sigara kullan  ile dü ük KMY ve osteoporoza ba  k klar aras nda

ili ki oldu u gösterilmi tir. Ayr ca sigara içimi, kalsiyum al  ve vücut kitle

indeksinden ba ms z olarak femur boynunda ve kalçada dü ük mineral yo unlu u

ile ili kilidir.

Aile hekimleri olarak birinci basamak sa k hizmetleri sunarken koruyucu

hekimlik görevlerimizi de yerine getirmelidir. Sigaran n birçok hastal a sebep

olabilece ini hastalar za anlatmal  ve koruyucu hekimlik bünyesinde sigara

kullanan hastalar za sigaray  b rakmaya te vik etmeli ve e er isterlerse sigara

rakma destek tedavilerini uygulamal r. Bu çal ma ve literatürdeki di er

çal malar sonucunda hekimler; osteoporozun bir nedenininde sigara içmek oldu unu

unutmamal r.

Bu çal mada sigara içmenin özellikle orta ya  grubu erkeklerde kemik yap m

ve y m parametrelerine etkisini biyokimyasal parametrelerle ortaya konulmas

amaçland .
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2. GENEL B LG LER

2.1. KEM K

2.1.1. Kemi in Yap  ve Özellikleri

Kemik; vücuda sertlik ve ekil vermek, vücut yap lar  korumak,

desteklemek ve harekete yard m etmek gibi mekanik fonksiyonlara sahiptir (Clark

2008, Lorenzo ve ark 2008). Kemik organik ve inorganik komponentlerden

olu mu tur. Organik komponentin %95’i tip 1 kollajenden, %5’i ise kollajen d

proteinlerden olu ur. Kemikte kollajen d nda az miktarda di er proteinler de

bulunur. Bunlardan baz lar  osteonektin, osteopontin, osteokalsin (OC) ve

sialoproteinlerdir (Clark 2008).

Kollajen d  proteinlerin %20-40’n  osteokalsin olu turur. Osteoblastlar

taraf ndan üretilir ve kemi in kalsifikasyonunda rolleri oldu u dü ünülmektedir

(Clark 2008).

Osteonektin kollajen d  proteinlerin %20’sini olu turur. Kemik matriks

ayr ca yeniden yap lanma ve kemik yaralanmalar n onar na katk da bulunan

growth faktörler, proteolitik enzimler ve bu enzimlerin inhibitörlerini bol miktarda

içerir. Kemik mineralinin ana formunu hidroksiapatit kristalleri geri kalan k sm  ise

amorf kalsiyum fosfat bile enleri olu turur (Shoback ve ark 2007). Kemik apatiti, saf

olmay p k smen karbonat, magnezyum, florid, sodyum ve potasyum içerir (Robey

ve ark 1985).

Kemikler iki tiptir: Trabeküler (süngerimsi) ve kortikal (kompakt).

Trabeküler kemik ba ca vertabralarda ve uzun kemiklerin uç k mlar nda bulunur.

Kortikal kemik ise ba ca uzun kemiklerin orta k mlar nda bulunur. skeletteki

kemi in ço unu kortikal kemik olu turmas na ra men, metabolik aktivitesinin daha

yüksek olmas  nedeniyle kemik turnover de iklikleri genellikle trabeküler

komponentte gözlenir (Robey  ve ark  1985).  Kemi in mekanik özelliklerini; döngü

, kollajen matriksin yap , boyutu, geometrisi ve yo unlu u belirler. Bu

parametrelerde olu acak bir sorun osteoporoz, kemi in Paget’s hastal ,
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osteopetrozis ve osteogenezis imperfekta gibi metabolik kemik hastal klar n

olu mas na sebep olur (Datta  ve ark  2008).

Kemik yap ndaki di er onemli bir element ise kollajen a r. Kollajen

lifleri kortikal kemikte lamella boyunca yo un ve düzenli ekilde bulunurken

trabekuler kemikte birbirlerine paralel ekilde bulunurlar (Shoback ve ark 2007).

Olgunla  kemikte histolojik olarak ba ca 2 tip yap  vard r. Bunlar yo un

ve düzenli bir yap ya sahip kortikal kemik ve düzensiz bir ekle sahip, daha hafif, az

yo unlukta ve süngerimsi bir yap ya sahip trabeküler kemiktir (Datta ve ark 2008,

Clark 2008).

Kortikal kemik genellikle apendiküler kemiklerin gövdesinde ve aksiyel

kemiklerin yüzeyinde bulunur. Kortikal kemik, Haversian sistem olarak adland lan

kanallar n çevresinde yo un ve düzenli bir dizilim gösterir. Damarlar, lenfatikler,

sinirler ve ba  dokusu bu kanallarda bulunur. Lamellerin içindeki ince bo luklarda

ise osteositlerin bulundu u lakünalar yer al r (Datta ve ark. 2008, Clark 2008).

Trabeküler kemik daha az miktardad r. Aksiyel kemiklerin iç yüzeyinde ve

apendiküler kemiklerin uç k sm nda bulunur. Trabeküla olarak adland lan plaka ve

çubuklar n birbirleri ile kesi tikleri ve içinde bulunan kemik ili i ile bal pete i

görünümünde olan yap  içerir. Trabeküller stres hatt  boyunca dizilerek kemi e güç

verirler (Datta ve ark. 2008, Clark 2008).

Genel olarak her kemik, kemik ili i ve trabeküler kemi i d tan saran kortikal

kemikten olusur. Kortikal kemik d tan periosteal yüzeye, içten ise endosteal yüzeye

sahiptir. Periost aktivitesi büyüme ve k k iyile mesi icin önemlidir (periosteal

apposition).  Periosteal yüzeyde kemik yap  y ndan fazla oldu u için ya  ile

kemik çap  artar. Endosteal yüzey ise özellikle kemik ili i kaynakl  sitokinlerin etkisi

ile periosta göre daha fazla döngüye sahiptir. Bu nedenle endosteal yüzeyde kemik

 kemik yap ndan fazla olur ve ya  ile kemik ili i alan  geni ler (Datta ve ark

2008, Clark 2008).
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2.1.2. Kemi i Olu turan Hücreler

Kemi in çok hücreli esas birimi osteositler,  osteoblastlar ve osteoklastlard r.

Bu birimin çal mas  mekanik kuvvetler, kemik hücre döngüsü, hormonlar, paratiroid

hormon (PTH), büyüme hormonu,  sitokinler ve lokal etkili faktörler taraf ndan

düzenlenir (Datta ve ark. 2008, Hadhidakis ve ark 2006).

Osteositler; osteoid içine tamamen s  osteoblastlard r. Kemik içine

gömüldükçe metabolik aktivitelerinde azalma olmas na ra men matriks protein

sentezi devam eder. Osteositler, kalsifikasyon geli meden önce matriks olu umu

ras nda çok say da mikrofilamentlerden zengin uzun hücresel yap lar olu turur. Bu

dendritik yap lar sayesinde bütün kemik matriksi içinde bir ileti im a  kurulur

(Hadjitakis ve ark 2006). Osteositlerin fizyolojik fonksiyonlar  tam olarak

anla lamam r. Yüzeyden uzakla  olan kemik bölgelerinde minerallerin yer

de tirmesini düzenleyen hücresel bir sinsityum olarak görev yapt  ve mekanik

yükü alg layarak kemik yap lanmas  ve yeniden yap lanmas  tetikleyen kritik

sinyalleri sa lad  dü ünülmektedir (Shoback ve ark 2007, Hadjitakis ve ark 2006).

Osteoblastlar; ba ca kemik yapan hücrelerdir. Kemik ili indeki

mezenkimal prekürsör hücrelerin farkl la mas ndan olu urlar.  Mineralizasyon için

gerekli enzim olan alkalen fosfataz aktif haldeki osteoblastlardan bol miktarda

salg lan r (Ng ve ark 1997). Osteoblastlarda üretilen ba ca protein kemi in esas

kollajeni olan tip 1 kollajendir.  Kemik remodelingin aktivasyonunda osteoblastlar n

anahtar bir rol oynad na dair bulgular mevcuttur. PTH ve 1,25(OH)2 D vitamini

osteoblast aktivasyonunda de ikliklere neden olurken osteoklastlara etki etmezler.

Osteoklastlar n kemik rezorpsiyonunun hormonal te viki için osteoblastlara

gereksinim vard r.

Osteoklastlar; kendilerine özgü niteli e sahip olan ve kemi in y ndan

sorumlu olan osteoklastlar n yüzeyleri i levsel olarak iki farkl  bölgeye

ayr lmaktad r. Saydam bölge ya da yap ma bölgesi kemik yüzeyine s  bir ekilde
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tutunmay  sa lamaktad r. F rçams  kenar bölgesi ise kemik y  i lemini

gerçekle tirmektedir (Bekker ve ark 1990).

Osteoklast olu umu için hayati öneme sahip 2 tane sitokin vard r. Bunlar

nükleer faktör kapa betan n reseptör aktivatörü (RANK)’nün ligand  (RANK-L) ve

makrofaj koloni uyar  faktördür (M-CSF). Osteoklast öncülerinin ço almas  icin

M-CSF kritik öneme sahipken, RANK-L osteoklastlarda RANK-L’  do rudan

etkileyerek osteoklast n farkl la ma sürecini kontrol eder. Hem RANK-L hem de M-

CSF kemik ili i stromal hücreler ve osteoblastlar taraf ndan eksprese edilirler. Bu

nedenle osteoklast, geli imi için kemik ili i stromal hücreler ve osteoblastlar ile

yak n ili kidedir (Leidig-Bruckner ve ark 2001, American Diabetes Association

2008).

2.1.3. Kemi in Yap lanmas  (Modeling)

Fizyolojik veya mekanik kuvvetlere cevap olarak kemi in eklinin tamamen

de mesine modeling denir. skeletin maruz kald  kuvvetlere kar  yava  yava

uyum sa lamas  modelinge neden olur. Modeling süresince kemik yap  ve y

uyum içinde de ildir. Eri kinlerde kemik modelingi remodelingden daha azd r.

Hipoparatiroidi, renal osteodistrofi ve anabolik madde kullan nda modeling

remodelingden fazla olur (Clark 2008).

2.1.4. Kemi in Yeniden Yap lanmas  (Remodeling)

Kemik metabolik olarak hiçbir zaman istirahatte bulunmaz ve sürekli

yenilenme a amalar  remodeling olarak isimlendirilir.  Remodeling insan do madan

önce ba lar ve ölünceye kadar devam eder. Kemik remodeling birimleri çok yak n

temas gösteren osteoklast ve osteoblastlard r (De Fronzo ve ark 1997, Yenigün

2001).
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Remodeling  ard k 4 safhadan olu ur. Bunlar aktivasyon, y m, geri dönme

ve yap md r (Raisz 2005). Remodeling genellikle rastgele yerlerde olmaktad r

(Clarke 2008).

Aktivasyon süreci k smen mekanik stresi hisseden ve biyokimyasal

uyaranlara cevap veren osteositler taraf ndan düzenlenir. Aktivasyon endosteal

yüzeyde bulunan lining hücrelerin küçülmesi ve endosteal kollajen zar n matriks

metaloproteinazlar taraf ndan sindirimi ile sonuçlan r. Daha sonra osteoklastlar o

bölgeye hareket eder ve aktive olmu  osteoklastlar n birle imi ile cok çekirdekli dev

osteoklastlar olu ur. Bu aktif osteoklastlar alttaki kemikte y  (rezorpsiyon)

düzenler. Zamanla bu osteoidin mineralizasyonu ile yeni kemik olu ur (Datta 2008,

Raisz 2005, Matsuo ve ark. 2008). Mineralizasyon süreci D vitamini eksikli i, dü ük

kalsiyum-fosfat çarpan  ve hipofosfatazyada bozulmu tur (Raisz 2005, Lorenzo ve

ark. 2008)

 Remodeling kad nlarda perimenopozal ve erken postmenopozal dönemde

artar ve ya  ile azal r. Ancak hiçbir zaman premenopozal dönemdeki kadar azalmaz.

Ya  erkeklerde de remodelingde hafif art  olur  (Yenigün 2001).  nsanlarda her y l

trabeküler kemi in %25’inin, kortikal kemi in ise %3’ünün rezorbe ve replase

oldu u hesaplanm r. Bir remodeling alan  rezorpsiyon için bir tak m humoral veya

lokal uyar lardan birini takiben osteoklastlar ve öncülerinin görülmesi ile ba lat r.

2.1.5. Kemik Hücrelerine Etkili Olan Sistemik ve Lokal Faktörler

Kalsiyum

Kalsiyumun metabolik olarak aktif k sm  iyonize kalsiyumdur. yonize

kalsiyum kas kontraksiyonu, kan koagulasyonu, sinir iletimi, hormon sekresyonu

(PTH, 1,25-dihidroksi vitamin D), iyon transportu, kemik mineralizasyonu ve plazma

membran integritesi için kullan lan çok önemli bir kalsiyum fraksiyonudur (Uysal

2003, Williams 1989). Serum kalsiyum düzeyi; kemik rezorpsiyonu ve
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formasyonuna, gastrointestinal absorpsiyona ve renal ekskresyona ba r. Bu

lemler büyük oranda PTH, 1,25(OH)D2 vitamin ve kalsitonin taraf ndan düzenlenir.

Fosfor

Fosfor kemi in ve di er dokular n ana komponentlerinden biri olup enerji

depolanmas , membran transportu, membran yap  ve sinyal iletimi gibi hemen her

metabolik süreçte rol üstlenmektedir (Uysal 2003).

Parathormon

Parathormon kalsiyum metabolizmas  düzenleyen en önemli hormondur.

Ekstrasellüler kalsiyum düzeylerinin çok hassas bir ekilde kontrolünün

sa lanabilmesi,  PTH’n n ba ca iskelet sistemi ve böbrekler üzerine olan etkileri ile

mümkün olabilmektedir (Williams 1989).  Serum kalsiyum düzeyinin dü mesi hücre

yüzeyindeki kalsiyum alg lay  arac  ile PTH’un salg lanmas na yol açar. PTH,

osteoblastlar ve osteoklastlar üzerine etki ederek kemik resorpziyonunu uyar r ve

kemikteki hidroksiapatit kristallerinden kalsiyum ve fosforun mobilizasyonuna yol

açar. Böbreklerde PTH fosfat n tübüler reabzorpsiyonunu inhibe ederken,

kalsiyumun reabsorpsiyonunu artt r. PTH, osteoblastlar ve osteoklastlar üzerine etki

ederek kemik resorpsiyonunu uyar r ve kemikteki hidroksiapatit kristallerinden

kalsiyum ve fosforun mobilizasyonuna yol açar. Böbreklerde PTH fosfat n tübüler

reabzorpsiyonunu inhibe ederken, kalsiyumun reabsorpsiyonunu artt r. PTH,

osteoblastlar ve osteoklastlar üzerine etki ederek kemik resorpsiyonunu uyar r ve

kemikteki hidroksiapatit kristallerinden kalsiyum ve fosforun mobilizasyonuna yol

açar. Böbreklerde PTH fosfat n tübüler reabzorpsiyonunu inhibe ederken,

kalsiyumun reabsorpsiyonunu artt r (Uysal 2003, Williams 1989).

D Vitamini

D vitamini etki mekanizmas  bak ndan bir vitaminden çok steroid

hormonuna benzer. Vitaminlerden farkl  olarak aktif eklinin olu mas  için kimyasal
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de imlerden geçer ve hedef organlarda spesifik reseptörlere ba lanarak etki ederler

(Clark 2008).

D vitamini l,25(OH)2 kalsiyum ba lama proteini kalbindinin üretimini

sa layan genin transkripsiyonunu düzenler. Bu da ba rsakta kalsiyum, magnezyum,

fosfat emilimini ve osteoidlerin mineralizasyon potansiyelini artt r. D vitamini

kalsiyumun böbrekte tübülüsten geri emilimini artt rabilir. Aktif D vitamin

metabolitlerinin paratiroid bezler üzerinde inhibitör etkileri vard r, bu PTH geninin

transkripsiyonunu azalt r ve PTH’n n renal 1,25(OH)2 yap  uyarmas  engeller

(Mallette 1993).

Kalsitonin

Kalsitonin parafoliküler C hücreler taraf ndan sentez edilip sal nan bir

peptittir. Kalsitonin çe itli dokularda, özellikle tiroid, akci er, sürrenal, hipofiz,

hipotalamus, timus,  paratiroid gland ve gastrointestinal sistemde bulunur (Williams

1989).  Kalsitonin sal  kalsiyum ve baz  intestinal peptidler (gastrin ve

glukagon) taraf ndan uyar r. Kalsitonin böbre e de etki ederek hafif natriürez

yapabilir (DeLuca 1984).

2.2. OSTEOPOROZ

2.2.1. Osteoporozun Tan  ve S fland lmas

           Osteoporoz (OP) en s k görülen metobolik kemik hastal r. lk olarak 1820

nda Jean Georges Lobstein isimli bir Frans z patolog taraf ndan “porous bone”

(gözenekli kemik) olarak, daha sonra 1947’de Albright taraf ndan “too little bone in

bone” (kemik içinde çok az kemik) gibi de ik OP tan mlamalar  yap lm r. OP,

kelime anlam  delikli kemik olup, basitçe birim hacim ba na dü en kemik

kütlesindeki azalma olarak tan mlanmaktad r (Meliko lu 2012).
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        Dünya Sa k Örgütü OP’u “dü ük kemik kütlesi ve kemik dokusunun

mikromimari yap n bozulmas  sonucu kemik k lganl nda ve k klarda artma

ile karakterize sistemik bir iskelet hastal r” eklinde tan mlamaktad r. Bu

tan mlama 1990 Dünya Sa k Örgütü (DSÖ) Osteoporoz Konferans ’nda belirlenen

uluslararas  bir konsensus niteli indedir (Conference report 1991).

DSÖ’nün 1994 y nda yapt  konsensusta ile OP tan mlamas  gözden

geçirilmi , böylece OP tan mlamas n DXA (dual x-ray absorpsiyometri)

kullan larak elde edilen de erlere ve k k varl na göre yap lmas  benimsenmi tir

(WHO study group 1994). Asl nda bu tan mlamada amaç hem kavram karma as

önlemek hem de belli say sal de erler üzerinden OP’nin prevalans  netle tirmektir

(Meliko lu 2011).

 Buna göre;

Normal: Genç eri kine göre kemik mineral yo unlu unun  (KMY) ve kemik

mineral içeri inin 1 standart sapman n (SS) alt nda olmas

           Osteopeni: KMY’nin genç eri kine gore -1 ile -2,5 SS aras nda olmas

           Osteoporoz: KMY’nin genç eri kine gore -2,5 SS’den fazla olmas

           Yerle mi  OP: KMY’nin genç eri kine gore -2,5 SS’den fazla olmas  ve ek

olarak bir veya daha fazla k k bulunmas

ekil 1: Normal, Osteopenik, Osteoporotik Kemikte Trabeküler Kemik Yap n

Görünümü (Meliko lu 2012)

Osteoporoz, farkl  aç lardan s fland lmaktad r. Bu s flamalar içerisinde

etyolojiye göre s flama klinik hayatta en s k kullan lan s flama tipidir (Meliko lu

2012)   (Tablo 2.1).
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Tablo 2.1: Farkl  Aç lardan Yap lan Osteoporoz S flamalar  (Meliko lu 2011)

flama Tipi flama Kriterleri

Cinsiyet ve ya a göre Tip I (postmenapozal), Tip II (senil)

Lokalizasyona göre Sistemik, Bölgesel

Tutulan kemik dokuya göre Kortikal kemik, Trabeküler kemik

Etyolojisine göre Primer, Sekonder

Histolojik görünümüne göre zl  kemik döngülü, Yavas kemik döngülü

Hastal n iddetine göre Klinik evreleme

2.2.2. Etyolojiye Göre S fland rma

Primer osteoporoz

Primer  osteoporoz;  postmenopozal  OP (Tip  I  OP),  senil  OP (Tip  II  OP),  ve

idiyopatik (Jüvenil, Eri kin) OP olmak üçe kendi aras nda üçe ayr r.

1.Postmenapozal Osteoporoz (Tip I OP): Postmenapozal kad nlarda

görülen OP alt tipi olarak tan mlanmaktad r. Burada geli en OP ba ca gonadal

fonksiyonlar n kayb  ile ili kilidir. Yap lan çal malar kemik kayb n perimenapozal

dönemde h zl  bir ekilde ba layarak, postmenapozal dönemde 5-8 y l içinde giderek

azald  ve senil kemik kayb  h nda devam etti ini göstermektedir (Kassem 1996).

Ara rmalar östrojen eksikli ine ba  olarak çok say da sitokinin farkl

mekanizmalar ile OP geli iminde rolü oldu unu ileri sürmektedir. Östrojenin kemik

nda rol alan sitokinleri inhibe ederek kemik yap nda rol alanlar n sentezini

uyard , eksikli i durumunda ise OP sürecinin h zland  dü ünülmektedir.

2.Senil Osteoporoz (Tip II OP): 70 ya  üstü kad n ve erkekleri etkileyen bu

formun patogenezinde osteoblast fonksiyonlar nda bozulma ve renal endokrin

yetmezlik eklindeki ya a ba  de iklikler rol almaktad r. D vitamini sentezinin

bozulmas  ile kalsiyum absorbsiyonunda azalma olmakta ve sekonder

hiperparatiroidizm geli mektedir. Kad nlarda östrojenin, erkeklerde ise hem östrojen
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hem de testosteronun azalmas na ba  olarak ilerleyen ya larda kalsiyum dengesi

bozulmakta, kalsiyum gereksinimi art rmaktad r. Ayn  zamanda ya la birlikte

kalsitonin düzeyi de azalmaktad r. Senil OP kalça ve vertebra k klar  ba ta olmak

üzere tüm iskelet sisteminde k k nedeni olabilir. Vertebra k klar  nedeniyle yava

geli en vertebral deformiteler ve dorsal kifoz art  söz konusudur. Tip I ve II OP’ler

aras nda çak malar olmakla birlikte farkl  patogenezleri ve klinikleri nedeniyle ayr

ayr  ele ele al nmaktad rlar.

3. diopatik Osteoporoz (Juvenil, Eri kin): Juvenil idiopatik OP oldukça

nadir görülmektedir. Genellikle puberte öncesi büyümesi daha h zl  olan çocuklarda

rastlanmakla birlikte, daha küçük ya  gruplar nda da görülebilmektedir. Bilinen bir

nedeni bulunmamakta ancak kalsiyum dengesi ile ili kili görünmektedir. Eri kin

idiopatik OP oldukça az görülen bir tablodur. Premenapozal kad nlar ve genç

erkeklerde görülmektedir. Klinik bulgu kifoz olmaks n yükseklik kayb eklinde

olabilir (Meliko lu 2012).

Sekonder Osteoporoz

 Sekonder OP için pek çok olas  neden olmakla birlikte, en s k görülen

nedenler aras nda baz  genetik hastal klar, endokrin problemler, emilim bozukluklar ,

hematolojik sorunlar ve romatizmal hastal klar say labilir. OP’de pek çok faktörün

etkili olmas  nedeniyle primer sekonder ay  yapmak bazen zor olabilmektedir.

Birçok hastada ilaç kullan , ek hastal klar gibi sekonder OP nedenleri ile primer

osteoporoz bir arada bulunmakta, s flamada zorluklar ya anabilmektedir. Sekonder

OP nedenleri tablo 2.2 de gösterilmi tir (Meliko lu 2012).
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Tablo 2.2:  Sekonder OP nedenleri (Meliko lu 2012)
Genetik bozukluklar

 Kistik fibrozis

 Ehler-Danlos sendromu
 Glikojen depo hastal klar
 Gaucher hastal
 Hematokromatoz
 Homosistinüri
 Hipofosfatazya

diopatik hiperkalsiüri
 Marfan sendromu
 Menkes sendromu
 Osteogenezis imperfekta
 Porfiri
 Riley-Day sendromu
Hipogonadal durumlar
 Androjen duyars zl
 Anoreksiya nevroza
 Atletik amerone
 Hiperprolaktinemi
 Panhipopitüitarizm
 Prematür over yetmezli i
 Turner sendromu
 Kleinefelter sendromu
Endokrin hastal klar

 Akromegali
 Adrenal yetmezlik
 Cushing sendromu
 Diabetes mellitus tip I
 Hiperparatiroidizm
 Tirotoksikoz
Gastrointestinal Hastal klar
 Gastrektomi

nflamatuar ba rsak hastal klar
 Malabsorbsiyon
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 Çölyak hastal
 Primer biliyer siroz
Hematolojik hastal klar
 Hemofili
 Lösemi ve lenfomalar
 Multipl myelom
 Orak hücreli anemi
 Sistemik mastositoz
 Talasemi
Romatizmal hastal klar
 Romatoid artrit
 Ankilozan spondilit
 SLE
Di er nedenler
 Alkolizm
 Amiloidoz
 Kronik metabolik asidoz
 Konjestif kalp yetmezli i
 Depresyon
 Amfizem
 Terminal böbrek hastal
 Epilepsi

mmobilizasyon
 Sarkoidoz
 Baz  ilaçlar (Antikoagülanlar, antikonvülsanlar, siklosporin-A,

kemoterapotikler, glukokortikoidler, gonadotropin agonistleri, lityum, metotreksat,
tiroksin gibi)
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2.2.3. Osteoporoz Patogenezi

Osteoporozun patogenezinde birden fazla faktör rol oynamaktad r ( ekil 3).

Patogenezin iyi bilinmesi tedavinin etkili olmas  sa lar. Osteoporoz

patofizyolojisinde 3 faktör önemlidir.

1. Doruk kemik kitlesi (DKK)
2. Kemik yap m - y m h

3. Kemi in organik matriksindeki de iklikler.

ekil 2: Osteoporoz Patogenezinde Rol Oynayan Baz  Faktörler (Meliko lu 2012)

Hayat boyu kemikte sürekli bir yap m ve y m vard r. Osteoporoz yeni

kemik yap nda azalma veya kemik rezorbsiyonunda artma sonucu ortaya ç kar.

Ya am boyu kemik kayb  erkeklerde %20-30, kad nlarda ise %40-50’dir. Kemik

kayb  kad nlarda daha erken ba lar ve daha h zl  seyreder. Menopozun ilk 5-10 y

kemik kayb n en h zl  oldu u dönemdir. Bundan sonra kemik mineral yo unlu u

kayb  biraz yava lamakla birlikte tüm ya am süresince devam eder ( en ve Tuncer

2012).

Doruk kemik kütlesi, genellikle normal büyümenin sonucunda elde edilen ve

kemik kayb  ba lamadan önce, sahip olunan en yüksek kemik kütlesi olarak

tan mlan r. DKK büyüme ve geli me s ras nda artarak erken eri kinlik dönemi
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boyunca konsolidasyonunu tamamlar ve ya am boyu osteoporoz ve k k riskinin en

önemli belirleyicisidir ( en ve Tuncer 2012). Aksiyel ve apendikuler iskelette ya da

trabeküler ve kortikal kemikte farkl k göstermekle birlikte, en erken 17-18 ya  ve

en geç 35 ya a kadar DKK’ne ula lmaktad r. Üçüncü dekad n sonras nda kemik

kütlesinde azalma ba lamaktad r. DKK etkileyen faktörler aras nda genetik,

beslenme, vitamin D, kalsiyum, protein, hormonal faktörler, mekanik faktörler

(fiziksel aktivite, vücut a rl ) say labilir (Bonjour ve ark 2009)

Ebeveyn-çocuklar ve monozigotik, dizigotik ikizler kar la ld

çal malarda doruk kemik kütlesinde güçlü genetik etkinin oldu u gösterilmi tir.

Doruk kemik kütlesinin varyasyonlar n %60-80 genetik kökenli oldu u ve ya am

tarz , mekanik ve çevresel faktörlerin etkili oldu u gösterilmi tir (Wong ve ark

2007).

2.2.4. Osteoporoz Epidemiyolojisi

Türkiye’ de toplumun %60’i 35 ya n alt ndad r (TÜ K 2012). Ancak Türkiye

de giderek ya lanan ve geli mekte olan bir ülkedir, osteoporoz ise büyük bir sa k

problemidir. Türkiye halen Avrupa’daki dü ük kalça k k oran  olan ülkelerden biri

olmakla birlikte, FRAKTÜRK çal mas na göre kalça k klar n insidans  20 y l

önce belgelenen oranlardan çok daha yüksek gibi görünmektedir. Osteoporoz

Derne i’nin Türkiye statistik Kurumu i birli i yaparak katmanl  ara rma

örneklemi yöntemi ile 12 farkl  bölgede 50 ya  ve üzerindeki 26,424 ki ide ve 2

hastane ara rmas nda yap lan FRAKTÜRK çal mas n sonuçlar na göre (çal ma,

DSÖ taraf ndan geli tirilen, majör osteoporotik k klar n 10 y ll k olas  ölçen

bilgisayar tabanl  bir algoritma olan FRAX ve geni letilmi  1dk.l k osteoporoz riski

sorgulamas  kullan larak yap lm r),  Türkiye’ de 50 ya  ve üzeri ki ilerin yar nda

osteopeni, 1/4’ünde osteoporoz saptanm r  (Aras l 2012, Tuzun ve ark 2012).
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2.2.5. Osteoporoz Risk Faktörleri

Osteoporoz ve osteoporotik k klar için risk faktörlerinin tan mlanmas  ile

yüksek risk alt ndaki bireyler belirlenebilir ve de tirilebilen majör ve minör risk

faktörleri modifiye edilerek k k olu umu önlenebilir (U ur 2012).

Majör Risk Faktörleri

Ya  > 65 ya

Vertebral kompresyon k

40 ya  sonras  frajilite k

Ailede k k hikayesi olmas

3 aydan uzun süre steroid kullan

Malabsorbsiyon sendromu

Dü meye yatk nl k

Hipogonadizm

Erken menopoz (<45 ya )

Primer hiperparatiroidizm

X-ray’de osteopeni görünümü

Minör Risk Faktörleri

Romatoid artrit

Geçmi te hipertiroidi hikayesi

Uzun süre antikonvülsan tedavi

Diyetle yetersiz kalsiyum al

Sigara içmek

Fazla alkol kullanmak

Fazla kafein (kahve) tüketimi

57 kg<kilo (Dü ük kilo; BMI< 19 kg/m2)

Kilo kayb  (25 ya ta a rl n %10’undan dü ük kilo)

Kronik heparin tedavisi
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2.2.6. Osteoporozda Klinik

            K k riski osteoporozun derecesine, travma riskine ve en s k olarakda

dü meye (s kl k, iddet) ba r. En s k klinik risk faktörleri ileri ya , önceki k k

öyküsü, dü ük vücut a rl , halen sigara içimi, a  alkol tüketimi ve ailede k k

öyküsüdür. Daha az yayg n risk faktörleri ise glukokortikoidler ve antikonvülsanlar

gibi ilaç kullan  ile primer hipogonadizm, anoreksiya nervoza, malabsorbsiyon,

primer hiperparatiroidizm, gastrektomi, Cushing sendromu, organ transplantasyonu,

romatoid artrit, epilepsi, Parkinson hastal , demans, kronik akci er ve/veya

karaci er hastal  gibi kemik kay p h  art ran hastal klard r ( enel ve ark 2012).

          OP, fraktur olu ana kadar tipik olarak sessiz bir hastal kt r. Çok uzun bir

subklinik dönemi vard r. Bu dönemde hiçbir ikayet veya bulgu yoktur. Genellikle

z olup ilerlemi  vakalarda s rt a , boy k salmas , spinal deformite ve

klarla ortaya ç kar.

          A  hareketle veya yük kald rmakla artar. Kemiklerin yüzeyselle ti i yerlere

basmakla hassasiyet vard r. K klar ço u kez herhangi bir travma olmaks n veya

minimal bir travmayla olu abilir.

2.2.7. Osteoporozda Tan  Yöntemleri

             Osteoporoz tan  ve tedavinin takibi için de ik parametreler

kullan lmaktad r. OP tan  3 metod ile konulabilir. (Erdem RH 2012, Nancy ve Lane

2005)

1. Görüntüleme Yöntemleri

2. Biyokimyasal Belirteçler

3. Kemik Biyopsisi

      KMY ölçümü, k k riskinin ara lmas  ve farkl  tedavilere iskelet yan n

belirlenmesi aç ndan en de erli ve en kolay uygulanabilen kantitasyon metodudur.

Kemik mineral içerigi gram, KMY ise gr/cm2 (alan) veya gr/cm3 (hacim) cinsinden

ölçülür (Gökçe-Kutsal Y 2005).
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DXA; bugün için en geli mi , en güvenilir ve en s k kullan lan metoddur.

1980 lerde geli tirilmi  ve 1988 den itibaren yayg n olarak kullan lmaya

ba lanm r. skelet bölgesi, de ik yo unlukta iki X  demetine maruz b rak r

ve KMY al nan radyasyon miktar ndan, bilgisayar programlar  arac  ile

hesaplan r. ki ayr  ölçüm yap larak, yumu ak doku (de en miktarlarda kas ve ya

dokusu) etkisi hesaplan r ve ölçülen de erden ç kar r. DXA ile santral (kalça ve

omurga), periferik (önkol) ve hatta tüm vücut taramas  yap labilmektedir.

Di er KMY ölçümü yöntemleri; Single Enerji X Is  Absorpiometrisi,

Kantitatif Bilgisayarl  Tomografi, Radyografik Absorbsiometre, Kantitatif

Ultrasondur (Erdem RH 2012, Nancy ve Lane 2005).

Kemik Biyopsisi; liak kemik biyopsisi tan  yöntemi olarak sadece atipik ve

komplike vakalarda kullan r. Primer olarak osteomalazi ve di er metabolik kemik

hastal klar n ve kemik ili ini etkileyen patolojilerin d lanmas  sa lar. Kemik

biyopsisi yüksek ve dü ük kemik turnover  tan mlamak için kullan labilmesine

ra men tipik OP vakalar  için klinik pratikte kullan lan bir yöntem de ildir.

2.2.7.1. Biyokimyasal Belirteçler

Kemik döngüsünü (y m-yap m) do ru olarak tan mlayacak spesifik

belirteçlar n bulunmas yla, metabolik kemik hastal klar n farkl  formlar  daha kolay

ay rt edilebilmektedir. Bu belirteçlerin birço uyla kemi in yeniden düzenlenmesini

(remodeling) takip etmek eskisinden çok daha kolay ve radyolojik tetkiklere göre çok

daha önce olabilmektedir. Günümüzde metabolik kemik hastal klar n ay

tan nda kesin bir yöntem olarak kabul edilen kemik mineral yo unlu u ve dokunun

durumunu en iyi yans tan doku biyopsileri büyük ölçüde ra bet görmektedir.

Biyokimyasal belirteçlar n üstünlükleri ise, kemik dokusundaki çok küçük

de iklikleri en geli mi  radyolojik tekniklerden ve di er testlerden çok daha önce

ortaya ç karabilmesidir (Özgürta  ve Kutluay 2001, Demir 2012).

Bir dokuya ait özelliklerin tan mlanmas nda kullan lacak belirteçlar n kabul

edilebilir olmas  için, ilk olarak o dokuya spesifik olmal r. Belirteçlar n

metabolizmas  ile ilgili tüm detaylar bilinmeli ve dola mda hiçbir organdan

etkilenmemelidir. Belirteça ait sentez ve y m basamaklar ndaki faktörler aç k
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olarak tan mlanm  olmal , belirteç dokuya ait de ikliklere duyarl , ölçümü kolay

ve maliyeti dü ük olmal r (Özgürta  ve Kutluay 2001).

        Osteoporoz tan  klinik de erlendirme, risk faktörlerinin tayini ve radyolojik ve

dansitometrik ölçümlerle konurken; tedavinin takibi en iyi ve en h zl  biyokimyasal

belirteçlarla yap labilmektedir. Çünkü osteoporoz tan nda alt n standart olarak

kabul edilen DXA’n n osteoporoz tan ndaki ba ar  tedavinin takibinde

azalmaktad r. Tedaviyi takipte DXA ve benzeri yöntemler yeterince hassas de ildir.

En erken 6 ay 1 y lda yap lacak ölçümlerle tedavideki de imler saptan rken,

biyokimyasal parametrelerle bu süre 4 haftaya dü mektedir. Yap lan çal ma

sonuçlar na göre; y m belirteçleri ile birlikte kemik yo unlu u ölçüm

yöntemlerinin kombinasyonu osteoporozda en de erli prediktif de er olarak kabul

edilmektedir (Devogelaer ve ark 2011, Tekin ve ark 2005) .

 Kemik yap m ve y m parametreleri idrarda ve serumda ölçülebilmektedir.

Osteoklastlar kemik y nda, osteoblastlar ise yeni kemik olu umunda görev

almakta, bu s rada bir tak m son ürünler serbestle mektedir.  Bu son ürünler kemik

yap m ve y m parametreleri olmak üzere iki ana grup alt nda incelenmektedir

(Siebel 2003, Miller ve ark 2005) (Tablo 2.3).
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Tablo 2.3:  Kemik Yap m ve Y m Parametreleri (Özgürta  ve Kutluay 2001)

Kemik Yap m Parametreleri Ölçüm Yeri

drar      Kan

Kemik spesifik alkalen Fosfataz (BSAP) Osteoblast +

Osteokalsin (OC) Osteoblast +

Tip 1 kollajen amino-terminal propeptiti (PINP) Kollajen +

Tip 1 kollajen karboksi-terminal propeptiti (PICP) Kollajen +

Kemik Y m Parametreleri

Tip 1 kollajen N-telopeptid çapraz ba lar (NTx) Kollajen +        +

Tip 1 kollajen C-telopeptid çapraz ba lar (CTx) Kollajen +        +

Tartarata dirençli asit fosfataz (TRAP) Osteoklast +

Hidroksiprolin ve Hidroksilizin (Hyp, Hyl) Kollajen +

Serbest ve Total Piridinolin (Pyr) Kollajen +

Serbest ve Total deoksipiridinolin (DPD Kollajen +

2.2.7.2. Kemik Yap m ve Y m Parametreleri

Kemik Yap m Parametreleri

Alkalen Fosfataz

Alkalen fosfataz (ALP), osteoblastlar n membranlar na lokalizedir. Kemik

yap  göstermek için eskiden beri çok yayg n olarak kullan lan bir belirteçd r.

Ancak görevi tam olarak bilinmemektedir. ALP’ nin 4 çe it izoenzimi mevcut olup

kemik izoenzimi, özellikle kemik ve karaci er hastal klar n ay  tan nda

kullan r. Kemi e spesifik alkalen fosfataz n kemik hastal klar nda tan sal de eri

di er izoenzimlerden yüksektir (Demir 2012).

Osteokalsin

        Osteokalsin, kemik Glutamik asit (Gla) protein (BGP) olarak da bilinir, kemik

matriksin majör nonkollajen proteinidir. Sentezi K vitaminine ba r. Osteokalsin
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sentezi D vitamini taraf ndan uyar r. Kemik yap  gösteren duyarl  ve özgün bir

belirteç olarak kabul edilir. Osteokalsinin görevi tam olarak bilinmemekle birlikte,

hidroksiapatit kristalleri ve kalsiyumla ba lan r (Watts 1999). Kemik yap m y m

dengede iken döngü h , dengenin bozuk oldu u durumlarda ise kemik yap m

 yans tabilmektedir (Demir 2012).

Osteoprotogerin

Osteoklastotogenezi inhibe edici faktör olarak bilinir ve sitokin ailesinden bir

glikoproteindir. Osteoklast diferansiasyon reseptörüne ba lanmak için NF-KB

reseptör aktivatörü (RANK) ile yar r ve kemik y  azalt r (Demir 2012).

Kemik Y m Parametreleri

Serum Tartarat Dirençli Asit Fosfataz (TRACP) aktivitesi

Asit fosfataz primer olarak kemik, prostat, trombosit, eritrosit ve dalak olmak

üzere birçok dokuda bulunan bir enzimdir. Kemik rezorbsiyonu s ras nda sal r.

Multipl myeloma, Paget hastal , metastatik kemik hastal klar  gibi kemik döngüsü

art  ile seyreden çe itli kemik hastal klar nda ve kad nlarda ooferektomi sonras

serum TRACP seviyesi yükselir. Di er kemik y m belirleyicileri kadar hassas

de ildir (Swaminathan 1999).

drar Piridinolini ve Deoksipridinolini

Pridinolin (PYD) ve deoksipridinolin (DPD) lizin ve hidroksilizinin

posttranslasyonel modifikasyonu ile aç a ç kan ürünler olup temel görevleri

ekstrasellüler matriks dokuda bulunan olgun kollajen molekülünün stabilizasyonunu

saglamakt r. Deoksipiridinolinin kemik dokusuna spesifitesinin yüksek olmas ,

kemik y  ile dogru orant  ve kemik kitlesi ile ters orant  olmas  nedeniyle

klinik kullan mda tercih edilen bir göstergedir (Demir 2012).
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Tip 1 Kollajen C-Telopeptid (CTX)

Kemikteki tip 1 kollajenlerin sa laml  art rmak için çapraz ba lar

mevcuttur. Kemik y  s ras nda çapraz ba larla ba  telopeptidler olarak bilinen

amino ve karboksi terminal fragmanlar (NTX, CTX) kanda ve idrarda saptan r.

Osteoporoz takibinde tedavi ba lang ndan 4-8 hafta sonra yol gösterici olabilir ve

6,12. aylarda testin tekrarlanmas  önerilmektedir (Tekin ve ark 2005).

Nükleer Faktör Kappa B Reseptör Aktivatörü Ligand  (RANKL)

RANKL osteoklast farkl la ma faktörü (ODF), osteoprotegerin (OPG) ligand

(OPGL), TNF ili kili aktivasyonca indüklenmi  sitokin ve TNF süper ailesi olarak da

isimlendirilmektedir. RANKL da geni  bir ekstrasellüler reseptör ba lay  bölge,

membrana ba lanan bölge ve ba lant  gövdesi ile birlikte membrana gömülü tip II

reseptördür .

RANKL dendritik hücreler ve olgun T hücreleri için sa kal m faktörü olarak

hareket etmekte ve böylece bu hücrelerin proliferasyonlar  düzenlemektedir.

RANKL’ n bu aktiviteleri, membran reseptörü olan RANK’a ba land ktan sonra

nükleer faktör kappa B transkripsiyon faktörünün aktivasyonuyla ba lant r.

Normal ve patolojik durumlarda kemik rezorpsiyonunun anahtar mediyatörü olan

RANKL, iki formdan olu mu  aminoasitlik bir peptiddir (Tamaki ve ark 2011).

2.2.8. Osteoporozda Tedavi ve Takibi

Osteoporozda tedavi yakla mlar  ile k klar n önlenmesi, kemik mineral

yo unlu unun artt lmas , hastal a ba  belirtilerin iyile tirilmesi, hastan n ya am

kalitesinin artt lmas  hedeflenmektedir.

Kalsiyum ve D Vitamini

Kalsiyumun kas iskelet sisteminin i leyi inde, membran fonksiyonlar nda,

enzim aktivitelerinde ve kemik mineralizasyonunda önemli role sahiptir.

Osteoporozun gerek önlenmesinde gerekse tedavisinde önemli bir mineral olan

kalsiyumun oral al  ile serum kalsiyumu artmakta ve parathormon sal

azalarak kemik rezorbsiyonu azalmaktad r. D vitamini ise kalsiyum dengesinden
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sorumlu primer biyolojik düzenleyicilerden biridir. lerleyen ya la birlikte

ba rsaklardan kalsiyum ve D vitamini emilimi ve böbreklerde aktif D vitamini

olu umu azal r.  Bu nedenle kalsiyum seviyesinin azalmas  PTH seviyesini art r, ke

mik rezorpsiyonunu dolays yla k k riskini artt r. Bu nedenle yeterli kalsiyum

deste i kemik kayb  önleyebilir. Ancak kalsiyum zay f antirezorptif etkiye sahip

olup, tek ba na k k riskini azaltmaya olan etkisi güçlü de ildir.  Osteoporozlu

hastalarda kalsiyum tek ba na de il, D vitamini ve di er ilaçlarla kombine

verilmelidir (Tang ve ark 2007).

Kalsitonin

Kalsitonin tiroid parafoliküler C hücreleri taraf ndan sal nan bir peptittir.

Kalsiyum seviyesi dü tü ünde kalsitonin sal  azal rken, yüksek kalsiyum

seviyesi kalsitonin seviyesini art rmaktad r. Kalsitonin osteoklastlar  spesifik

reseptörleri arac  ile etkilemektedir (Yamauchi ve ark 2003). Kalsitonin akut

 vertebra k klar nda analjezik etkiye sahiptir (Gonnelli ve ark 1997).

Bifosfanatlar

Bifosfanatlar osteoklasta ba  kemik y  güçlü bir ekilde inhibe eden

pirofosfat anologlar r (Rogers ve ark 2000). En s k kullan lan bifosfanatlar

alendronat ve etidronatt r. Mc Clung ve ark  taraf ndan yap lan bir çal mada femur

ve lomber kemik mineral yo unlu u dü ük olan olgularda, 3 y l boyunca alendronat

ve  kalsiyum  alan  grupta  yaln z  kalsiyum  alan  gruba  göre  vertebra  ve  kalça  kemik

mineral yo unluklar nda art  saptanm r (Mc Clung ve ark 1998).

Hormon Replasman Tedavisi

Hormon replasman tedavisi postmenapozal dönemde östrojen yetersizli ine

ba  semptomlar n tedavisinde ve osteoporoz tedavisinde kullan lmaktad r. Hormon

replasman tedavisi için ilk endikasyon erken postmenopozal dönemde klimakterik
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yak nmalar n kontrolü olmal r. Kemik koruyucu etkisi sadece ek bir fayda olarak

görülmelidir.

Parathormon

Osteoporozlu hastalarda parathormonun aral kl  enjeksiyonu ile kemik

yüzeylerinde yeni kemik olu umunu stimüle etti i görülmü tür. Trabeküler kemi i

kal nla rarak ve trabekül say  artt rarak kemi in gücünü artt rmaktad r (Seeman

ve ark 2001).

Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri

Postmenopozal osteoporozun önlenmesi ve tedavisi icin onaylanan ilk SERM

raloksifen olup, di erleri üzerine cal malar devam etmektedir (Lazofoksifene,

Arzoksifene vb.). Raloksifen kemik kayb , meme ve uterus dokusunu stimüle

etmeden durdurmaktad r. Raloksifen tedavi sinin uzun dönem kullan  ile ilgili

veriler s rl  olmakla birlikte 8 y ll k tedavinin etkinli i ve güvenirli i gösterilmi tir

(Siris ve ark 2005).

Growth Hormon ve nsülin Benzeri Büyüme Faktörleri

Growth hormon (GH) çocuk ve eri kinlerde kemi in yeniden yap lanmas nda

etkilidir. Bunun do rudan bir etkimi ya da IGF-1 arac yla m  oldu u tam olarak

net de ildir (Sar do an 2001).

OP tedavisinin takibinde;  DXA  ile  KMY  ölçümü  alt n  standart  kabul

edilmektedir ve klinikte en yayg n kullan lan yöntemdir (Yavuz ve ark 2012). Ayr ca

son y llarda s kça kullan lan biyokimyasal belirteçlerde tedavi takibinde önem

kazanmaya ba lam r. Kemik döngüsünün yap m ve y  s ras nda kana ve idrara

çe itli kemik matriks elamanlar  geçer. Bunlar kemik dokusunun biyokimyasal

belirleyicileridir. Bu belirleyiciler tan da, tedaviye yan t ve ilaç etkinli inin de

erlendirilmesinde kullan labilirler.
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          Ancak bu biyokimyasal belirteçlerin kan ve ya idrar düzeyleri ya la, cinsiyetle,

rkla, gebelikle, ilaçlarla ve sirkadyen ritmle de mektedir. Bu de kenlik,

güvenililirliklerini büyük oranda azaltmaktad r (Barco 2011).

            Osteoporoz tedavisinin etkinli inin KMY ölçümleri ile takibi için en az 1-2

la ihtiyaç varken biyokimyasal belirteçler için  bu süre 3 ay gibi k sa bir zaman

dilimidir. Tedaviye ba land ktan sonra, ilk olarak y m belirteçleri, ard ndan da

yap m belirteçleri dü meye ba lar.

           ki bin be  y nda 18 çal man n al nd  bir metaanalizde; antirezorbtif tedavi

sonras   y   gösteren belirteçler de %70’lik bir azalman n, vertebral k k riskin

de %40 azalmaya, yap  gösteren belirteçlerde %50’lik bir azalman n ise vertebral

k riskin de %44  düzeyinde  bir azalmaya  neden  oldu u  bildirilmektedir

(Dobnig 2005).

 Özetle biyokimyasal belirteçler DXA’ya göre daha k sa sürede tedaviye

yan n görülmesini sa lar. Verilen reçeteye uyumsuz hasta ile ilaca yan ts z hastay

birbirinden ay rmaya yard mc  olacak ek bilgiler sunar. Ancak bu belirteçlerin

de kenlikleri en büyük dezavantajlar  olup, tedavi monitorizasyonunda

kullan mlar na ili kin net  bir k lavuz yoktur (Szulc 2008, Sepici 2005).

2.2.9. Osteoporozdan Korunma

Korunmada iki yakla m söz konusudur.

Primer korunma: Topluma yönelik korunmad r. Doruk kemik kitlesinin en

yüksek düzeyde tutulmas r. Bunun için intrauterin ya amdan ba layan ve genç

eri kin dönemine kadar olan sürede, kemik geli mesinin en yüksek düzeyde

tutulmas  gerekmektedir. Bu süre içinde ki inin beslenmesi ve fiziksel aktivitesi en

etkin faktörlerdir. Topluma yönelik korunma, kalsiyum ve D vitamininden zengin

beslenme ve fiziksel aktiviteden yo un ya am biçimi esas na göre planlan r.

Sekonder korunma: Risk grubunda olan ki ilerin saptanmas  ve bunun için

öncelikle fark ndal k ve e itim programlar n uygulanmas yla gerçekle ir (Lirani ve

Castro 2010).
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         Osteoporozdan korunmada kalsiyum ve D vitamini gibi kemik metabolizmas

olumlu yönde etkileyen besinlerin yeterli miktarda al nmas ; kemik sa  olumsuz

yönde etkileyebilecek g da, al kanl klar ve ilaçlardan uzak durulmas  ve fiziksel

aktivitenin desteklenmesi önemlidir. Osteoporoz tedavisinde ilaç kullanarak kemik

yap  artt rmak ve y na engel olmakla beraber a r depresyon, çe itli

deformiteleri rehabilitasyon yöntemleriyle tedavi etmek gerekir. Dü melerin

önlenmesi de k k olu umundan korunmak için oldukça önemlidir (Gökçe-Kutsal

2005).

2.3. S GARA

2.3.1. Sigaran n Tarihçesi ve Kemik Sa  Üzerine Etkileri

  Tütün tar n Milattan Önce (M.Ö) 6000 y nda Amerika k tas nda

ba lad  ve bu tarihten 4,500 y l sonra Orta Amerika’da ya ayan, Mayalar’ n tütün

kulland  tarih kitaplar na geçmi tir. Yerliler önceleri kuru tütün yapraklar

sararak veya ufalayarak ilkel pipolarda kullanmaktayd . Baz lar  ise tütünden

yap lm  sak zlar  çi nedikleri, tütün tozlar  derilerine sürdükleri veya lavman gibi

kulland klar  anla lmaktad r. Sonralar  tütün üretimi ve kullan  Kuzeyde K l

deriler, güneyde de nkalar taraf ndan benimsenmi tir.

 Avrupal lar tütünü 1492 y nda Küba’ya ayak basan Christopher Columbus

sayesinde ö renmi lerdir. Küba adas ndaki yerlilerin dini törenlerde ve ölenlerde

keyifle tütün içmekteydi. Avrupa’dan gelen denizcilere de ikram ettikleri bu nesneyi

Tobacos olarak tan tm lard r. Bugün Karayip denizindeki tütün yeti tiren adalardan

birisi de Tobacco adas  olarak isimlendirilmi tir. Tütün kullanman n ilk zarar

Columbus’un Avrupa’ya dönü ünde Rodrigo de Jerez isimli denizci görmü tür. Jerez

içti i sigaran n dumanlar  burnundan ç kard nda, onu seyredenler, “Bu adam n

içinde eytan var” diyerek kiliseye ikayet ederek cezaland rmas na sebep

olmu lard r.

            Tütünün Avrupa’ya yay  1559 y nda Portekiz’de Fransa elçisi olarak

bulunan Jean Nicot sayesinde olmu tur. Elçi 1560 y nda Fransa Kraliçesi Catherine
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de Medicis’e tütün tohumu göndermi tir. Saray bahçesine ekilen tohumlar çiçek

açt ktan sonra kraliçenin migren türü ba  a  geçirdi i için bu tarihten sonra

tütünün keyif ve cesaret verici özelliklerinden ba ka ilaç olarak da etkili oldu u

Avrupa’ya yay lm r. Kraliçenin tütüne gösterdi i ilgiden dolay  “Kraliçe otu” ad

verilmi tir. Daha sonra Jean Nicot’un bu bitkiye gösterdi i ilgi nedeniyle tütün

bitkisine “Nicotiana” ve 1828’de bulunan alkoloide de “Nicotin” ismi verilmi tir

(Aslan 2005).

Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan 2012 y nda yap lan Küresel

Yeti kin Tütün Ara rmas  (KYTA) verilerine göre halen tütün kullan m oranlar

erkeklerde 2008 y na göre 6,5 puan dü erek %47,9’dan %41,4, kad nlarda 2,1 puan

dü erek %15,2’den %13,1 düzeyine inmi tir. Toplumda ise %31,3’ten %27’ye

dü mü tür (TÜ K 2012).

2.3.2. Sigaran n Kemik Sa na Etkisi ile lgili Yap lm  Baz  Çal malar

Osteoporoz geli iminde ya , cinsiyet ve genetik özellikler gibi de tirilmesi

mümkün olmayan risk faktörlerinin yan  s ra beslenme ve egzersiz al kanl klar ,

sigara-alkol kullan  gibi bireyin ya am tarz yla ili kili baz  de tirilebilir faktörler

de önemli rol oynamaktad r (Ta lu ve ark 2011).

Sigaran n neden oldu u sa k sorunlar ndan biri de osteoporozdur (Sedlak

ve Ark 2000, Lee ve ark 2002, Akhter ve ark 2005, Wong  ve ark 2007). Sigara

içmenin hem kemik kitlesi kayb , hem de k klar için bir risk faktörü oldu u

yakla k 30 y l önce anla lm r. Bir kohort çal mas nda 60 ya  üzeri kad n ve

erkeklerde sigara kullanman n kalsiyum al  ve vücut kitle indeksi (VK )

de erinden ba ms z olarak, femur boynunda KMY’de azalma  (%5-8) ile ili kili

oldu u bulunmu tur. Sigara içme ba ca kalça, vertebralar ve önkol gibi

osteoporotik k k için önemli yerlerde kemi in yap sal dokusunda bozulmaya yol

açmaktad r. Bu etki ya , cinsiyet, a rl k ve menapozal durum gibi di er risk

faktörlerinden ba ms zd r (Benson ve Shulman 2005). Akhter ve arkada lar n

çal mas nda tütünün kemi in yap , güç ve dayan kl k gibi biyomekanik

özelliklerini olumsuz yönde etkiledi i bulunmu tur. Sigaradaki hangi maddelerin
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kemikler üzerinde olumsuz etkiler yaratt  konusunda ise çal malar devam

etmektedir (Benson ve Shulman 2005, Akhter ve ark 2005).

Sigara kullanman n kemik sa  farkl  mekanizmalarla etkiledi i belirlenmi tir.

Bunlar; sigara kullanma, VK  de erini etkilemektedir. Sigara içenler, sigara

içmeyenlerle kar la ld nda daha zay ft r ve ya  dokular  daha azd r. Bu

durumun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, i tah n bask lanmas n bir faktör

olabilece i belirtilmektedir. Ya  dokusunun KMY’nu nas l etkiledi i konusunda ise

farkl  görü ler vard r. Sigara içmeyenlerde VK  veya mekanik yükte art , kemik

yap  uyarm  olabilir. Ayr ca ya  dokusu, androjenlerin aromatizasyon ile

östrojene çevrilmesini sa lad  için KMY’u etkilenmi  olabilir. Son olarak ya

dokusundan leptin hormonu salg lanmaktad r. Bu hormonun postmenopozal

dönemdeki kad nlarda, KMY ve vertebral k klar için bir risk faktörü oldu u ileri

sürülmektedir (Benson ve Shulman 2005).

Sigara kullanan kad nlarda premenapozal over disfonksiyonuna ba  olarak,
sigara kullanmayanlardan iki y l daha erken menapoz geli mekte ve osteoporoz
geli im süreci h zlanmakt r (Benson ve Shulman 2005). Sigarada bulunan nikotin,
kotinin gibi maddelerin etkisiyle östrojen üretimi azalabilmektedir (Benson ve
Shulman 2005). Postmenapozal dönemde sigara içen ve hormon replasman tedavisi
uygulanan kad nlarda östrojen düzeyinin, sigara içmeyenlere göre daha az oldu u
bulunmu tur (Benson ve Shulman 2005). Buna kar n bu tedavileri alan birçok
hastan n sigara içti i bilinmektedir.

 Sigara kullanma adrenokortikal hormonlar n düzeyini de tirerek kemik
kayb  etkileyebilmektedir (Benson ve Shulman 2005, Wong  ve ark 2007).

 Sigara kullananlarda serum 25-hidroksi D vitamini düzeyinin sigara
içmeyenlerle kar la ld nda daha dü ük oldu u bildirilmi tir. D vitamini
vücuttaki kalsiyum ve fosfor metabolizmas  etkilemektedir (Kara 2009).

Sigara içenlerde kalsiyum absorbsiyonu sigara içmeyenlere göre
azalmaktad r. Bu durumun mezenterik kan ak n yetersizli i ile ili kili
olabilece i ve kemik kütlesi kayb  etkiledi i belirtilmektedir (Kara 2009).
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Sigara kullanma serum parathormon düzeyini etkilemektedir. Parathormonun
kemikler üzerinde hem anabolizan hem de katabolizan etkileri vard r (Wong ve ark
2007, Kara 2009).

Sigara içme, kemik y na katk da bulunan serbest radikallerin düzeyini

art rmaktad r (Kara 2009). Bu mekanizmalarla sigara içme KMY’nu azaltmakta ve

k e ilimini art rmaktad r. Ayr ca sigara kullananlarda dü me riskinin de daha

fazla oldu u bulunmu tur. Ya kla birlikte dü me ve travma riskinde art , büyük

ölçüde kas-iskelet ile duyusal yap  ve fonksiyonlardaki de ikliklere ba r. Sigara

kullananlar n daha zay f, dengelerinin ve nöromüsküler performanslar n daha az

olmas  da dü me riskine katk da bulunmu  olabilir (Kara 2009). Osteoporozun neden

oldu u olas  komplikasyonlar  önlemek ve hastal  yava latmak için sigara

al kanl  gibi risk faktörlerinin kontrol alt na al nmas  önem ta maktad r (Wong

ve ark 2007, Kara 2009).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Ara rman n Amac  ve Tipi

Bu çal ma vaka kontrol tipi analitik bir ara rma olup sigara içen orta ya

grubundaki (35-70 ya ) erkekler ile sigara içmeyen erkekler aras nda  kemik yap m

(osteokalsin, osteoprotogerin) ve y m (RANKL, CTX) parametreleri aras ndaki

ili kinin ara lmas  planland . Ayr ca kemik minarel yo unlu unu etkileyen TSH,

Ca, P, PTH, ALP, TT, vitamin D parametrelerinin seviyelerinin sigara içen ve

içmeyenler bireylerde  kar la lmas  planlad .

3.2. Ara rman n Yap ld  Yer ve Evreni

  Bu çal ma, Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi etik kurulunun 13.09.2012

tarihli ve 2012/175 say  karar  ile onayland . Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Aile

Hekimli i Ana Bilim Dal  Sigara B rakt rma poliklini i’ne 17.02.2014 ile

04.04.2014 tarihleri aras nda ba vuran 35-70 ya  aras  90 sigara içen erkek hasta

vaka grubuna ve Periyodik Muayene poliklini i’  ne ba vuran 35-70 ya  aras  90 hiç

sigara içmemi  erkek bireyler kontrol grubuna al nd . Çal maya al nan bireylerin

tetkik sonuçlar na TSH, ALP, PTH parametrelerinden uç de erleri olan bireyler

çal ma d  b rak larak, çal ma 85 sigara içen ve 85 hiç sigara içmemi  birey ile

gerçekle tirildi.

3.3. Çal maya Al nma ve Al nmama Kriterleri

Her iki gruba al nan bireyler ya , VK , e itim düzeyi aç ndan benzer

tutuldu.

Alkol kullan m öyküsü

70 ya  üzeri

Ailede osteoporotik k k öyküsü

Minör travma ile geçirilmi  k k öyküsü

3 aydan fazla glukokortikoid kullan

Hipertiroidi
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Sekonder osteoporoz (Tip I DM, osteogenezis imperfekta, hipotiroidizm,

hipogonadizm, kronik malnutrisyon, çölyak hastal  ve ülseratif kolit gibi

malarbsorbsiyon sendromlar , kronik karaci er hastal , kemoterapi)

Dü ük vücut a rl  (<57 kg)

25 ya ndaki vücut a rl n %10’undan daha fazlas n kayb

Kronik heparin tedavisi

Romatoid artrit

Kronik antikonvülzan kullanan bireyler çal maya dahil edilmedi.

3.4. Verilerin Toplanmas  ve Çal man n Yap lmas

Çal ma öncesinde her kat mc dan Dünya T p Birli inin Helsinki

Deklarasyonu’na (World Medical Association Declaration of Helsinki)  uyumlu

ayd nlat lm  onam formu al nd .

Çal maya al nan bireylerden Selçuk Üniversitesi Bilimsel Ara rma

Projeleri (BAP) Koordinatörlü ü taraf ndan sa lanan maddi kaynak ile Selçuk

Üniversitesi T p Fakültesi Biyokimya Anabilim dal nda TSH, ALP, Ca, P, TT, PTH,

Vit  D  parametrelerine  bak ld .   CTX,  RANKL,  OPG,  OC  için  kit  al  yap p,

Biyokimya Anabilim dal  ö retim görevlisi denetiminde uygun materyal metod ve

cihaz kullan larak ile çal ld .

3.5. Anket Bilgileri

Kat mc lar n sosyodemografik özellikleri ve osteoporoz risk faktörlerini

içeren 47 sorudan olu an anket formu yüz yüze görü me yöntemi ile dolduruldu (Ek-

2). Ankette yer alan sosyodemografik de kenler ve antropometrik parametreler

daki kriterlere göre düzenlendi:

- Kat mc lar n boylar  ayakkab lar  ç kart larak; a rl klar  ceket ve üstteki

fazla giysiler ç kart ld ktan sonra standart baskül ve boy ölçer yard  ile ölçüldü ve

vücut kitle indeksi (VK ) = a rl k(kg)/ boy²(m²) formülü ile hesapland .

- Meslekleri sorgulanarak; i çi, memur, esnaf-serbest meslek, özel sektör,

emekli olarak kategorize edildi.
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- E itim durumlar  sorgulanarak; okur-yazar, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite

ve üzeri olarak kategorize edildi.

- Ya ad klar  yer olarak hayatlar n büyük bölümünün geçirdikleri yer

sorguland . Köy, kasaba, ilçe ve il olarak kategorize edildi.

- Beslenme al kanl klar ; kola (su barda /hafta), süt (su barda /hafta),

yo urt (su barda /hafta), peynir (kibrit kutusu/gün), çay (çay barda /gün), kahve

(kahve fincan /hafta), ayran (su barda /hafta) olarak sorguland  ve de erlendirildi.

Haftada en az bir su barda  kola içenler içiyor daha nadir içenler içmiyor olarak

de erlendirildi. Ayn ekilde haftada en az bir su barda  süt ve ayran içenler içiyor

di erleri içmiyor olarak de erlendirildi. Haftada en az bir su barda  kadar yo urt

tüketenler yiyor daha nadir tüketenler yemiyor olarak de erlendirildi. Her gün en az

bir kibrit kutusu peynir tüketenler yiyor daha nadir tüketenler yemiyor olarak kabul

edildi. Her gün en az bir çay barda  çay içenler içiyor daha nadir içenler içmiyor

olarak de erlendirildi. Haftada en az 1 kahve fincan  kahve tüketenler içiyor daha

nadir tüketenler içmiyor olarak de erlendirildi.

- Ki ilerin spor yap p yapmad  evet/hay r eklinde sorguland . Spor

yap yorsa hangi sporu yapt  ve haftada kaç saat yapt  sorguland  ve kaydedildi.

- Birinci derece akrabada tedavi alan OP öyküsü, minor bir travma ile

geçirilmi  k k öyküsü, birinci derece akrabada k k öyküsü olup olmad

evet/hay r eklinde sorguland .

-  Ki inin herhangi bir hastal  olup olmad , ayr ca Tip 1 DM, Tip 2 DM,

karaci er hastal , romatoid artrit, malarsorbsiyon hastal  (crohn, ülseratif kolit),

hipotiroidi, hipertiroidi hastal klar  sorguland .

- Ki ilerin alkol kullan  sorguland  ve alkol kullan m öyküsü olanlar

çal maya al nmad .

3.6. Sigara çme Özellikleri

 Vaka grubundaki aktif sigara içen bireylere sigaraya kaç ya nda ba lad ,

kaç y ldan beri sigara kulland , günde kaç tane sigara içti i sorguland . Günde
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içti i sigara miktar  ile kaç y ld r içti i say sal olarak çarp larak paket/y l miktar

hesapland .

            Çal maya al nan bireylerin sigara içme özelliklerinin de erlendirilmesinde,

tasnifinde ve b rakmada a amal  de im süreci yönünden s flanmas  için ABD’de

kullan lan Prochaska ve arkada lar n önerdi i soru tak n Türkçe sürümü ve

ba ml k puanlama ve s flamas nda Fagerstrom Nikotin Ba ml k Testi sorular

kullan ld  (Prochaska JO 1983,1991 ve Fagerstrom KO 1992).

 Çal maya al nan bireylerin sigara içme durumlar n do rulanma ve

lanmas nda expiryum havas nda CO ölçümleri expiryum havas nda CO ölçümleri

piCO Smokerlyzer Breath Bedfront Scientific cihaz  ile ölçüldü. piCO Smokerlyzer

Breath cihaz  expiryum havas ndaki CO düzeyini 0-100 ppm aras nda ölçmektedir.

CO düzeyi 5 ppm ve alt  olanlar içmiyor olarak de erlendirildi (Türkcan ve Çakmak

2004).

3.7. Kan Örneklerinin Analizi

Kan parametrelerinin ölçüm yap laca  cihaz n, günlük, ayl k ve 3 ayl k

standart bak m ve kalibrasyonlar  anabilim dal  teknisyeni ve yetkili teknik servis

elemanlar  taraf ndan düzenli olarak yap lmaktayd .

Ki ilerin kan örnekleri dirsek ön yüzündeki antekubital bölgeden %70’lik

alkollü pamukla temizlendikten sonra al narak jelli tüplere konuldu. 4000 rpm’de on

dakika  santrifüj  edildi.  Serum  örneklerinden  TSH,  ALP,  Ca,  P,  TT,  PTH,  Vit  D,

CTXc, RANKL, OPG, OC çal ld .

3.7.1. Ca, P ve ALP Ölçümü

Abbott archictect C16000© cihaz  kullan larak spektrofotometrik yöntem ile

ölçüldü.

3.7.2. Total Vitamin D Ölçümü

Roche diagnostik E-170 cihaz  kullan larak kemiluminesans yöntemi ile

ölçüm yap ld .
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3.7.3. TSH, TT, PTH Ölçümü

Roche diagnostik E-170 cihaz  kullan larak ECLIA (elektrokemiluminesans)

yöntemiyle ölçüldü.

3.7.4. CTX,  RANKL,  OPG, OC Ölçümü

Kayto rt-2100c marka elisa yöntemi ile ölçülmü tür. Eastbiopharm marka

eliza kit kullan lm r.

3.7.5. statiksel Analiz

Tüm veriler SPSS 16.0 istatistik paket program  kullan larak de erlendirildi.

Verilerin de erlendirilmesinde say , yüzde, ortalama, standart sapma kullan ld .

Kategorik verilerin s kl k da mlar  verilerek gruplar aras nda, Ki-kare testi ve

Student-t testi yap ld .
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4. BULGULAR

Çal mam za 85 halen sigara içen ve 85 hiç sigara içmemi  erkek hasta al nd .

Çal mam za kat lan 170 bireyin ya  ortalamas  43,55±6,63 (min:33, max:55,

median:44), VK ortalamas  27,08±3,16 kg/m² idi (min:20,72, max:34,89,

median:27,42). %1,2’si (n=2) okuryazar, %19,4’ü (n=33) ilkokul mezunu, %14,1’i

(n=24) ortaokul mezunu, %17,2’i (n=29) lise mezunu, %48,2’si (n=82) yüksekokul

veya üniversite mezunuydu. Çal mam za al nan bireylerin %4,2’si (n=7) köy ve

kasabada, %5,3’ü (n=9) ilçede, %90,6’s  (n=154) ilde ya yordu.

Çal maya al nan bireyler;  vaka (85 ki i) ve kontrol (85 ki i) olmak üzere

ikiye ayr ld . Vaka grubunun ya  ortalamas  43,52±6,72, kontrol grubun ya

ortalamas  43,58±86,58 idi ve istatistiksel olarak sigara içen ve sigara içmeyen grup

aras nda anlaml  fark yoktu (p=0,954). Vaka grubunun VK  ortalamas  27,05±3,21,

kontrol grubunun VK  ortalamas  27,12±3,12 olup sigara içen ve sigara içmeyen

grup aras nda istatistiksel olarak anlaml  fark yoktu (p=0,872). Vaka grubunun

%1,2’si (n=1) okuryazar, %20,0’  (n=17) ilkokul, %15,3’ü (n=13) ortaokul,%17,6’s

(n=15) lise, % 45,9’u (n=39) üniversite ve üzeri; kontrol grubunun % 1,2’si (n=1)

okuryazar, % 18,8’i (n=16) ilkokul, %12,9’u (n=11) ortaokul,% 16,5’i (n=14) lise,%

50,6’s  (n=43) üniversite ve üzeri olup sigara içen ve sigara içmeyen grup aras nda

istatistiksel olarak anlaml  fark yoktu (p=0.980) (Tablo 4.1).
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Tablo 4.1:  Sigara çmeyen ve çen Bireylerde E  Tutulan Özellikler

çmeyen
 (n=85)
Ort±SS
n                 %

çen
 (n=85)
Ort±SS
n                %

X2/t p

Ya (Y l) 43,58±6,58 43,52±6,72 -0,058 0,954
VK (kg/m2) 27,12±3,12 27,05±3,21 -0,161 0,972

itim durumu
Okuryazar 1 1,2 1 1,2 0,427 0,980
lkokul 16 18,8 17 20,0

Ortaokul 11 12,9 13 15,3
Lise 14 16,5 15 17,6
Üniversite ve 43 50,6 39 45,9
Toplam 85 100,0 85 100,0

Vaka grubundaki 85 ki iden %38,8’i (n=33) i çi, %24,4’ü (n=19) memur,

%17,6’s  (n=15) esnaf, %7,1’i (n=6) özel sektör çal an , %14,1’i (n=12) emekliydi.

Kontrol grubundaki 85 ki iden %31,8’i (n=27) i çi, %41,2’si (n=35) memur,

%10,6’s  (n=9) esnaf, %7,1’ü (n=6) özel sektör çal an , %9,4’ü (n=8) emekliydi.

Sigara içen ve sigara içmeyen grup aras nda meslek gruplar  aç ndan istatistiksel

olarak anlaml  fark yoktu (p=0,106). Vaka grubunda %8,2’si (n=7), kontrol

grubunun %7,1’i (n=6) köy ve kasabada ya yordu. Vaka grubunda %8,2’si (n=7),

kontrol grubunun %5,9’u (n=5) ilçede ya yordu. Vaka grubunun %83,5’i (n=71),

kontrol grubunun % 87’si (n=74) ilde ya yordu. Sigara içen ve sigara içmeyen grup

aras nda ya ad klar  yer aç ndan istatistiksel olarak anlamda farkl k yoktu

(p=0,790) (Tablo 4.2).
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Tablo 4.2: Sigara çmeyen ve çen Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri

Sigara içen erkeklerin sigara içme özelliklerinin da  Tablo 4.3’te

gösterilmektedir. Sigara içen erkeklerin sigaraya ba lama ya  ortalamalar  16,35±

4,18, günde içtikleri sigara miktar  ortalama 20,69±9,35 idi. Sigara içen erkeklerin

sigara içme süresi ortalamalar  y l olarak 26,00±8,37 idi. Tüketilen paket/y l

ortalamas  27,55±8,20  y ld .  Sigara içenlerin Fagerström Ba ml k Puanlar  (FBP)

ortalamas  5,37±2,35 idi. Sigara içen erkek bireylerin FBP puanlar  kategorize

edildi inde; %10,6’s  (n=9) çok dü ük (0-2 puan), %27,7’si (n=21)  dü ük (3-4

puan), %16,5’i (n=14) orta (5 puan), %27,1’i (n=23) yüksek (6-7 puan), %21,2’si

(n=18) çok yüksekti (8-10 puan).

Sigara içmeyen
(n=85)

      n                 %

Sigara içen
(n=85)

     n                 %
   ² p

Meslek
çi 27               31,8 33               38,8 7,641 0,106

 Memur 35               41,2 19               22,4
 Esnaf   9               10,5 15               17,6

 Özel sektör   6                 7,1   6                 7,1
 Emekli   8                 9,4 12               14,1

Ya ad  yer
 Köy-kasaba   6                  7,1   7                 8,2 0,472 0,790

lçe   5                  5,9   7                 8,2
l  74               87,0 71                83,5

Toplam        85              100,0   85              100,0
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Tablo 4.3: Sigara çen Bireylerin Sigara çme Özellikleri

Sigara içme özellikleri
     (n=85)                       Ort±SS             Median            Minimum       Maksimum

Sigaraya ba lama
ya lar 16,35±4,18 17 7 25

Günde içtikleri
sigara say 20,69±9,35 20  4 50

Sigara içme süresi
(y l) 27,55±8,20 27 10 45

Paket/y l   29,98±11,23 30 10 60

Fagerström
Ba ml k
Puanlar

  5,37±2,35   5   0 10

Sigara içen grubun CO seviyesi ortalamas 11,60±4,87, sigara içmeyen

grubun CO seviyesi ortalamas   1,32±0,85  olup, sigara içen ve sigara içmeyen grup

aras nda CO seviyeleri aç ndan istatistiksel olarak farkl k vard (p=0,000) (Tablo

4.4).

Tablo 4.4: Sigara çmeyen ve çen Bireylerde CO Seviyelerinin Kar la lmas

     Sigara içmeyen                     Sigara içen

          (n=85)                                 (n=85)  t                  p

CO (ppm) 1,32±0,85                           11,60±4,87              19,143             0,000

Çal mam za kat lan vaka grubunun serum RANKL düzeyleri ortalamas

93,61±98,84 pg/ml, kontrol grubunun serum RANKL düzeyleri ortalamas

117,53±8,65 pg/ml olup sigara içen ve sigara içmeyen grup aras ndaki fark

istatistiksel olarak anlaml  de ildi (p=0,084). Vaka grubunun serum CTX düzeyleri

ortalamas  50,30±26,97 ng/ml, kontrol grubunun serum CTX düzeyleri ortalamas

65,10±42,41 ng/ml idi ve istatistiksel olarak sigara içen erkek grupta CTX seviyesi

anlaml  derecede dü üktü (p=0,007).  Çal mam za kat lan vaka grubunun serum OC

düzeyleri ortalamas  21,62±13,59 ng/ml, kontrol grubunun serum OC düzeyleri
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ortalamas  26,52±21,70 ng/ml olup sigara içmeyen erkek bireylerin serum OC

düzeyleri ortalamas  (26,52±21,70 ng/ml) ,sigara içen erkek bireylerin serum OC

düzeyleri ortalamas ndan (21,62±13,59 ng/ml) istatistiksel olarak anlaml  olmasa da

yüksekti (p=0,080). Sigara içmeyen erkek bireylerin serum OPG ortalama seviyesi

(3,88±4,18 pg/ml), sigara içen erkek bireylerin ortalama OPG seviyesine (2,70±2,38

pg/ml),  göre istatistiksel olarak anlaml  derecede   yüksekti (p=0,025) ( Tablo 4.5).

Tablo  4.5:  Sigara  çmeyen  ve  çen  Bireylerin  Kemik  Y m  ve  Y m

Parametrelerinin Kar la lamas

Çal mam za kat lan vaka grubunun (n=85) serum TSH düzeyleri ortalamas

1,64±0,84 µU/L, kontrol grubunun (n=85) serum TSH düzeyleri ortalamas

2,00±1,01 µU/L olup sigara içen ve içmeyen  grup aras nda serum TSH ortalamalar

aç ndan istatistiksel olarak fark yoktu (p=0,021). Vaka  grubunun  serum  TT

düzeyleri ortalamas  4,41±1,64 ng/ml, kontrol grubunun serum TT düzey ortalamas

4,22±1,59 mg/dl olup sigara içen ve içmeyen grup aras nda  serum TT ortalamalar

aç ndan istatistiksel fark yoktu (p=0,456).  Çal mam za kat lan vaka grubunun

serum Ca düzeyleri ortalamas  9,74±0,45 mg/dl, kontrol grubunun serum Ca

düzeyleri ortalamas  9,81±0,44 mg/dl olup, sigara içen ve içmeyen grup aras nda

istatistiksel olarak fark olmasa da sigara içmeyen erkek bireylerin serum Ca

düzeyleri ortalamas  (9,81±0,44 mg/dl) sigara içenlerin serum Ca seviyesi

ortalamas na (9,74±0,45 mg/dl) göre yüksekti (p=0,315).

Kemik  Yap m  ve
m Parametreleri

Sigara içmeyen
(n=85)

(Ort ± SS)

Sigara içen
(n=85)

(Ort ± SS)
t p

RANKL     117,53± 8,65 93,61 ±98,84 0,413 0,084

CTX 65,10 ±42,41 50,30 ±26,97 -2,715 0,007

OC 26,52 ±21,70 21,62 ±13,59 -1,764 0,080

OPG    3,88± 4,18 2,70 ± 2,38 -2,270 0,025

RANKL/OPG 39,73 ±17,52 43,63 ±58,97  0,585 0,560
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Vaka grubunun serum fosfor düzeyleri ortalamas  3,15±0,54 mg/dl, kontrol

grubunun serum fosfor düzeyleri ortalamas  3,18±0,49 mg/dl olup istatistiksel olarak

sigara içen ve içmeyen grup aras nda anlaml  fark yoktu (p=0,660). Vaka grubunun

serum PTH düzeyi ortalamas  23,75±9,88 pg/ml kontrol grubunun PTH düzeyi

ortalamas  31,35±13,15 pg/ml olup sigara içmeyen grubun PTH düzeyi ortalamas

sigara içen gruba göre istatistiksel olarak anlaml  düzeyde yüksekti (p=0,000). Vaka

grubunun serum ALP düzeyi ortalamas  80,80±21,21 u/L, kontrol grubunun ALP

düzeyi ortalamas  72,37 ± 21,47 u/L olup sigara içen ve içmeyen grup aras nda

istatistiksel aç dan anlaml  fark yoktu (p=0,011). Sigara içen grubunun vitamin D

düzeyi ortalamas  (16,75±8,73 ng/ml), sigara içmeyen grubunun (19,50±8,97 ng/ml)

vitamin D düzeyi ortalamas ndan istatistiksel olarak anlaml  derecede dü üktü

(p=0,044) (Tablo 4.6).
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Tablo 4.6: Sigara çmeyen ve çen Erkek Bireylerin Kan Parametrelerinin

Kar la lmas

Kan
parametreleri

Sigara içmeyen
(n=85)

(Ort ± SS)

Sigara içen
(n=85)

(Ort ± SS)
t P

TSH     2,00±1,01  1,67±0,84 -2,337 0,021

TT     4,22±1,59   4,41±1,64  0,748 0,456

Ca     9,81±0,44   9,74±0,45 -1,008 0,315

P     3,18±0,49   3,15±0,54 -0,441 0,660

PTH 31,35±13,15 23,75±9,88    -4,257 0,000

ALP 72,37±21,47 80,80±21,21   2,573 0,011

Vitamin D       19,50±8,97 16,75± 8,73   -2,028 0,044

Çal maya al nan tüm bireylerin %40,0’ na (n=68) göre medyada sigaran n

zararlar  hakk nda yeterince yay n yap lm yordu. Çal maya al nan tüm bireylerin

%24,1’i (n=41) en az bir çe it haftada düzenli spor yap yordu. Çal maya al nan tüm

bireylerin arkada  grubunun %10,6’s  (n=18) hiç kimse sigara içmez iken, arkada

grubunun %38,2’s  (n=65) baz lar , arkada  grubunun %22,4’ü (n=38) arkada

grubunun ço u, %28,8’i (n=49) arkada  grubunun hemen hemen hepsi sigara

kullan yordu. Sigara içenlerin sigaraya ba lamas nda en s k sebepler s ras yla;

%37,6’s nda (n=64) sosyal çevre ve arkada  grubu, %7,6’s nda (n=13) özenti ve

heves, %2,9’unda (n=5) stres ve s nt , %1,8’inde (n=3) keyif ve zevkidi. Sigara

içenlerin %8,8’i (n=15) sigara b rakmay  hiç denememi  iken, %15,9’u (n=27)

sadece bir kez, %18,2’sinde (n=31) 2-3 defa , %7,7’inde (n=12)  dört ve daha fazla

kez sigaray  b rakmay  denemi lerdi. Sigara içen erkek bireylerin sigara içme

özelliklerinin de erlendirilmesinde tasnifinde ve b rakmada a amal  de im süreci

yönünden Prochaska ve arkada lar n önerdi i s flanmaya göre sigara içen erkek

bireylerin %10,6’s  (n=9)  sigaray  b rakmay  dü ünmüyor, %5,9’u (n=5)  dü ünme

amas nda, %83,5’i (n=71) sigaray  b rakmaya haz rl k a amas ndayd .

Çal mam za kat lan bireylerin beslenme al kanl klar  tablo 4.7’de

gösterildi i gibidir. Sigara içen ve sigara içmeyen erkek bireylerin beslenme
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al kanl klar  k yasland nda sigara içen grup ve sigara içmeyen grup aras nda kola

içme s kl klar  aç ndan istatistiksel fark yoktu (X²=0,000, p=1,000). Sigara içen

erkek bireylerin çay içme s kl  (%98,8), sigara içmeyen erkek bireylerin s kl na

göre (%95,3) göre istatistiksel aç ndan fark olmasa da yüksekti (p=0,364). Sigara

içen erkek bireylerin yo urt yeme s kl  (%82,4), sigara içmeyen erkek bireylerin

kl na göre (%87,1) göre istatistiksel aç ndan fark olmasa da sigara içen erkek

bireylerde yo urt yeme s kl  dü üktü (p=0,523). Sigara içen erkek bireylerin peynir

yeme s kl  (%12,9), sigara içmeyen erkek bireylerin s kl na göre (%5,9) göre

istatistiksel aç ndan fark olmasa da yüksekti (p=0,189). Sigara içen erkek bireylerin

ayran içme s kl  (%72,9), sigara içmeyen erkek bireylerin s kl na göre (%82,4)

göre istatistiksel aç ndan fark olmasa da dü üktü (p=0,099).
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Tablo 4.7: Sigara çmeyen ve çen Erkek Bireylerin Beslenme Al kanl klar

Beslenme al kanl
Sigara içmeyen

(n=85)
n           %

Sigara içen
(n=85)

n           %
X² p

Kola içme durumu
(su barda /hafta)
 Yok
 Var

 63 74,1
 22 25,9

      63 74,1
  22 25,9

0,000 1,000

Çay içme durumu
(çay barda /gün)
 Yok
 Var

      4
    4,7

 81  95,3

        1 1,2
  84 98,8 0,864 0,364

Yo urt yeme
durumu
(su barda /hafta)
 Yok
 Var

 11 12,9
 74 87,1

 15 17,6
     70 82,4

0,409 0,523

Peynir yeme durumu
(kibrit kutusu/gün)
 Yok
 Var

 80 94,1
    5 5,9

 74 87,1
 11 12,9

1,725 0,189

Ayran içme durumu
(su barda /hafta)
 Yok
 Var

 15 17,6
 70 82,4

 23 27,1
 62 72,9

0,197 0,099
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5. TARTI MA

Erkeklerde sigara içimin kemik sa  üzerine etkilerini içeren az say da veri

olmas na ra men, sigara içimi kemik kayb na yol açan önemli bir risk faktörü olarak

ortaya ç kmaktad r (Seeman ve ark 1983, Slemanda ve ark 1992, Wong ve ark 2007).

Osteoporoz dü ük kemik kütlesi ve kemik mikromimarisinin bozulmas  sonucu

kemik k lganl n artmas  ile karakterize sistemik bir iskelet hastal r.

Osteoporoza ba  k klar yüksek tedavi maliyetleri, önemli morbidite ve mortalite

nedeni olmalar  ile önemli bir halk sa  sorunu haline gelmi tir (Wong 2007).

          Günümüzde osteoporozun tan n konmas nda kemik kütlesinin,

yo unlu unun ve mineral içeri inin ölçüldü ü birçok yöntem bulunmaktad r. Ancak

son dönemlerde osteoporozun tan mlanmas nda ve tedavi takibinde biyokimyasal

belirteçler önemli hale gelmeye ba lam r. Bu çal mada sigara içen ve içmeyen

erkeklerde sigaran n kemik yap m ve y m parametreleri ve ili kili kan

parametrelerine etkisinin ara lmas  planland .

Çal maya al nan sigara içen ve içmeyen erkek bireyler aras nda ya

ortalamas  bak ndan istatistiksel olarak anlaml  farkl k yoktu. Ki iye ait önemli

bir epidemiyolojik özellik olan ya  ile sa  ilgilendiren pek çok olay aras nda

yak n ili ki bulunmaktad r. Osteoporozda morbidite, mortalite h zlar  ve di er ki isel

özellikler ya a göre farkl k gösterir. Ayr ca ya  ilerledikçe OP görülme s kl  ve

iddeti artmaktad r, prognoz kötüle mektedir (Wong ve ark 2007).

itim durumu, OP riskini belirleyen bir di er epidemiyolojik faktördür.

Aksu ve ark.’n n  2005 y nda yapt klar  çal mada e itim düzeyi artt kça osteoporoz

hakk nda bilgi seviyesinin artt  gözlenmi tir (Aksu ve ark 2005). Bu çal mada

itim düzeyi azald kça osteoporoza kar  koruyucu tedbirlerin al nmas nda azalma

ve buna ba  olarak artan OP riskinin olabilece i dü ünülmü tür.  Çal mam zda

sigara içen ve içmeyen gruplar aras nda e itim durumu bak ndan istatistiksel

olarak anlaml  farkl k yoktu.

Sigara içen grupta kemik y m parametrelerinden olan serum RANKL

düzeyleri ortalamas  kontrol grubunun serum RANKL düzeyleri ortalamas ndan

dü ük olsa da,  sigara içen ve sigara içmeyen grup aras ndaki fark istatistiksel olarak

anlaml  de ildi (p=0,084).
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Bu konuda yap lan baz  çal malar incelendi inde; Lappin ve ark’n n 2007

nda yapt klar  çal mada 35 sigara içen (12 erkek, 23 bayan) ve 35 (12 erkek, 23

bayan)  sigara içmeyen periodonditisli hastada; sigara içenlerin RANKL (41,47

pg/ml) seviyesini, istatistiksel aç dan anlaml  olmasada içmeyenlere (48,23 pg/ml)

göre dü ük bulmu lard r (p=0,094). Sigara içmeyenlerde RANKL seviyesinin

yüksek olmas  muhtemelen pasif içicili e, sigaral  ortamda çal maya ya da ailede

sigara içenlerin bulunmas na ba  olabilece ini belirtmi lerdir. Mizrak ve ark’lar n

2013 y nda deney farelerinde yapt klar  çal mada fareleri kontrol grubu (n=12),

dü ük doz nikotin (n=12)  ve yüksek doz nikotin (n=12) uygulananlar olarak üç

gruba ay rm lar. Kontol grubunda RANKL seviyesi (79,1 pg/ml) istatistiksel olarak

anlaml  olmasa da dü ük doz nikotin (69,0 pg/ml)  uygulanan ve yüksek doz nikotin

uygulanan gruba (68,6 pg/ml) göre yüksek bulmu lard r (p=0,847). Walker ve ark.

2001 y nda postmenopozal osteoporozlu kad nlarda yapt klar  çal mada ise dü ük

doz NRT’nin kemiklerde stimülator etki; yüksek doz NRT’nin ise antiproliferatif ve

toksik etkiye yol açt  göstermi lerdir. Bu durumun sebebi muhtemelen dü ük doz

nikotinin kompansatuar mekanizmayla osteoblastlarda stimulasyona yol açarak

sigara içenlerde kemik y nda azalmaya neden olabilece i dü ünülmü  ve cerrahi

operasyon öncesi sigaray  b rakamayanlara en az ndan dü ük doz NRT

önerilebilece i belirtilmi tir. Özçaka ve ark’n n 2010 y nda yapt klar  çal mada

sigara içen (n=13) ve sigara içmeyen (n=31) kronik peridontitisli hastalarda serum

RANKL düzeyi sigara içen grupta (39,32±4,33 pg/ml), sigara içmeyen gruba

(40,65±3,77 pg/ml) göre istatistiksel olarak anlaml  olmasa da dü ük bulmu lard r.

Plazma RANKL seviyesinin sigara içen ve içmeyen grup aras nda anlaml  fark

olmay  çal maya al nan hasta say n az olmas na, sigara içme öyküsü hakk nda

yanl  bilgi verilmesine, sigara içemeyen grubun ailesinde sigara içenlerin

bulunmas na ve pasif içicilikten kaynaklanabilece ini belirtmi lerdir. Bizim

sonuçlarm z da literatürdeki baz  çal malar ile benzerdi. Bu durum kemik y m

parametrelerinden olan RANKL’ n sigara harici birçok faktörden örne in cinsiyet,

ya , di  eti hastal , romatoid artrit, multiple myelom, diyabet gibi faktörlerden

etkilenebilce ini bu durumlar n ayr nt  sogulanmas n gerekebilece ini

desteklemektedir (Lappin ve ark 2007).
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 Vaka grubun kemik y m parametrelerinden serum CTX düzeyleri

ortalamas , kontrol grubunun serum CTX düzeyleri ortalamas ndan istatistiksel

olarak anlaml  derecede dü üktü (p=0,007). Süpervia ve ark 2006 y nda yapt klar

çal mada hiç sigara içmemi  52 birey ve 22 sigara içen bireyi içeren çal mada

sigaran n artm  idrar NTX seviyeleri ile ili kili oldu unu tespit etmi lerdir ve sigara

içen bayanlarda (n=13)  idrarda NTX seviyesini içmeyenlere (n=30)  göre

istatistiksel olarak anlaml  derecede artm  bulmu lard r (p=0,004). Ardawi ve ark

20-74 ya  aras  834 erkekte yapt klar  çal mada 50 ya  üstü erkek bireylerde

(n=284) (392 pg/ml ), 50 ya  alt  bireylere (n=550) (280 pg/ml)   göre kemik y m

parametrelerinden serum CTX seviyesinde anlaml  derecede yükseklik saptam lard r

(p=0,001). Bizim çal mam zda sigara içenlerde kemik y m parametrelerinden

CTX’ in sigara içmeyenlere göre dü ük bulunmas  muhtemelen çal maya al nan

erkek bireylerin orta ya  grubunda olmas ndan kaynaklad  dü ünmekteyiz.

Sigara içen grupta kemik yap m parametrelerinden serum OPG seviyesi

içmeyen gruba göre ististiksel olarak anlaml  olmasa da dü ük bulundu. Lappin ve

ark’n n 2007 y nda yapt klar  çal mada 35 sigara içen (12 erkek, 23 bayan) ve 35

(12 erkek, 23 bayan)  sigara içmeyen peridonditisli vakada; sigara içenlerde OPG

seviyesini sigara içmeyenlere göre dü ük bulunmu tur. Sigara içen grup ve sigara

içmeyen grup aras nda anlaml  fark bulunmu tur (p=0,006). Tanaka ve ark 2006

nda sigara içen grupta OPG seviyesinin,  sigara içmeyen gruba göre dü ük

olmas n kemik y na yol açaca  fakat bu mekanizman n net bir ekilde

anla lmasa da bunun kemik içinde nikotin ve liposakkaritin etkile mesi ile y m

hücreleri olan osteoklastlarda art  nedeniyle olabilece i dü ünülmü tür (Tanaka ve

ark 2006). Ayr ca PGE2’nin osteoblastlarda OPG sentezini azaltt  bildiren

çal malar bildirilmi tir (Feldmann ve ark 1996, Suda ve ark 1999). Ayr ca Lappin

ve ark’n n yapt  çal mada sigara içen ve içmeyen her iki grubu di  eti hastal klar

yönünden e  tutmaya çal lard r. Klinik ve di er e  tutulamayan detay hasta

özeliklerinin sonuçlarda farkl k yaratabilece ini bildirmi lerdir. Sigara içenlerde

OPG seviyesinin azalarak peridonditis geli imine sebep olabilece ini dü ündüklerini

fakat cinsiyet, ya  ve klinik di  eti hastal klar  yönünden gruplar  e  tuttuklar  daha

detayl  ve dikkatli seçilmi  uzun dönem takipli çal malarda bunun netle ebilece ini
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bildirmi lerdir (Lappin ve ark 2007). Buduneli ve ark 2008 y nda sigara içen ve

içmeyen kronik peridonditisli 111 bireyde yapt klar  çal mada sigara içenlerde

(n=56) tükrükteki OPG konsantrasyonunu sigara içmeyen bireylere (n=55)  göre

anlaml  derecede daha dü ük olarak bulmu lard r (p<0,001). Özçaka ve ark’n n

2010 y nda yapt klar  çal mada sigara içen (n=13)  kronik peridonditisli hastalarda

(36,63±5,85 pg/ml) OPG seviyesi  sigara içen (n=13)   sa kl   kontrol gruba

(46,24±983 pg/ml) göre istatistiksel olarak anlaml  derecede  dü üktü (p=0,007).

Sigara içen (n=13) ve içmeyen (n=31)  kronik peridontitisli bireylerde serum OPG

seviyesi aras nda anlaml  fark yoktu. Mizrak ve ark’lar n 2013 y nda deney

farelerinde yapt  çal mada fareleri kontrol grubu (n=12), dü ük doz nikotin

uygulanalar (n=12)  ve yüksek doz nikotin uygulanalar (n=12)  olarak ay rm lard r.

On iki ay n sonunda plazma OPG seviyesi, yüksek doz nikotin uygulananlarda

kontrol ve dü ük doz nikotin uygulanan gruba göre anlaml  derecede yüksek

bulunmu tur (p=0,001). Nikotin seviyesinin artmas yla birlikte OPG seviyesindeki

artman n muhtemelen vücutta kompansatuvar mekanizma ile ili kili olabilece i

belirtilmi tir. Bu durumu serum OPG seviyesinin sigaradan ba ms z olarak

vücuttaki sistemik inflamasyondan (diyabet vs.) etkilenebilece ini belirtmi lerdir

(Özçaka ve ark 2010). Yukar da  literatürlerde görüldü ü gibi sigara içenlerde kemik

yap m parametrelerinden olan serum OPG seviyesini içmeyenlere göre dü ük bulan

çal malar oldu u gibi yüksek bulan çal malar da mevcuttur. Bizim çal mam n

sonucu da sigara içenlerde kemik yap n olumsuz etkilendi i ve yap n azald

görü ünü desteklemektedir.

Çal mam za kat lan vaka grubunun kemik yap m parametrelerinden olan

serum OC düzeyleri ortalamas  sigara içmeyen erkek bireylerde sigara içen erkek

bireylere göre istatistiksel aç dan anlaml  olmasa da yüksekti (p=0,080). Gürlek ve

ark.’n n 2009 nda 67 periodontal hastal  bulunan sa kl  bireyde yapt klar

çal mada serum OC seviyesi sigara içenlerde (n=34) (7,4 ng/ml), sigara içmeyen

(n=22)  (15,3 ng/ml) ve eski içicilere (n=11) (14,2 ng/ml)  göre anlaml  derecede

dü üktü (p=0.001). Tamaki ve ark’lar n 2009 y nda 65 ya  üstü 1576 erkekte

yapt klar  çal mada (FORMEN) serum OC seviyesini hiç içmemi lerde 5,1 ng/ml,

eski içicilerde 4,9 ng/ml ve aktif içicilerde 4,7 ng/ml olarak bulmu lard r. Sigara



49

içmeyen ve içen gruplar aras nda istatistiksel olarak anlaml  fark bulunmam r

(p=0,198).  Bu çal mada, bireylerin sigara içme durumlar  ve tüketilen sigara

miktar  yüz yüze anket uygulama metodu ile belirlendi i için bu al nan bilgilerde

bias olma ihtimalinin sonuçlarda farkl k yaratabilece ini bildirmi lerdir. Bu

sonuçlar ile bizim bulgular z benzerdi. Centeno ve ark, ve Supervia ve ark.  OC

seviyesinin sigara içen ve içmeyen genç erkek bireyler aras nda anlaml  farkl k

bulunmad  ve ya  erkek bireylerde de sigaran n kemik formasyonuna etkilerini

ara racak çok say da çal maya ihtiyaç oldu unu, bu konuda yeterli data olmad

bildirmi lerdir. Literatürdeki baz  çal malarda kemik yap m parametrelerinden

OC’yi sigara içenlerde dü ük bulan çal malar oldu u gibi yüksek bulanlarda

mevcuttu. Bizim çal mam z da sigara içiminin kemik yap  olumsuz etkiledi i

görü ünü desteklemektedir.

Çal maya al nan sigara içen grupta RANKL/OPG oran  ortalamas  43,63

±58,97, sigara içmeyen grupta 39,73±17,52 olup istatistiksel olarak anlaml  olmasa

da sigara içen grubun RANKL/OPG ortalamas  sigara içmeyen grubun

RANKL/OPG ortalamas ndan yüksekti (p=0,560). RANKL/OPG oran n multiple

myelom gibi kemik y  olan hastal klarda da artt  ve kemik y m

parametrelerinin art  ile RANKL/OPG art n korelasyon gösterdi i bilinmektedir

(Terpos ve ark 2003, Lappin ve ark 2007). Lappin ve ark’n n 2007 y nda yapt klar

çal mada RANKL/OPG oran  kemik y m parametreleriyle korelasyon gösterirken,

sigara içenlerde RANKL/OPG oran  (1,16), sigara içmeyenlere göre (0,95) anlaml

derecede yüksek bulundu (p=0,560) (Lappin ve ark 2007). Buduneli ve ark’n n

2008 y nda yapt klar  çal mada sigara içen ve içmeyen kronik periodonditisli 111

bireyde RANKL/OPG oran  sigara içenlerde içmeyenlere göre anlaml  derecede

yüksekti (p<0,01). Son y llarda yap lan çal malarda, RANKL/OPG oran n kemik

n bir göstergesi olabilece i belirtilmektedir (Lappin ve ark 2007). Bizim

çal mam zda da sigara içen grupta literatürdeki baz  çal malara benzer olarak

RANKL/OPG oran  içmeyen gruba göre yüksekti.

Çal mam zda sigara içen erkek bireylerde içmeyen erkek bireylere göre

serum vitamin D de erleri istatiksel olarak anlaml  derecede dü ük bulundu. Birçok

çal mada sigara içenlerde dü ük vitamin D seviyesi tespit edilirken literatürde
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(Landin ve ark 1995, Krall ve Hughes 1999, Brot ve ark 1999,  Rapuri ve ark 2000,

Süpervia ve ark 2006) istatiksel olarak sigara içenler ile içmeyenler aras nda anlaml

fark bulunmayan çal malar da mevcuttur (Saquib ve ark 2006,  Snijder ve ark 2007).

Sigara içenlerde dü ük vitamin D seviyelerinin olmas n sebebi tam olarak

anla lamam r. Diyetle az tüketimin buna sebep olabilece i öne sürülmü tür

(Snijder ve ark 2007). Jorde ve ark 2005 y nda yapt klar  çal mada sigara içenlerde

D vitamini seviyesi içmeyenlere göre anlaml  derecede dü ük bulunmu tur. Bunun

sebebi sigaran n yan  s ra beslenme al kanl klar ndan ya  bal k tüketiminin, günlük

güne e maruziyetin, d ar da geçirilen sürenin de etkisinin olabilece i belirtilmi tir.

Szulc ve ark’n n  83 aktif sigara içen birey, 405  eski içici ve 231 hiç sigara içmemi

erkekte yapt klar  çal mada aktif sigara içenlerde vitamin D seviyesini eski içici ve

hiç içmeyen gruba göre anlaml  derecede dü ük bulmu lard r; bunun

mekanizmas n net olmasa da sigaran n ba rsaklarda emilim mekanizmas

etkileyebilece inden ya da deride  sigaran n D vitamini sentezini olumsuz

etkilemesinden kaynaklanabilece ini belirtmi lerdir. Süpervia ve ark sigara içenlerde

muhtemelen sigaran n karaci er enzim aktivitesini art rarak dü ük D vitamini

seviyesine neden olabilece ini belirtmi lerdir. Sigara içenlerin genellikle alkol

kullanma, dü ük fiziksel aktivite, daha az kalsiyum tüketimi gibi sa kl  olmayan

al kanl klar  vard r (Ma ve ark 2000, Halperin ve ark 2010). Çal mam zda her iki

grupta alkol kullan  sorgulayarak alkol kullananlar  çal ma d  b rakt k. Ayr ca

sigara içenler daha az aç k hava aktivitelerine kat lmaktad rlar ve bu yüzden daha az

güne na maruz kald klar  gözlemlenmi tir (Ma ve ark 2000, Halperin  ve ark

2010). Tüm bunlar sigara içenlerde daha dü ük vitamin D de erlerinin tespit

edilmesine sebep olabilir. Çal mam zda sigara içenlerde dü ük vitamin D seviyesi

literatürdeki birçok çal ma ile benzerdi.

Çal mam zda sigara içen erkek grupta sigara içmeyen gruba göre PTH

seviyesi anlaml  derecede dü ük bulundu.  Jorde ve ark’n n 2005 y nda yapt klar

çal mada sigara içenlerde PTH seviyesi sigara içmeyenlere göre anlaml  derecede

dü ük bulunmu tur. Ayn  grupta sigaray  b rakt ktan bir y l sonra iki grup aras nda

serum PTH düzeyleri aras nda anlaml  fark bulunmam r. Bu durumun muhtemelen

sigara ile aç klanabilece ini fakat PTH seviyesi ve sigara aras ndaki ili kiyi
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aç klayacak net bir mekanizman n olmad , PHT seviyesinin sigara içenlerde

dü ük (Hopper ve Seeman 1994, Landin ve ark 1995) veya normal (Ortego ve ark

1997,1995)  olabilece ini belirten yay nlar bildirilmi tir.  Süpervia ve ark sigara içen

erkek (n=9) ve son bir ayd r sigaray  b rakm  (n=22) erkeklerde yapt klar  çal mada

sigara içenlerde PTH seviyesini sigara içmeyenlere göre anlaml  derecede dü ük

bulmu lard r (p=0,008). Bunun sebebinin sigaran n östrojen mekanizmas  üzerindeki

negatif etkisinden ve sigaran n serum kalsiyum konsantrasyonuna negatif etkisiden

olabilece i belirtilmi tir.  Need ve ark; 2002 y nda 79 eski içici ve 74 aktif içicide

yapt klar  çal mada serum iyonize kalsiyum seviyelerinde ölçülemeyecek kadar

küçük de ikliklerin sigara içenlerde PTH supresyonundan sorumlu olabilece ini

belirtmi lerdir. Cutillas-Marco ve ark’ n 2012 y nda 177 sa kl  ki ide (%74,6

kad n, %25,4 erkek) yapt klar  çal mada sigara içenlerde D vitamini yetersizli i

riski tespit etmi lerdir ve sigara içmeyi dü ük PTH seviyeleri ile korele bulmu lard r.

Bizim çal mam zda da PTH seviyesi birçok literatürde oldu u gibi sigara içenlerde

anlaml  derecede dü ük bulundu. Sigara içenlerde yüksek PTH seviyesi oldu unu

belirten yay nlar da bunun kalsiyum al  ve beslenme al kanl klar  ile ilgili

olabilece ini öne sürmü lerdir. Bizim çal mam zda her iki grupta beslenme

al kanl klar  aç ndan istatistiksel olarak fark yoktu.

Çal mam n k tl klar : kat mc larda osteoporoz yapabilecek

hipogonadizm, Romatoid Artrit, ba rsak hastal klar  gibi hastal klar  ankette sözel

olarak sorgulay p çal ma d  b rakt k. lerde yap lacak çal malarda kat mc lar n

osteoporoza sebep olabilecek hastal klar  tam olarak tespit edilip çal ma d

rak rsa sigaran n kemik yap m parametrelerini olumsuz etkilemesi ve osteoporoz

tam olarak sigaraya atfedilebilir duruma gelebilece i dü ünülmektedir.



52

6. SONUÇ

6.1. Sonuçlar

85 sigara içen ve 85 sigara içmeyen erkek bireyde yapt z çal mam zdan elde

edilen bulgular sonucunda;

1. Çal mam za kat lan vaka grubunun serum RANKL düzeyleri ortalamas

93,61±98,84 pg/ml, kontrol grubunun serum RANKL düzeyleri ortalamas

117,53±8,65 pg/ml olup sigara içen ve sigara içmeyen grup aras ndaki fark

istatistiksel olarak anlaml  de ildi (p=0,084). Vaka grubunun serum CTX düzeyleri

ortalamas  50,30±26,97 ng/ml, kontrol grubunun serum CTX düzeyleri ortalamas

65,10 ±42,41 ng/ml idi ve sigara içen erkek grupta CTX seviyesi istatistiksel olarak

anlaml  derecede dü ük bulundu (p=0,007).

2. Çal mam za kat lan vaka grubunun serum OC düzeyleri ortalamas  21,62

±13,59 ng/ml, kontrol grubunun serum OC düzeyleri ortalamas  26,52 ±21,70 ng/ml

olup sigara içmeyen erkek bireylerin  serum OC düzeyleri ortalamas  (26,52 ±21,70

ng/ml), sigara içen erkek bireylerin  serum OC düzeyleri ortalamas ndan  (21,62

±13,59 ng/ml) istatistiksel olarak anlaml  olmasa da yüksekti (p=0,080). Vaka

grubunun (n=85) serum OPG düzeyleri ortalamas  2,70±2,38 pg/ml, kontrol

grubunun (n=85) serum OPG düzeyleri ortalamas  3,88±4,18 pg/ml olup, sigara

içmeyen erkek bireylerin serum OPG ortalama seviyesi (3,88±4,18 pg/ml), sigara

içen erkek bireylerin ortalama OPG seviyesine (2,70±2,38 pg/ml)  göre istatistiksel

olarak anlaml  düzeyde yüksek bulundu (p=0,025).

3. Sigara içen grubunun RANKL/OPG düzeyi ortalamas  (43,63±58,97),

sigara içmeyen grubun (39,73 ±17,52) ortalama düzeyinden istatistiksel olarak

anlaml  olmasa yüksek bulundu (p=0,560).

4. Vaka grubunun serum PTH düzeyi ortalamas  23,75±9,88 pg/ml, kontrol

grubunun PTH düzeyi ortalamas  31,35±13,15 pg/ml olup sigara içmeyen grubun

PTH düzeyi ortalamas  içen gruba göre istatistiksel olarak anlaml  derecede yüksek

bulundu (p=0,000).

5. Vaka grubunun 16,75±8,73 ng/ml, kontrol grubunun vitamin D düzeyi

ortalamas  19,50±8,97 ng/ml olup, sigara içmeyen grubun vitamin D seviyesi
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ortalamas  (19,50±8,97 ng/ml)  sigara içen  grubun vitamin D seviyesi  ortalamas na

(16,75±8,73) göre istatistiksel olarak  anlaml   derecede yüksek bulundu (p=0,044).

6.2. Öneriler

1. Ya am süresinin uzamas  ile birlikte görülme s kl  h zla artan OP önemli

bir toplumsal halk sa  sorunu haline gelmi tir. Hem aktif içicileri hem de pasif

sigara içiminin meydana getirdi i sonuçlar aç ndan toplum sa  tehdit eden

önemli bir sorundur. Sigara içimi ile OP aras ndaki olumsuz ili ki bu toplumsal

tehdidin önemli bir parças r. Sigara b rakma ülke çap nda bir devlet politikas

olarak benimsenmeli sigaran n neden olabilece i hastal klar konusunda insanlar

bilinçlendirilmeli ve bu alanda gerekli kanunlar ve yönetmelikler ç kart lmal  sigara

içme oranlar  azalt lmaya çal lmal r.

2. Aile hekimleri olarak birinci basamak sa k hizmetleri sunarken koruyucu

hekimlik görevlerimizi de yerine getirmeli, sigaran n birçok hastal a sebep olaca

hastalar za anlatmal  ve koruyucu hekimlik bünyesinde sigara kullanan hastalar

sigaray  b rakmas  konusunda te vik etmeli ve e er isterlerse sigara b rakma destek

tedavilerini uygulamal r. Bu çal ma ve literatürdeki di er çal malar sonucunda

hekimler; osteoporozun bir nedenininde sigara içmek oldu unu unutmamal r.
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8.ÖZET
GARA ÇEN VE ÇMEYEN ERKEKLERDE

KEM K YAPIM VE YIKIM PARAMETRELER N KAR ILA TIRILMASI

Haz rlayan: Nisa ÇET N KARGIN

Aile Hekimli i Anabilim Dal

TIPTA UZMANLIK TEZ  / Konya, 2014

Amaç: Bu çal mada, sigara içen ve içmeyen erkeklerde kemik yap m ve y m
parametrelerinin kar la lmas  amaçland .

Gereç ve Yöntem: Bu çal maya 17.02.2014 ile 04.04.2014 tarihleri aras nda Selçuk
Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Ana Bilim Dal  Sigara B rakt rma poliklini ine ba vuran
35-70 ya  aral ndaki 85 sigara içen erkek birey vaka grubuna ve periyodik muayene polikini ine
ba vuran 35-70 ya  aral ndaki 85 hiç sigara içmemi  erkek birey kontrol grubuna al nd .  Kemik
yap m parametrelerinden osteokalsin, osteoprotogerin ve kemik  y m parametrelerinden  RANKL,
CTX  ayr ca  kemik  minarel  yo unlu unu  etkileyen  TSH,  Ca,  P,  PTH,  ALP,  TT,  vitamin  D
parametreleri çal ld . Kat lanlar n sosyodemografik özelliklerini ve osteoporoz risk faktörlerini
içeren 47 sorudan olu an anket formu yüz yüze görü me yöntemi ile dolduruldu. Tüm veriler SPSS
16.0 istatistik paket program  kullan larak de erlendirildi. Verilerin de erlendirilmesinde say , yüzde,
ortalama, standart sapma, Ki-kare testi ve Student-t testi kullan ld .

Bulgular: Sigara içen grubun serum RANKL düzey ortalamalar  93,61±98,84 pg/ml,  sigara
içmeyen grubun  serum RANKL düzey ortalamalar  117,53±8,65 pg/ml olup   serum RANKL seviyesi
sigara içen grupta  sigara içmeyen gruba göre dü ük olsa da bu fark istatistiksel olarak anlaml  de ildi
(p=0,084). Sigara içen grubun  serum CTX düzeyleri ortalamas  50,30 ±26,97 ng/ml, sigara içmeyen
grubun serum CTX düzeyleri ortalamas  65,10 ±42,41 ng/ml olup,  istatistiksel olarak sigara içen
grupta CTX seviyesi anlaml  derecede dü üktü (p=0,007). Sigara içen grubun serum OC düzeyleri
ortalamas  21,62 ±13,59 ng/ml,  sigara içmeyen grubun serum OC düzeyleri ortalamas  26,52 ±21,70
ng/ml  olup  sigara  içmeyen  grubun   serum  OC  düzeyleri  ortalamas ,  sigara  içen  grubun   serum  OC
düzeyleri ortalamas ndan  istatistiksel olarak anlaml  olmasa da yüksekti (p=0,080). Sigara içen
grubun  serum OPG düzeyleri ortalamas  2,70±2,38 pg/ml, sigara içmeyen grubun  serum OPG
düzeyleri ortalamas  3,88±4,18 pg/ml olup sigara içmeyen grubun serum OPG ortalama seviyesi,
sigara içen grubun ortalama OPG seviyesine göre istatistiksel olarak anlaml  derecede yüksekti
(p=0,025). Sigara içen grubunun RANKL/OPG düzeyi ortalamas  (43,63±58,97), sigara içmeyen
grubun (39,73 ±17,52) ortalama düzeyinden istatistiksel olarak anlaml  olmasa yüksek bulundu
(p=0,560).

Sigara içen grubun  serum PTH düzeyi ortalamas  23,75±9,88 pg/ml,  sigara içmeyen grubun
PTH düzeyi ortalamas  31,35±13,15 pg/ml olup sigara içmeyen grubun PTH düzeyi ortalamas  sigara
içen gruba göre istatistiksel olarak anlaml  derecede yüksekti (p=0,000). Sigara içen grubun  vitamin
D düzeyi ortalamas  16,75±8,73 ng/ml, sigara içmeyen grubun 19,50±8,97 ng/ml olup istatistiksel
olarak sigara içmeyen grubun vitamin D ortalamas , sigara içen grubun vitamin D ortalamas na göre
anlaml  derecede yüksekti (p=0,044).
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Sonuç: Osteoporoz, hem erkeklerde hemde kad nlarda ya am kalitesini olumsuz etkileyen bir
hastal kt r. Dünya nüfusunun giderek ya lanmas yla osteoporoz prevalans  da artmaktad r. Osteoporoz
risk fakörlerinden birininde de sigara içimi oldu u ve kemik yap  olumsuz etkiledi i bu çal ma
ile de desteklenmektedir. Osteoporozun ileri ya larda oldu u kadar orta ya taki sigara içen erkeklerde
de önemli bir sa k sorunu oldu u ak lda tutulmal  ve sigara b rakma konusunda gerekli destek
verilmelidir.

Anahtar kelimeler: Sigara, Osteoporoz, Kemik Turnover
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9-ABSTRACT

COMPARISON OF BONE TURNOVER MARKERS BETWEEN MALE
SMOKER AND NON-SMOKER

SELCUK UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE

Prepared by: Nisa CETIN KARGIN

Department of Family Medicine

Specialization thesis in medicine / Konya, 2014

Objective: We aimed to compare of the bone turnover markers between male smoker and
non smoker in this study.

Material and Method: This study was conducted between February 17, 2014 and April 4,
2014 at Selçuk University Medical School. A total of 85 smoker males aged between 35 -70  who had
presented to the Department of Family Medicine’s Smoking Cessation Outpatient Clinic were
included in the case group while a total of 85 males aged between 35 - 70 who had never smoked and
who had presented to the periodical examination outpatient clinic were included in the control group
for the study. Osteocalcin and osteoprotogerin, which are listed among bone formation parameters,
and RANKL and CTX, which are listed among bone destruction parameters, were studied alongside
with TSH, Ca, P, PTH, ALP, TT, and vitamin D parameters which affect bone mineral density. A 47-
question questionnaire covering the osteoporosis risk factors and the socio-demographic
characteristics of the participants was filled in by face to face interviews. All the data collected were
evaluated by using the SPSS 16.0 package program. The evaluation of data were used the numbers,
percentages, averages, standard deviation Chi-square test and Student-t test.

Results: The averages for the serum RANKL level of the smoker group were 93.61±98.84
pg/ml while the same figures were 117.53±8.65 pg/ml for the non-smoker group. Although the serum
RANKL level was lower in smoker group in comparison to the non-smoker group, this difference was
not statistically significant (p=0.084). The average serum CTX level of the smoker group was 50.30
±26.97 ng/ml, while this level was 65.10 ±42.41 ng/ml for the non-smoker group and the results
revealed that statistically the CTX level in the smoker group was significantly lower in the smoker
group (p=0.007). The average serum OC levels of the smoker group were 21.62 ±13.59 ng/ml and the
same level was 26.52 ±21.70 ng/ml for the non-smoker group. The average serum OC level of the
non-smoker group was higher than that of the smoker group though the difference between the two
groups was not statistically significant (p=0.080). The average serum OPG levels of the smoker and
the non-smoker groups were 2.70±2.38 pg/ml and 3.88±4.18 pg/ml respectively. The latter’s average
serum OPG level was statistically higher than the smoker group (p=0.025). The average
RANKL/OPG level of the smoker group (43.63±58.97) was higher than that of the non-smoker group
(39.73 ±17.52) although the difference between the two was not statistically significant (p=0.560).

The average serum PTH level of the smoker and non-smoker groups were 23.75±9.88 pg/ml
and 31.35±13.15 pg/ml respectively and the related average of the non-smoker group was statistically
higher than that of the smoker group (p=0.000). The average vitamin D level of the smoker group was
16.75±8.73 ng/ml while it was 19.50±8.97 ng/ml for the non-smoker group and the related figure for
the non-smoker group was statistically higher than the smoker group (p=0.044).

Conclusion: Osteoporosis is a disease which has negative effects on the quality of life both
for men and women. As the population of the world gets older so does the prevalence of osteoporosis.
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The  study  at  hand  supports  the  fact  that  one  of  the  risk  factors  for  osteoporosis  is  smoking  and  it
negatively affects bone formation as well. It should be noted that osteoporosis is a significant health
issue not only for older men but also for middle-aged male smokers and the necessary support for
smoking cessation should be offered.

Keywords: Cigarette, Osteoporosis, Bone Turnover
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10. EKLER

EK-1: Bilgilendirilmi  Onam Formu

1. A da imzas  olan ben “Sigara içen ve içmeyen erkeklerde kemik yap m

ve y m parametrelerinin kar la lmas ” ba kl  çal maya kat lmay  kabul

ediyorum.

2. Bu çal may  yürüten Prof. Dr. Kamile MARAKO LU, Ara rma

görevlisi Dr. Nisa Çetin KARGIN ve belirtilen kurumlarda di er görevlendirilecek

ki iler; çal man n yap , amac  ve muhtemel süresi, ne yapmam istendi i ve yan

etkilerle kar la rsam ne yapmam gerekti i hakk nda ayr nt  sözlü ve yaz  bilgi

verdi.

3. Prof. Dr. Kamile MARAKO LU, Asist Dr. Nisa Çetin KARGIN ve

belirtilen kurumlarda di er görevlendirilecek ki ilere çal mas yla ilgili her soruyu

sorma f rsat  buldum. Cevaplar  ve bana verilen bilgiyi anlad m.

4. Prof. Dr. Kamile MARAKO LU, ve belirtilen kurumlarda di er

görevlendirilecek ki ilere hastal n geçmi ini ve kulland m ilaçlar  anlatt m

ve onu bu bilgilerin ayr nt lar  aç klamaya, hasta ve doktor aras ndaki s rlar

korumas art yla yetkili k yorum.

5. Çal ma boyunca tüm kurallara uyaca ma, Prof. Dr. Kamile

MARAKO LU, Asist Dr. Nisa Çetin KARGIN ve belirtilen kurumlarda di er

görevlendirilecek ki iler ile tam bir uyum içinde çal aca ma ve sa mla ilgili

herhangi bir sorun ç kt nda hemen onu arayaca  kabul ediyorum.

6. Bu çal man n sonuçlar n kullan lmas  k tlamayaca  ve özellikle

dünya çap nda t p yetkililerine verebilece ini kabul ediyorum.

7. Bu çal madan istedi im zaman ç kabilece imi anlad m.



65

OKUDUM VE ONAYLADIM.

Hastan n ad , soyad , adresi .

mza, tarih :

Doktorun ad , soyad , adresi :

mza, tarih :

Tan n ad , soyad , adresi :

mza, tarih :

* Bu belgenin birer kopyas  gönüllüye ve hekime verilecek ve hasta

dosyas na eklenecektir.

Bilgilendirilmi  Olur Metni

· Kat nan çal ma bir ara rmad r.

· Ara rman n amac , sigara içen ve içmeyen erkeklerde kemik yap m  ve

m parametrelerinin kar la lmas r.

· Ara rmada kemik erimesi tespit edilenler Endokrinoloji  poliklini ine sevk

edilerek tedavileri düzenlenecektir.

· Ara rma s ras nda uygulamaya ait hastaya dü en görev yoktur.

· Gönüllünün sorumlulu u, yüz yüze görülü ülerek doldurulan anketi

doldurmak ve biyokimyasal parametreler için kan tahlili vermek.

· Ara rman n deneysel k mlar  yoktur.
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· Gönüllü için söz konusu olabilecek riskler veya rahats zl klar mevcut

de ildir.

·  Beklenen  yarar; Sigara  içen erkeklerde  sigara içmeyen erkeklere göre

kemik mineral yo unlu unda azalma oldu unu, kemik erimesi s kl n art p

artmad n tespit edilmesi amaçlanmaktad r. Çal ma sonras  elde edece imiz

sonuçlar neticesinde sigara içen erkeklerin sigara b rakmalar na destek ve

motivasyon verilmesi amaçlanmaktad r. Ayr ca sigara içenlerde kemik y m

parametrelerinde artman n olabilece i daha erken tetkik ve tedavi ile ileride

yerle ebilecek olan kemik erimesinin önlenmesi hedeflenmektedir.

· Gönüllüye uygulanabilecek alternatif i lemler veya tedaviler yoktur.

Ara rmaya ba  bir zarar söz konusu de ildir.

·  Gönüllüler   için   ara rmada   yer   almalar    nedeniyle  ödeme

öngörülmemektedir.

· Gönüllünün ara rmada yer almas  iste ine ba  olup, ara rmada yer

almay  reddedebilir veya herhangi bir a amada ara rmadan ayr labilir. Bu durum bir

cezaya veya gönüllünün yararlar na engel duruma yol açmaz.

.  zleyiciler, yoklama yapanlar, etik kurullar ve resmi makamlar gönüllüye ait

bbi bilgilere ula abilecektir ancak bu bilgiler gizli tutulacakt r. Gönüllü veya yasal

temsilci bilgilendirilmi  onam formunu imzalamakla bunu kabul etti ini taahhüt

eder.

· Gönüllünün kimli ini ortaya koyacak kay tlar gizli tutulacakt r. Ara rma

ras nda ortaya ç kan, gönüllüleri ilgilendirebilecek bir bilgi söz konusu oldu unda,

gönüllüye veya yasal temsilcisine derhal bildirilecektir.

· Ara rma hakk nda ek bilgi, gönüllülerin haklar  ve ara rmaya ba  bir

zarar oldu u takdirde ba vurulacak ki iler istendi i durumda bildirilecektir.
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EK-2: S GARA ÇEN VE ÇMEYEN ERKEKLERDE OSTEOPOROZ

SK FAKTÖRLER N BEL RLENMES  ANKET

1-)Ad  Soyad : Tarih:

2-) Tel: Anket No:

3-) Ya : CO:

4-) Boy:

5-) Kilo:

6-) BMI:

7-) Meslek:

8-) itim Durumu:

1- Okur-yazar  3- Ortaokul  5 - Üniversite ve üzeri
2- lkokul                     4-  Lise

9-) Ya ad  yer:   1-Köy                2-Kasaba                3- lçe                 4- l

10-) Halen sigara içiyor musunuz?

1- Evet, her gün
2- Hay r, hiç içmedim (Hay r diyenler,  32. sorudan itibaren devam edecekler)
3- çmiyorum b rakt m (B rakt m diyenler 28. sorudan devam edecekler)

4- Her gün olmamakla birlikte ara s ra içiyorum

11-) Ya am z boyunca toplam 100 adet ( 5 paket) sigara içmi  misinizdir?

   1-Evet        2-Hay r

12-) Günde kaç sigara içiyorsunuz?  ……

       [ ]  (0)- 10 veya daha az sigara

  [ ]   (1)- 11-20 adet sigara

  [ ]   (2)- 21-30 adet sigara

  [ ]   (3)- 31 ve üzeri

 13-) Sabah ilk sigaran  uyand ktan ne kadar sonra içersiniz?

       [ ]    (3)- lk 5 dakika içerisinde

  [ ]    (2)- 6-30 dakika içerisinde

  [ ]    (1)- 31-60 dakika içerisinde

  [ ]    (0)- 61 dakika ve üstü
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14-) Sigara içmenin yasak oldu u yerlerde içmeden durmakta zorlan yor
musunuz?

            1-Evet      2-Hay r

15-) Uyanmay  izleyen ilk saatlerde günün di er saatlerine göre daha s k m  sigara

içersiniz ?

1-Evet                   2-Hay r

16-) Günün ço unu yatakta geçirecek kadar hasta olsan z, yine sigara içer

misiniz?

           1-Evet                   2-Hay r

17-) Gün boyunca içti iniz sigaralardan vazgeçilmesi en zor olan  hangisi?

           1-Sabah n ilk sigaras        2-Di erleri

18-) Genellikle hangi tip ve ne marka sigara kullan yorsunuz ? (En çok

kulland  belirtmek üzere tek bir kk  i aretleyiniz).

1-Filtreli Light , Markas :.........................

           2-Filtreli di er , Markas :.........................

           3-Fitresiz ,Markas ...................................

           4-Di er , Aç klay z:................…........

19-) Genellikle hangi durumlarda sigara içersiniz?

           1-Arkada lar mla beraberken

           2-Önemli olaylarda

           3-Mutlu oldu um zamanlarda

           4-Yorgun oldu um zamanlarda

           5-Sinirli gergin ve moralim bozuk oldu u zamanlarda

           6-Sigaran n tad  tekrar almak istedi imde

           7-Di er (……………)

20-) Önümüzdeki 6 ay içerisinde sigaray  b rakmay  dü ünüyor musunuz?

             1-Evet    2-Hay r

21-) Önümüzdeki 1 ay içerisinde sigaray  b rakmaya niyetiniz var m ?

         1-Evet      2-Hay r
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22-) Geçen y l içinde sigaray  b rakmay  denediniz mi?

         1-Evet       2-Hay r

    23-) Daha önce kaç kez b rakmay  denediniz?

 1-Hiç denemedim

 2-Sadece bir kez denedim

        3- 2-3 defa denedim

        4- 4 ve daha fazla denedim

24-) Önümüzdeki y l içerisinde sigaraya devam etmeyi dü ünüyor musunuz?

        1-Kesinlikle içmeyi dü ünmüyorum

        2-Belki içerim

        3-Kesinlikle içecem

25-) (Sigara içenler yan tlayacak) Sigara içmenizin sa z üzerindeki

muhtemel zararl  etkileri sizi dü ündürüyor mu?

        1-Çok fazla      2-Oldukça       3-Biraz         4-Hiç

26-) Sigaraya kaç ya nda ba lad z:………

27-) Kaç senedir sigara içiyorsunuz:…………

     28-) Sigaraya ba laman zda etkili olan  en önemli etmen nedir?

       1-Sosyal çevre ve arkada  grubu

       2-Özenti ve heves

       3-Stres ve s nt

       4-Keyif ve zevk

29-) Evde sizden ba ka sigara içen var m ?

       1-Annem kullan yor                   2-Babam kullan yor

       3-E im kullan yor                 4-Çocu um ve/veya çocuklar m kullan yor

       5-K z ve/veya erkek karde im    6-Hiçbiri

30-) Sizin çok sevdi iniz arkada  grubunuzdan kimler sigara kullan yor?

        1-Hemen hemen hepsi   2-Ço u   3-Baz lar     4-Hiçbiri

31-) Sigaran n zararlar  konusunda medyada yeterince yay n yap yor mu?
           1-Evet      2-Hay r

32-) Düzenli spor yap yor musunuz?   1-Evet                                       2-Hay r
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33-) Ne tür spor yapars z?  Yürüme    …………sa/gün           …………..sa/hafta

                                                Ko ma   ………… sa/gün            …………..sa/hafta

                                                Bisiklete  Binme….sa/gün           ....………..sa/hafta

                                                Yüzme   …..……Sa/gün ……………sa/hafta

34-) Al kanl klar: Kola   ……………   (bardak/gün )       ……………(bardak /hafta)

                  Çay………….  (çay barda /gün)          ……………(bardak/hafta)

                  Ayran…………(bardak/gün)                 ..………….(.bardak/hafta)

                  Yo urt  .………… (bardak/gün)           ……………( bardak-hafta)

                  Peynir..……….(kibrit kutusu/gün)…………..(kibrit kutusu-hafta)

35-) Alkol kullan yor musunuz?             1- evet                                                  2-hay r

36-) Kalsiyum vitamini al yor musunuz? 1-evet (miktar ………)                      2-hay r

37-)  D vitamini al yor musunuz ?         1-evet (miktar …)                                2-hay r

38-) Antiasit kullan yor musunuz?       1- hergün             2-haftada 1-2       3-hergün

39-) Antikonvülzan kullan yor musunuz?1-evet (miktar………)                      2- hay r

40-) Glukokortikoid kullan yor musunuz?( günde 5 mg dan fazla veya 3 aydan uzun

süreli)                                                   1-evet  (miktar ……….)                         2-hay r

41-) Malabsorbisyonunuz var m ?       1-evet                                                      2-hay r

42-) Ailenizde osteoporoz öyküsü var m ? 1-evet                                              2- hay r

43-) Minor travmaya ba  k k olu tu mu? 1-evet                                            2-hay r

44-) Ast m, KOAH ilaçlar  kullan yor musunuz? 1-evet                                    2-hay r

45-) Böbrek hastal z var m ?        1-evet                                                       2-hay r

46-) Romatolojik hastal z var m ? 1-evet                                                      2-hay r

47-) Ek kulland z ilaçlar?              Adlar  / Dozlar :.............................
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EK-3: ET K KURUL ONAYI


