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ÖNSÖZ

İleri yaştaki kişilerde herhangi bir hastalık grubuna girmeyen klinik 
durumlar “geriatrik sendromlar” olarak adlandırılmakta olup, bu tab-
lolar çoklu faktörlerin etkileşimleri ile ortaya çıkmakta, karmaşık ve 
çeşitli risk faktörlerinin sinerjistik etkileri ile gelişmektedir. 

Çok sayıda faktör ile ilişkili olduklarını vurgulamak amacı ile send-
romlar olarak anılmakta olup, bunlar arasında yer alan “kırılgan-
lık-frailty” bireyi küçük stres faktörleriyle karşılaştığında riske sokan 
ve yeti kayıplarına, morbiditeye, hospitalizasyona ve hatta mortali-
teye neden olabilen bir durumdur. 

Kırılganlık tablosu içinde en sık görülen osteoporozun ve sarkope-
ninin birlikteliği olarak karşımıza çıkan, osteosarkopeni bireyin hem 
fonksiyonelliğinin, hem de yaşam kalitesinin azalmasına neden ola-
bilir. 

Giderek yaşlanan nüfusumuzda osteosarkopeni, daha da önem 
kazanacak bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır. Bu ne-
denle ileri yaşlardaki hastalara yaklaşımda osteosarkopeninin ta-
nınması, önlenmesi ve tedavisi öncelikli konular arasına girmiştir. 
Gelecekte osteosarkopeniye daha holistik/bütüncül bir yaklaşım 
sağlanması önerilmektedir. 

Osteosarkopeniyi her yönü ile güncel bilgiler ışığında ele alan temel 
bir kaynak gereksiniminin karşılanması amacı ile hazırlanan kitaba 
bilgi birikimleri ve deneyimleriyle önemli katkılar sunan değerli ya-
zarlara teşekkür ediyor, okuyucuların mesleki gelişimleri ve toplum 
sağlığına katkıları açısından yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
Editör 





Osteosarkopeni’de 
Tanim Ve Epidemiyoloji
Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tip Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Giriş
Osteoporoz (OP) ve sarkopeni (SP) yaşlı bireylerde görülen kırılganlık ile 
birlikte giden ve sık görülen hastalıklardır. Kırılganlık, bireyi küçük stres fak-
törleriyle karşılaştığında riske sokan, yeti kayıplarına, morbiditeye, hospitali-
zasyona ve hatta mortaliteye neden olabilen bir durumdur (1). Yaşlı bireyler-
de kırılganlığa yol açan enerji, fiziksel yetenek, biliş, sağlık gibi rezervlerinin 
kaybının çok boyutlu bir sendromu olarak da tanımlanır (2).

Tanım
Osteosarkopeni (OSP) yaşlanma ile ilişkili, kronik kas iskelet sisteminin iki 
hastalığı olan OP ve SP nin birlikteliğini tanımlayan bir sendromdur (1,2,3). 
Osteopeni/OP ve SP her iki hastalıkta da yaşlı erişkinlerde günlük yaşam ak-
tiviteleri (ADL) ve yaşam kalitesi (QOL) bozulmaktadır. Her iki hastalıkta da 
kırılganlık, düşmeler, kırıklar, hastaneye yatışlar ve mortalite gibi ortak risk 
faktörleri vardır ve bunlarla güçlü bir şekilde ilişkilidir.

Yaşlanan nüfusun ve birden fazla komorbiditesi olan yaşlı sayısının artması 
ile bu durum daha ilgi çeken bir sendrom haline gelmiştir (3). OSP nin klinik 
önemi düşme ve kırıklarla ortaya konmuştur. Kemik ve kastaki bu kayıplarda 
çok çeşitli faktörler rol oynar. Genetik polimorfizm yanında fiziksel aktivite 
azlığı ve kötü beslenme en önemli nedenlerdir (2).

Bu sendromu tanımak ve tanımlamak için öncelikle OP ve SP tanımları ya-
pılmalıdır. 

OP düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikromimarisinin bozulmasına 
bağlı olarak kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile sonuçlanan 
progresif bir metabolik kemik hastalığıdır (1-5). 

SP ise kas kütlesi ve kuvvetinin progresif olarak azalmasına bağlı jenerali-
ze fonksiyon kaybı, kırılganlık, düşmeler ve mortalite nedeni olabilen iske-



2 OSTEOSARKOPENİ

let kası bozukluğudur (1-4, 6). SP kelimesi etimolojik olarak yunanca kas 
anlamına gelen ‘sarx’ ve kayıp anlamındaki ‘penia’ dan oluşmaktadır. İler-
leyici yaşa bağlı kas kütlesi ve fonksiyon kaybı ile karakterizedir. SP daha 
önce 2010 yılında, Avrupa Yaşlı İnsanlarda SP Çalışma Grubu (EWGSOP) 
tarafından düşük kas kütlesi, azalmış kas kuvveti ve fiziksel performans 
olarak tanımlanmıştır. Bu tanım 2019›da (EWGSOP2) güncellenmiş ve yeni 
tanımda SP azalmış el kavrama gücü ile birlikte azalmış iskelet kası kütlesi 
indeksi olarak değiştirilmiştir. Ciddi SP de ek olarak yürüme hızı, zamanlı 
kalk yürü testi, kısa performans testi ve 400 m yürüme testleri ile değerlendi-
rilen kötü performans da söz konusudur (2-4).

Ulusal Sağlık Enstitüleri (FNIH) SP Vakfı tarafından önerilen SP tanımı da 
kavrama gücü ve apendiküler yağsız kas kütlesinin vücut kitle indeksine ora-
nını içermektedir.

OP dan farklı olarak SP nin genel olarak kabul edilmiş bir klinik tanımı he-
nüz oluşturulmamıştır. Tüm tanımlar bir ölçüt olarak kas kütlesinin tek başına 
ölçümünün yetersiz olduğunu, fonksiyonlarının da ölçülmesi gerektiğini ka-
bul etmektedir (2-4,7).

Bazı yazarlar tarafından hem osteopeni/OP, hem de SP si olan ve daha 
yüksek düşme, kırık, kırılganlık ve ölüm riski taşıyan yaşlı bireyleri tanımla-
mak için “sarko-osteopeni” terimi önerilmiştir (2). Zaman içinde terim «oste-
osarkopeni-OSP» haline gelmiş ve dünya çapında çeşitli araştırma grupları 
tarafından çeşitli açılardan artan bir ilgi uyandırmıştır.  OSP terimi ilk olarak 
OP dan ve SP den etkilenen yaşlı kişilerin bir alt kümesini tanımlamak için 
ortaya atılmıştır (4,7).   

Düşük kemik yoğunluğu (osteopeni/OP) ve azalmış kas kütlesi, kuvveti ve/
veya fonksiyonel kapasite (SP) kombinasyonu OSP olarak tanımlanmaktadır 
(2-4).

Uzunlamasına çalışmaların sonuçlarına göre; ölüm, kırıklar ve düşmeler için 
OSP ciddi bir risk faktörüdür. OSP lu kişiler OSP si olmayan akranlarına göre 
düşme, kırık, düşük fiziksel performans, fiziksel kırılganlık, yaşam kalitesinde 
bozulma ve daha yüksek mortaliteye sahiptir (2-4 ,7). İskelet kası ve kemikler 
birlikte, sağlıklı bir kişinin vücut kütlesinin %55’ini oluşturur, postural stabilite 
sağlar ve hareketi kolaylaştırır. Hayatın 6. dekadından itibaren her yıl kemik 
mineral yoğunluğu (KMY) %1-1.5, kas kütlesi ise %1 kadar azalmaktadır, bu 
da OP ve SP gibi hastalıkların riskini 2 kat artırmaktadır (1, 8). 
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SP nin patofizyolojisinde nörojenik, muskulojenik, sinaptojenik ve vasküloje-
nik sistemlerin dejenerasyonu, mitokondriyal disfonksiyon, metabolik faktör-
ler ve enflamatuvar mekanizmalar olduğu görülmektedir (1,8). 

OP ve SP XX. yüzyılın ikinci yarısında karakterize edilmesine rağmen tıp 
eğitim programlarına ve klinik pratiğe geniş ölçüde entegre edilmeyen 
durumdur. Çok sayıda kanıt, net tanı kriterleri ve mevcut tedavilerin yüksek 
etkinliği ile OP da yeterli teşhis ve tedavi yapılabilmektedir. Öte yandan SP 
1988’de tanıtılmış ve Eylül 2016’da yeni bir ICD-10-CM (M62.84) kodu SP 
nin bir hastalık olarak tanınmasında önemli bir adımı temsil etmiştir. Bununla 
birlikte ve OP da olduğu gibi klinik önemine rağmen SP yi klinik uygulamaya 
dahil etmek zor olmaya devam etmektedir (7).

Kırılganlık, düşmeler, kırıklar, hastaneye yatışlar ve mortalite gibi sağlık har-
camalarında da artışa neden olmaktadır (2).  Yalnızca 2010 yılında, Avrupa 
Birliği ülkelerinde yaşayan 5.5 milyon kadın ve 22 milyon erkek ve kabaca 
3.5 milyon kırılganlık kırığı bildirilmiştir. Otuz yedi milyar Euro nun üzerinde 
maliyetle sonuçlanan bu rakamın 2025 yılında %25 artması öngörülmektedir 
(3,4,7).

Aynı şekilde, araştırmaların sonuçlarına göre; düşük kavrama gücü ile karak-
terize edilen kas zayıflığı için kişi başına yıllık 2,707 sterlin maliyet bildirilmiş, 
2018 yılında Birleşik Krallık’ta toplam tahmini maliyet 2,5 milyar sterlin olarak 
ifade edilmiştir (3,4,7). 

Yaşlanan popülasyonda bu durumların her ikisinin de prevalansının artması 
beklenilmektedir. Bu nedenle kırılganlık kırıklarının artışı, morbidite ve mor-
talitede artşlarla ilişkili olacaktır.

Osteoporotik kırıkların ekonomik yükü çok fazladır. İngiltere’de yaklaşık 4 
milyon sterline mal olmaktadır. OP dan farklı olarak SP nin ekonomik yükü 
çok belli değildir. Ancak 2000 yılında ABD yapılan bir çalışmada SP ye bağ-
lanabilecek maliyet 18.5 milyar dolar olarak bildirilmiştir. Sağlık bakım mali-
yetlerini araştıran yeni bir çalışmada çalışmalar arasında heterojenite olduğu 
ancak sarkopenik popülasyonlar için daha fazla sağlık hizmeti gerektiği vur-
gulanmıştır (2,3).

Her iki durumda da hem örtüşen risk faktörleri ve patogenez vardır, hem de 
morbidite, mortalite açısından ön plana çıkan ve önemli sosyoekonomik ma-
liyetleri olan sorunlar söz konusudur. 
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Etiyolojisi çok faktörlüdür, mekanik, biyokimyasal, genetik ve yaşam tarzı 
faktörleri kemik-kas ünitesinin inşasına katkıda bulunur (1,9-11). Kas, kemik 
üzerine mekanik yüklenme yaparak fonksiyonelliği sağlamaktadır. Mekanik 
etki dışında, endokrin ve parakrin sinyaller yoluyla da bu iki doku birbirleriyle 
iletişim kurarak gelişme, yüklenme ve yaralanmaya yanıtta da koordinasyon 
sağlamaktadır. Dolayısıyla ileri yaşın önemli iki kas iskelet sistemi sorunu 
olan OP ve SP nin gelişiminde ortak birtakım yolakların sorumlu olabileceği 
ve birlikte görülme olasılıklarını artırabileceği ifade edilmektedir (1,12). Yaşlı 
erişkinlerin fiziksel fonksiyonları açısından yapılan değerlendirmeler, sadece 
OP veya sadece SP si olan kişilerle karşılaştırıldığında, OSP tanısı almış 
olguların fiziksel işlev bozukluklarının diğerlerine göre daha ön planda ol-
duğunu göstermektedir (1,13). Dolayısıyla, yaşlanan popülasyonlarda OSP 
gelecekte giderek daha da önem kazanacak olan bir halk sağlığı sorunudur.

Epidemiyoloji
OSP tanısı için bir görüş birliği olmaması nedeni ile prevalansı çok değiş-
kendir. Toplum içerisinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerde prevalansı %5-37 
olarak bildirilmiştir (1,11). Sıklığı yaşla birlikte artar; prevalansı 60-70 yaşla-
rındaki bireylerde %5-13 iken 80 yaş üstünde %11-50 bulunmuştur (1,12). 
Kadınlarda erkeklere kıyasla daha sık görülmektedir. OSP prevalansı erkek-
lerde 60-64 yaş arasında %14.3, 75 yaş üstünde ise %59.4 iken, kadınlarda 
ise 60-64 yaş arasında %20.3, 75 yaş üstünde %48.3 olarak bildirilmiştir 
(14). Yapılan çalışmalarda OP un SP riskini veya SP nin OP riskini artırdığı 
gösterilmiştir (5). Postmenopozal 590 kadının dahil edildiği bir çalışmada; 
SP si olanlarda olmayanlara göre 12.9 kat fazla OP saptanmıştır (13). Başka 
bir çalışmada ise ‘muhtemel veya kesin SP si’ olanların olmayanlara kıyasla 
daha düşük KMY değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir (14). Kırık hikayesi 
olan 680 yaşlıda OSP  prevalansı %37 olarak bildirilmiş ve bu hastalarda 
daha sık komorbidite, azalmış mobilite ve depresyon olduğu ortaya konmuş-
tur. Aynı zamanda mortalitede de anlamlı artışa neden olduğu gösterilmiştir 
(15). Kalça kırığı olan yaşlılarda 1 yıllık mortalite hızı %15.1 olarak bildirilmiş, 
bu oran sadece OP u olanlara (%5.1) ya da SP si olanlara (%10.3) göre daha 
yüksek bulunmuştur. (16). 65 yaş üzeri 316 bireyin dahil edildiği bir başka ça-
lışmada; erkeklerde %10.4, kadınlarda %15.1 oranında OSP tespit edilmiş, 
OSP si olanlarda kırılganlık oranının da tek başına osteoporotik veya sarko-
penik olanlara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir (16,17).



Osteosarkopeni’de Tanim Ve Epidemiyoloji 5

Epidemiyolojik çalışmalarda, ister EWGSOP tarafından tanımlanan kriterler, 
isterse apendiküler yağsız kas kütlesi/VKİ kullanılsın SP ve düşme arasında 
bir ilişki bulunmuştur. Toplumda yaşayan daha yaşlı bireylerde yapılan Ulusal 
Sağlık Enstitüleri SP Vakfı (FNIH) tanımı kullanılarak yapılan çalışmada SP 
nin daha yüksek ve yaygın kırıklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (4).

İngiltere›de yapılan bir araştırmada osteoporotik postmenopozal kadınlarda 
SP prevalansı %50 iken, kalça kırığı olan ve daha sonra 340 İtalyan kadın 
üzerinde Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometre ile (DXA) taraması yapılan bir 
çalışma, sarkopenik kadın için ayarlanmış oranların düzeltildiğini göstermiş-
tir. Kanıtlar, 80 yaş üstü yetişkinler üzerinde yapılan bir Çin çalışmasında, er-
keklerde %10,4 ve kadınlarda %15,1 oranları bildirildiğinden, ilerleyen yaşla 
birlikte artan prevalansı desteklemektedir. Daha yakın zamanda, Belçika’da 
288 yaşlı denekle yapılan bir çalışma, SP k deneklerin, SP k olmayan bi-
reylere kıyasla 4 kat daha yüksek OP riskine sahip olduğunu göstermiştir 
(3-5,18).

Araştırmalara göre; 1105 yaşlı erişkinde (≥ 65 yaş) OSP %5 – 37 arasında 
bulunmuş, kadınlarda (%25.5- 82.6) erkeklere oranla (% 16.4- 32) daha yük-
sek bir prevalans bildirilmiştir. OSP daha ileri yaştaki yaşlılarda daha fazla 
bulunmuştur. Değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda Japonya da %8, Alman-
ya da %28 ve Avustralya da ise %40 gibi sıklıklar bildirilmiştir. Bu çalışmalar-
da da kadınlarda ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığının arttığı gösterilmiş-
tir. Doksanlı yaşlarda yapılan kesitsel çalışmada %31 üzerinde bir prevalans 
bildirilmiştir. Ancak bu çalışmalarda SP yi identifiye etmek için farklı metotlar 
kullanılmıştır. Apendiküler yağsız kas kütlesi (ALM) / boy2 + OP; Avrupa SP 
çalışma grubu 2010 tanımı + OP; düşük apendiküler yağsız kas kütlesi ALM 
/ VKİ veya boy2 sine bölme gibi değişik hesaplamalar ile SP saptanıp + OP 
eklenerek OSP saptanabilir.

Avustralya ve Çin’den yapılan araştırmalar hem OP u hem de SP si olan 
bireylerin düşme ve kırık riskinin sadece OP veya SP si olanlara göre daha 
yüksek olduğunu göstermiştir (15,18). Ortaya çıkan kırıklar ve özellikle kalça 
kırıkları, önemli morbidite ile ilişkilidir; önceden mobilize olan hastaların yak-
laşık yarısı, kalça kırığı sonrası bağımsız olarak mobilize olamaz. Ayrıca >90 
yaş bireylerin %55’i kırık sonrası bağımsız yaşayamaz. 

Bir dizi yaşlı birey üzerinde yapılan bir çalışmada, kırılgan erkeklerin 
%26.3’ünde ve kırılgan kadınların % 38.5’inde OP ve SP birlikteliği saptan-
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mıştır (kırılgan olmayan erkeklerin %1.6 ve kırılgan olmayan kadınların % 
1.9’u) (18). Yıllık mortalitenin genel olarak oldukça düşük olduğu Koreli kalça 
kırığı hastalarında yapılan bir çalışmada, OSP varlığı OP (%5.1) veya tek 
başına SP (% 10.3) olan hastalarla karşılaştırıldığında 1 yıllık mortalite oranı 
% 15.1 ile ilişkili bulunmuştur (13).

Takip eden iki kesitsel ve bir uzunlamasına çalışma OP un SP riskini güçlü 
bir şekilde artırdığını ve bunun tersini de göstermiştir. 3334 yaşlı yetişkin ara-
sında SP nin 2019 Avrupa tanımını kullanarak yapılan bir çalışma, olası veya 
doğrulanmış SP de (SP olmamasına kıyasla) daha düşük KMY ye sahip bu-
lunmuştur. OP ve SP arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Toplumda yaşayan 
bireyler arasında OSP yaygınlığı yaşla birlikte artar [erkekler: %14.3 (60–64 
yaş) ila % 59,4 (≥75 yaş); kadınlar: % 20,3 (60-64 yaş) % 48.3’e (≥75 yaş), P 
<0.05] ve kadınlarda (%2.5.5–82.6) erkeklerden (%16,4–32,0) daha fazladır. 
Yaşlı kişilerde minimal travma kırığı (~% 46) veya kalça kırığı sonrası (% 
17,1–96,3) en yüksek yaygınlık oranlarını göstermektedir (19).

Toplumda yaşayan yaşlı erişkinlerde OSP prevalansı kadınlarda erkeklere 
göre anlamlı olarak daha yüksektir; erkeklerin %8-11’ine kıyasla, kadınların 
%64,3’ünde OSP olduğu bildirilmiştir. Kadınlarda menopozdan sonra östro-
jen salgısı azalmaktadır ve bu nedenle OP olma olasılıklarının daha yüksek 
olduğu akılda tutulmalıdır. 

Hastanelerde az sayıda OSP çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sadece kalça 
kırıkları, karaciğer hastalığı ve primer biliyer kolanjit üzerine yapılmıştır. Ka-
dın kalça kırığı hastalarında OSP prevalansı %28.7-65.7, karaciğer hastalığı 
olan hastalarda OSP  prevalansı %16.8–21.8 ve primer biliyer kolanjitli has-
talarda %15.4 olarak bildirilmiştir.

OSP birçok faktörle ilişkilidir ve uzunlamasına çalışmalara dayanan ölüm, 
kırıklar ve düşmeler için bir risk faktörüdür. Bununla birlikte, OSP arasındaki 
ilişkiler ve diğer birçok faktör, kesitsel çalışmalara dayalı olarak türetilmiş 
olduğundan, nedensel ilişki henüz net değildir.

OSP mortalite için bir risk faktörüdür. Avustralya’da toplum içinde yaşayan 
1032 yaşlı erişkin üzerinde yapılan prospektif bir gözlemsel çalışmada, OSP, 
SP veya osteopenisi olmayanlara kıyasla (göreceli olarak) 10 yıllık mor-
talitede önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur (risk [RR] 1.49, %95 GA 
1.01−2.21). Ayrıca, Şili’de toplumda yaşayan yaşlı yetişkinlerle ilgili bir çalış-
mada da OSP, SP veya osteopenisi olmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha 



Osteosarkopeni’de Tanim Ve Epidemiyoloji 7

yüksek mortalite ile ilişkilendirilmiştir (tehlike oranı [HR] 1.81, %95 CI 1.09-
2.98) (18,19). Kalça kırıklarıyla ilgili bir çalışmada, OSP si olanlarda SP, OP 
ve normal KMY’si olanlara göre daha yüksek mortalite riski bildirilmiştir (19). 

Bu sonuçlar OSP nin toplumda yaşayan yaşlı erişkinlerde ve kalça kırıklı 
hastalarda mortalite için bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.

Uzunlamasına ve kesitsel çalışmalarda OSP ile düşmeler veya kırıklar ara-
sında bir ilişki bildirilmiştir. Ancak OSP dikkatle yorumlanmalıdır, OSP nin 
toplumda yaşayan yaşlı erkeklerde SP ve osteopenisi olmayanlara kıyasla 2 
yıl düşme ve 6 yıl kırık için bir risk faktörü olduğunu bildiren çalışmalar var-
dır. Bununla birlikte, bir çalışmada, düşme riski tek başına SP için (HR 1.61; 
%95 GA 1.14~2.28) OSP ye (HR1.41; %95 CI 1.02~1.95) göre daha yüksek 
bulunmuştur ancak ilginç bir şekilde, OSP kalça kırıkları için bir risk faktörü 
olarak bildirilmemiştir (HR 1.84; %95 CI 0.60~5.61); sadece OP kalça kırıkları 
için bir risk faktörü olarak duyurulmuştur (HR 2.58; %95 GA 1.22±5.45) (19). 
Toplum içinde yaşayanlar ile ilgili başka bir ileriye dönük gözlemsel çalışma-
da yaşlı erişkinlerde, OP tek başına 10 yıllık bir süre boyunca kırıklarla ilişkili 
bulunmuştur (RR 1.50; %95 GA 1.07~2.10), ancak OSP için aynı yorum ya-
pılamamıştır (RR 1.48; %95 CI0.83~2.64). Bu nedenle, OSP düşmeleri ve 
kırıkları öngörmede OP ve SP nin sinerjistik bir etkisini göstermeyebilir diye 
bildirilmiştir (19).

Son Sözler 
Araştırmalarda uygulanmış olan bu farklı metotlar nedeni ile OSP prevalans-
ları da farklılık göstermektedir. Bu nedenle OSP için ortak bir konsensusa 
varılan kesin bir tanım oluştuktan sonra prevalans çalışmalarının yapılması-
nın daha sağlıklı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir (1, 2, 5,15,18,19).
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Giriş
Yaşlanma ile birlikte kas dokusundaki protein ve iskelet sistemindeki kemik 
yapım-yıkım dengesi bozulmakta, bu bozulma inaktivite, travma gibi durum-
larda daha da artmaktadır. Bu dengesizlik belli bir eşiğe gelince kemik yo-
ğunluğunda, kas kütlesinde, gücünde ve kas-iskelet sistemi fonksiyonunda 
sinerjistik bir kayıp gerçekleşmekte ve osteosarkopeni (OSP) gelişmektedir. 
Kas ve kemik kütlesi erken erişkinlik döneminde pik noktaya ulaşır. Sonra-
sında azalmaya başlar ve bu azalma 5. dekaddan sonra belirginleşir. OSP, 
kas ve kemik hücrelerinin kökeni olan mezenkimal kök hücrelerin yaşlanması 
ile farklılaşma ve çoğalma yeteneğinde azalmanın sonucudur. Kas ve kemik 
birbiriyle etkileşim içinde olan dokulardır. Bu etkileşimi etkileyen mekanik, 
biyokimyasal, genetik faktörler, komorbiditeler, komorbiditelerin tedavisinde 
kullanılan ilaçlar ve yaşam stili ile ilişkili faktörler OSP’nin patogenezinde rol 
oynamaktadır (1, 2).

Risk Faktörleri
Etnik köken ve genetik

Siyahlarda, beyazlara göre osteoporotoik kalça kırığı sıklığının daha az, kas 
kütlesinin ise daha fazla olduğu bildirilmektedir (3).  

Genetik faktörlerin osteoporoz gelişiminde rolü bilinmektedir. Kas gücü üze-
rinde de genetiğin önemi gösterildiği için büyük ihtimalle sarkopeni gelişi-
minde de rol oynamaktadır. Kas ve kemik hücreleri mezenkimal kök hücre-
lerinden köken aldığı için benzer genetik faktörlerden etkilenmesi doğaldır. 
Androjen ve östrojen reseptör, insülin benzeri büyüme faktörü-1 (İBF-1), vi-
tamin D reseptör, miyostatin, α-aktinin-3 genleri bunlardan bazılarıdır. En iyi 
tanımlanmış olanı miyostatin genidir. Bu genin polimorfizmi sonucu miyosta-
tin aşırı üretimi olmakta ve bu durum kas proteinlerinin yıkımını indükleyebil-
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mekte ve kemikte osteoblastik farklılaşmayı inhibe edebilmektedir. Osteopo-
roz ve sarkopeninin kalıtılabilirliği %60-70 oranlarındadır (3, 4). 

Vücut kompozisyonu

Düşük vücut kitle indeksi osteoporotik kırıklar için bir risk faktörüdür ve do-
layısı ile obezite kırıklar için koruyucu olabilmektedir. Fakat obezitenin prok-
simal humerus, ayak bileği gibi bazı iskelet bölgelerinde artmış kırık riski ile 
ilişkili olabileceği bildirilmiştir (5). 

Obez kişiler kaslarına kronik olarak yük bindirdiği için mutlak kas boyutu ve 
kuvvetleri obez olmayan kişilere göre fazladır. Fakat maksimum kas kuvveti 
vücut kitlelerine oranlandığında daha zayıf kalırlar ve bu obez kişilerin fizik-
sel fonksiyonlarının daha az olmasına neden olur. Yaşlanmayla birlikte vü-
cut dokularının kompozisyonunda değişiklikler olur. Vücut yağ oranı artarken 
kas kütlesi azalır. Dolayısı ile vücut ağırlığında değişim olmaz. Kas kütlesi-
nin azalması ile birlikte yağ dokusunun artması durumu “sarkopenik obezite” 
olarak adlandırılır. Osteosarkopenik obezitenin fonksiyonellikte azalma ile 
ilişkisi gösterilmiştir (3). 

Fiziksel inaktivite

Hareketliliğin gerçekleşmesi için kaslar kemiklere mekanik olarak yük uygu-
lamaktadır. Kas kütlesi arttıkça kasın periosta uyguladığı gerim de artacak ve 
bu da kemik yapımını uyaracaktır. Fiziksel aktivite sırasındaki yüklenme ve 
kas kontraksiyonu ile gerçekleşen mekanik uyarı osteoblast ve miyoblastla-
rın farklılaşmasına ve çeşitli humoral faktörlerin salınımına neden olarak kas 
ve kemik kütlesini arttırabilmektedir. Yaşlılıkta fiziksel aktivitenin azalmasıyla 
kas-kemik arasındaki mekanik etkileşimin azalması OSP gelişimini tetikle-
mektedir (6).

Diyet

Yaşlanma ile fiziksel aktivitenin azalması dışında, kas kuvvetinde önemli olan 
protein ve vitamin D’nin diyetle alımının azalması ve vitamin D’nin deriden 
sentezinin azalması da OSP gelişimine katkıda bulunmaktadır. Protein alı-
mının azalması ile düşük kas ve kemik kütlesi arasında ilişki bildirilmektedir 
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(7).  Diyetsel protein desteğinin kemik ve kas kütlesinin idamesinde önemli 
olabileceğini destekleyen veriler mevcuttur (8). Gözlemsel çalışmalar vitamin 
D ve kas-kemik sağlığı arasında etkileşim olabileceğini düşündürmektedir 
(9).  Vitamin D reseptörleri her iki dokuda da eksprese olmaktadır. Hayvan 
çalışmasında miyositlerdeki vitamin D reseptör eksikliği ile kas kuvvet ve 
fonksiyonunda azalma arasında ilişki gösterilmiştir (10). Dolayısıyla vitamin 
D’nin kalsiyum emilimini düzenleme fonksiyonu dışında miyoblastik hücre 
farklılaşmasında da rolü olduğu düşünülmektedir. Eksikliği kemik metabo-
lizmasında bozulma ile birlikte protein yıkımı ve kas liflerinde hasara neden 
olabilir. Vitamin D azlığı ve kas kuvvetinin azalması düşme riskini de arttır-
makta ve gelişen düşmeler de kas ve kemiği olumsuz etkilemektedir. Vitamin 
D eksikliği olan kişilerde vitamin D takviyesinin kas kuvvetini arttırdığı göste-
rilmiştir (11).

Alışkanlıklar

Sigara ve alkol gibi alışkanlıklar OSP gelişimi için risk faktörleri olarak düşü-
nülmektedir. Aşırı alkol tüketiminin osteoblastlar üzerinde toksik etkisi bulun-
makla birlikte gonadal fonksiyonlar ve protein metabolizmasına da olumsuz 
etkileri mevcuttur. Aşırı alkol ve kırık riski bilinmektedir, fakat sarkopeni ile 
ilişki net değildir. Bir çalışmada yaşlı erkeklerde aşırı alkol kullanımı ve düşük 
kas kütlesi arasında ilişki gösterilmiştir (12). Sigara, büyük ihtimalle erken 
menopoz, azalmış vücut ağırlığı gibi nedenlerle kırık riskini arttırmaktadır. 
Aynı zamanda sarkopeni ile de ilişkisi gösterilmiştir. Sigara kullananlarda 
azalmış fiziksel aktivite ve düşük vücut kitle indeksinin bu ilişkiden sorumlu 
olabileceği düşünülmektedir (3).

Hormonal faktörler

Büyüme hormonu, gonadal cinsiyet hormonları ve vitamin-D yaşla birlikte 
azalmakta ve OSP gelişiminde rol oynamaktadır. Hem kas hem de kemik 
hücrelerinde östrojen reseptörleri bulunmakta ve gonadal hormonlar kas ve 
kemik metabolizmasına anabolik yönde etki etmektedir. Yaşlanma ile birlikte 
gerçekleşen östrojen ve testosteron gibi cinsiyet hormonlarında azalma her 
iki cinsiyette de kas ve kemik doku yapı ve fonksiyonunda bozulmaya yol 
açabilir. Bu etki kadınlarda menopozal dönemdeki keskin düşüş nedeniy-
le daha belirgindir. Erken menopoz osteoporoz ve ilişkili kırıklar için bir risk 
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faktörüdür. Postmenopozal hormon replasman tedavisi ise kemik ve kas küt-
lesinin korunmasında rol oynayabilmektedir. Erkeklerde yaşlanma ile birlikte 
testosteron düzeylerinde azalmanın kas kütlesi ve kemik kayıplarına katkıda 
bulunabileceği bildirilmiştir (3).

Kronik hastalıklar ve ilaçlar

Yaşlılıkta görülme sıklığı artan akciğer hastalığı, malignite, kalp yetmezliği 
gibi kronik hastalıklar proinflamatuvar sitokinlerde artış ile ilişkilidir. Tümör 
nekroz faktör (TNF), interlökin-1 (İL-1), interlökin-6 (İL-6) gibi proinflamatuvar 
sitokinlerde artış kemik ve kas kayıplarının patogenezine karışabilmektedir. 
Ayrıca yaşlanma ile birlikte herhangi bir komorbidite olmasa bile kümüla-
tif çevresel faktörlerin etkisiyle reaktif oksijen türlerinin üretimi artmakta ve 
düşük dereceli inflamatuvar bir durum gelişmektedir. Böyle bir inflamatuvar 
durumda artmış olan proinflamatuvar sitokinler OSP gelişimine katkıda bulu-
nabilmektedir (13). 

Yaşlanma ile glukoz intoleransı ve tip 2 diyabet görülme olasılığı artmaktadır. 
Bu durumlarda artan ileri glikasyon son ürünleri osteoblastik fonksiyonu et-
kilediği için kemik dokunun olumsuz etkilenmesi olasıdır (14). Ayrıca, kemik 
yapımını azaltmanın yanında miyoblast proliferasyonunu azaltmakta, apopi-
tozunu indüklemektedir (1).

Kronik inflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılan glukokortikoidlerin 
kas ve kemik dokusundaki negatif etkileri bilinmektedir. Protein sentezi in-
hibisyonu ile kas kaybını indükleyebilir ve osteoblastik farklılaşmayı azaltıp, 
osteoblast ve osteosit apopitozunu arttırarak osteoporoza neden olabilir (14, 
15).

Kas-Kemik-Yağ Dokusu Etkileşimi
İki aktif doku olan kas ve kemik birbiri ile otokrin, parakrin ve endokrin meka-
nizmalar yoluyla etkileşim içindedirler. Bu mekanizmaların bir tanesi kas ve 
kemikten üretilen miyokin ve osteokin adı verilen bazı faktörler aracılığı iledir.

Miyokinler

Kas kontraksiyonu ile stimüle olan miyokinler kemik yapım ve yıkımına ka-
rışmaktadır. Miyositler tarafından üretilen İBF-1, fibroblast büyüme faktörü-2, 
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osteonektin, osteoglisin, irisin gibi miyokinler hem kas hem de kemikler için 
anabolik faktörlerdir. Miyostatin, İL-6 gibi miyokinler ise kas ve kemik yapı ve 
fonksiyonunu olumsuz etkilemektedir.

İrisin-Polipeptid yapıda olan irisin üretimi egzersiz sırasında artmaktadır. 
İrisin, mitojen aktive protein kinaz (MAPK) sinyal yolağı ile osteoblast pro-
liferasyon ve farklılaşmasını stimüle etmektedir. Ayrıca hayvan deneylerin-
de osteoblast apopitozunu azaltabildiği bildirilmiştir. Osteositler üzerinde de 
irisin reseptörü bulunmaktadır. Bu reseptörler yoluyla osteosit apopitozunu 
inhibe edebilmekte, osteoprotegerin (OPG) ekspresyonunu modüle edebil-
mekte ve bu şekilde osteoklast fonksiyonuna karışabilmektedir. Osteoklast 
farklılaşmasını ve osteoklast emzimi olan katepsin-k ekspresyonunu azalta-
bildiği bildirilmiştir (16).

İrisin ayrıca İBF-1 gibi kas gelişimi ile ilişkili genlerin m-RNA düzeylerini 
arttırarak otokrin etkiyle myojenik farklılaşmayı da stimüle edebilmektedir. 
Miyoblastların proliferasyonunu ve protein sentezini arttırabildiği deneysel 
çalışmalarda gösterilmiştir. 

Yaşlanma ile mobilite azalması ve kas kaybı nedeniyle irisin düzeyleri azal-
maktadır. Bu durum irisinin kas ve kemik üzerindeki anabolik etkilerinin azal-
masına neden olacaktır. İnsan çalışmalarında irisin düzeylerinin kemik mi-
neral yoğunluğu ile pozitif yönde korele olduğu, düşük irisin düzeylerinin ise 
artmış kırık riski ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca irisin düzeylerinin kas 
kalınlığı ile korele olması bu miyokinin sarkopeni belirteci olarak kullanılabi-
leceğini düşündürmektedir. Destekleyici çalışmalar gerekmektedir (16). 

Miyostatin-Miyostatin, kas ve kemik dokuyu olumsuz etkileyen bir miyokindir 
ve büyüme farklılaşma faktör 8 (growth differentiation factor 8, GDF-8) olarak 
da bilinmektedir. Deneysel çalışmalarda osteoblastik proteinleri (alkalen fos-
fataz, osteokalsin) ve osteojenik transkripsiyon faktörlerini inhibe edebildiği 
gösterilmiştir. Ayrıca rekombinant miyostatin, kemik yüzeyindeki osteoblast 
sayısını azaltabilmektedir. Miyostatin osteositleri de doğrudan etkileyebil-
mektedir. Osteositlerde osteoklastogenez genini indüklediği ve kemik yapı-
mında önemli olan Wnt sinyal yolağının inhibitörlerinin ekspresyonunu art-
tırdığı bildirilmiştir. Osteositlerdeki reseptör aktivatör nükleer faktör kappa B 
(RANK) ligand (RANKL) ekspresyonunu indükleyerek osteoklastlara dolaylı 
yoldan etki etmekte, ayrıca doğrudan osteoklastlardaki farklılaşma genlerinin 
ekspresyonunu da arttırabilmektedir. Hayvan deneylerinde miyostatin anti-
korunun kemik yüzeyindeki osteoklastları azalttığı gösterilmiştir (17). 
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Miyostatin, kas üzerinde de negatif düzenleyici olarak fonksiyon görmektedir. 
Miyojenik gen supresyonu yaparak kas liflerinin sayısını etkileyebilir. Ayrıca 
protein sentez ve yıkımı arasındaki dengeyi bozabilir (18). 

Yaşlanma ile birlikte özellikle hızlı kasılan kas liflerinde miyostatin azalmakta-
dır. Zaten yaşlanma ile özellikle hızlı kasılan kas liflerinde atrofi gözlenmek-
tedir. Yaşlılarda yüksek miyostatin düzeyi ile düşük kemik mineral yoğunluğu 
arasında ilişki gösterilmiştir (18). Hayvan deneylerinde miyostatinin yaşlan-
ma ile kas ve kemik öncül hücrelerinin proliferatif yeteneğinde bozulmaya 
neden olduğu bildirilmiştir (19). Bu veriler, miyostatin inhibisyonunun oste-
osarkopeni yönetiminde rolü olabileceğini düşündürmektedir. Bu düşünceyi 
destekleyen iyi dizayn edilmiş klinik çalışmalar gerekmektedir (16).  

Osteokinler

Benzer şekilde kemik iliğindeki stromal hücreler tarafından üretilen osteokin-
ler (osteokalsin, sklerostin, OPG gibi) de kas ve kemik hücrelerini pozitif ya 
da negatif yönde etkileyebilmektedir (20, 21). 

Osteokalsin-Osteokalsin, osteoblastlar tarafından üretilen bir proteindir. İn-
sülin direnci gibi birçok hücresel fonksiyonda rol oynamaktadır. Son yıllarda 
kas ve kemik arasındaki etkileşimde de görev aldığı gösterilmiştir. Bir kemik 
yapım belirteci olan osteokalsin aynı zamanda kasın glukoz ve yağ asitlerini 
kullanma yeteneğini arttırır ve egzersize adaptasyonunu kolaylaştırır. De-
neysel çalışmalarda protein sentezini indükleyebildiği gösterilmiştir. Miyob-
last hücre proliferasyonu ve farklılaşmasını stimüle edebilmektedir. 

Serum osteokalsin düzeyleri yaşla birlikte azalmakta ve büyük ihtimalle kas 
ve kemik üzerindeki pozitif etkileri de kaybolmaktadır (16). 

Sklerostin-Diğer bir osteokin olan sklerostin osteositler tarafından üretilir. 
Kemik morfojenik protein antagonistidir. Aynı zamanda Wnt sinyal yolağı 
üzerinde de bozucu etkiye sahiptir. Ayrıca osteojenik hücrelerin farklılaşma 
ve mineralizasyonunu etkileyebilir ve RANKL bağımlı kemik rezorbsiyonu-
nu indükleyebilir. Sklerostin ile ilişkili genetik mutasyonlar kemik mineral yo-
ğunluğunda anormalliklere neden olabilir (16). Klinik çalışmalarda sklerostin 
inhibitörlerinin kemik kütlesini ve gücünü arttırdığı bildirilmiştir. Wnt sinyal 
yolağının kas kök hücre farklılaşmasında da rolü olduğu için, sklerostinin bu 
sinyal yolağına etki ederek kas kütlesi modülasyonuna karıştığı düşünülmek-
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tedir. Düşük kas kütlesine sahip bireylerde, sağlıklı kontrollere göre serum 
sklerostin düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (22).  

Yaşlanma ile birlikte serum sklerostin düzeyleri artmaktadır ve büyük ihtimal-
le yaşla ilişkili kemik yapımında azalmaya ve sarkopeniye katkıda bulunmak-
tadır (22). 

RANK/RANKL/OPG-RANKL osteosit ve osteoblastlarda bulunan bir trans-
membran proteindir. RANK ise osteoklastlarda bulunan TNF reseptör süpe-
railesinden bir proteindir. RANKL’ye bağlanarak osteoklast öncül hücrelerinin 
osteoklastlara farklılaşmasını indükler. RANK aynı zamanda osteogenez ve 
mineralizasyona da katkıda bulunur. Başka bir reseptör protein olan OPG 
ise RANKL’ye bağlanarak RANK’nin RANKL’ye bağlanmasını engeller ve bu 
şekilde osteoklast aktivasyonunu baskılar. 

RANK aynı zamanda kas dokusunda da eksprese olur. Dolayısı ile OPG/
RANKL/RANK ekseninde aksaklık osteoporoz ve kas fonksiyonunda bozul-
malara neden olabilir (16). RANKL-RANK etkileşimi miyojenik farklılaşmayı 
inhibe edebilir ve ubikuitin proteozom sisteminin ekspresyonunu arttırarak 
kas atrofisini indükleyebilir. RANKL inhibisyonunun osteosarkopenik fareler-
de ve postmenopozal kadınlarda kas fonksiyonunu koruyabildiği gösterilmiş-
tir (23). 

Yaşlanma ile birlikte kemik iliğinde RANK, RANKL ve RANKL/OPG oranının 
arttığı bulunmuştur (24). Dolayısı ile OPG/RANKL/RANK ekseni yaşlanmay-
la ilişkili osteosarkopeni yönetiminde hedef olabilir. Kanıtlayıcı çalışmalara 
ihtiyaç vardır. 

Adipokinler 

Yaşlanma ile kas ve kemik iliğine yağ infiltrasyonu artar. İnfiltre olan yağ do-
kusu tarafından üretilen yağ asitleri ve adipokinler bu dokulardaki hücrele-
re lipotoksik etki göstererek kas-kemik etkileşimini bozabilir. Bu etkileşimin 
bozulmasıyla kas ve kemik yapı ve fonksiyonu olumsuz etkilenir (20).  Os-
teosarkopenik kişilerde dolaşımda IL-6, adiponektin, leptin gibi adipokinler 
yüksek konsantrasyonlarda tespit edilmiştir (25). 

Leptin-Proinflamatuvar bir adipokin olan leptinin deneysel çalışmalarda yaş-
lanma sırasındaki kas dokusunda gelişen inflamasyon ile ilişkili olduğu ve 
kas atrofisini indükleyebildiği bildirilmiştir. İnsanlarda ise serum leptin düzey-
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leri ile kas kalitesi ve fonksiyonu arasında ters ilişki gösterilmiştir (26). Ayrıca 
bazalde yüksek serum leptin konsantrasyonu olan yaşlıların, ileriki yıllarda 
kırılganlık ve kas zayıflığı oranlarının daha fazla olduğu bildirilmiştir (27). 

Adiponektin-Antiinflamatuvar özellilte bir adipokin olan adiponektin, mi-
yogenezi indükleyerek ve proteolizi inhibe ederek yaşlanma sırasında kas 
liflerinin boyutunun korunmasına katkıda bulunmaktadır. İnsanlarda düşük 
serum adiponektin düzeyleri ve abdominal obezite arsında ilişki bildirilmiştir. 
Fakat yaşlılıkta gözlenen sarkopeni ile ilişkisi net değildir.  Sarkopenik yaşlı 
bireylerde düşük adiponektin düzeyleri bildirilmiştir. Fakat yüksek adiponek-
tin düzeyleri ve sarkopeni ilişkisini gösteren çalışmalar da mevcuttur. Yaşlılık 
döneminde adiponektin düzeyleri için sağlıklı bir referans aralığı mevcut ola-
bilir. Bu hipotezi desteklemek ve sağlıklı aralığı bulmak için dizayn edilmiş 
çalışmalar gereklidir (26).  

Son Sözler
Sonuç olarak yaşlanan popülasyonda giderek sıklığı artan ve önemli bir halk 
sağlığı problemi olan OSP’nin altında yatan patoloji çok faktörlüdür. Fiziksel 
inaktivite, kötü beslenme gibi güçlü çevresel faktörlerin yanında genetik poli-
morfizmler, hormonal dengesizlikler de kas ve kemik sağlığını etkilemektedir. 
Yaşlanma ile kas kemik etkileşimini sağlayan miyokin ve osteokinlerin den-
gesi bozulmakta, büyük ihtimalle yağ dokusu tarafından üretilen adipokinler 
ve genetik ve çevresel faktörler bu dengesizliği arttırarak OSP gelişimine 
katkıda bulunmaktadır.
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Giriş
Osteosarkopeni (OSP), osteoporoz/osteopeni ve sarkopeninin bir arada bu-
lunduğu klinik sendrom olup, kemik dansitesi, kas kütlesi, kas kuvveti ve 
fonksiyonel kapasitede azalma ile karakterizedir (1). Osteoporoz (OP), dü-
şük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikro-mimari yapısının bozulmasına 
bağlı olarak kemik kırılganlığında ve kırık riskinde artışla sonuçlanan sistemik 
metabolik bir kemik hastalığıdır (2). Sarkopeni (SP) ise, iskelet kasını tutan, 
kas kütlesi, kas kuvveti ve fiziksel performansta azalma ile karakterize bir 
hastalıktır (3). OSP gelişen bireylerde kırılganlık, engellilik ve mortalite riski 
sadece osteoporozu ya da sadece sarkopenisi olanlara göre daha yüksektir.

Klinik Değerlendirme
Osteosarkopeninin klinik değerlendirmesi hem OP/osteopeni hem de SP’nin 
değerlendirmesinin eş zamanlı yapılmasını gerektirir. Bu bağlamda OSP’nin 
değerlendirme ve tanısı, detaylı öykü, risk faktörlerinin belirlenmesi, fiziksel 
değerlendirme ve amaca yönelik yapılacak tetkikleri (görüntüleme yöntem-
leri, laboratuvar testleri, vb) içermektedir (4). OSP’nin değerlendirme ve te-
davisine yönelik Kirk B. ve arkadaşlarının önerdiği klinik algoritma Şekil 1’de 
gösterilmiştir (1). Bu algoritma, rutin klinik uygulamada OSP’ye yaklaşıma 
ışık tutması açısından önemlidir.

Öykü ve risk faktörlerinin belirlenmesi

Öncelikle kişinin OSP nedenleri ve risk faktörleri açısından detaylı öykü-
sünün alınması gerekir. Bu detaylı öyküde tıbbi ve sosyal durum, düşme 
ve kırık öyküsü, komorbid durumlar, kullanılan ilaçlar ve beslenme durumu 
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Şekil 1: Osteosarkopeniye klinik yaklaşım algoritması.
DXA: Dual enerji X-ray absorbsiyometri, KMY: Kemik mineral yoğunluğu
‘Kirk B, Zanker J, Duque G. Osteosarcopenia: epidemiology, diagnosis, and treatment- facts and num-
bers. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2020;11(3):609-618’den uyarlanmıştır. (Kaynak 4)

sorgulanmalıdır. OP ve SP’ye yol açan nedenler ve risk faktörlerinin var 
olup olmadığı araştırılmalıdır. Özellikle yaşlılarda beslenme bozuklukları sık 
görüldüğünden, Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) veya Nutrisyonel 
Risk Skoru (NRS-2002) gibi nutrisyonel tarama testleri ile malnutrisyon riski 
olup olmadığı belirlenebilir. Bilişsel bozukluğu olan yaşlı bireylerin öyküleri 
yakınlarından alınmalıdır. Kişinin yorgunluk, güçsüzlük, hareket zorluğu, iş-
levselliğinde azalma gibi belirtileri olup olmadığı sorulmalıdır (5). OSP için 
başlıca risk faktörleri, yaşlanma, kadın cinsiyet,  fiziksel inaktivite, beslen-
meyle ilgili faktörler (düşük protein alımı, Vitamin D eksikliği, aşırı alkol alımı, 
obezite, kaşeksi, malabsorpsiyon), komorbid durumlar (Tip 2 Diabet, hipogo-
nadizm, tiroid hastalıkları, inflamatuar hastalıklar, maliniteler, organ yetmez-
likleri), sigara kullanımı, erken menopoz ve kullanılan ilaçlardır (glukokorti-
koid, kemoterapötikler, heparin, antiepileptikler, aromataz inhibitörleri, aşırı 
tiroksin, GnRH agonistleri). OSP esasen geriatrik bir sendrom olarak kabul 
edilmekte olup birincil nedeni yaşlılıktır (6,7). OSP’ye yol açabilecek ikincil 
nedenler Tablo I’de gösterilmiştir (4).
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Tablo 1. Osteosarkopeninin ikincil nedenleri

Hastalıkla ilişkili Aktiviteyle ilişkili Beslenmeyle ilişkili İlaçlarla ilişkili

Tip II diabetes mellitius
Hipogonadizm
Erken menopoz
Tiroid hastalıkları
Hiperkalsüri
Paget hastalığı
Kortizol fazlalığı
Romatoid artrit

Sedanter yaşam 
tarzı
Yatağa bağımlılık
Hastanede yatış
Bakımevinde kalma
Sosyoekonomik 
durum

Aşırı alkol alımı
Kaşeksi
Düşük protein alımı
Düşük vitamin alımı
Düşük vücut ağırlığı
Malabsorbsiyon 
varlığı
Sigara içme

Glukokortikoid 
tedavisi
Kemoterapötikler
Heparin
Antiepileptikler
Aromataz inhibitörleri
GnRH agonistleri
Tiroksin fazlalığı

Tarama Ölçekleri

  
Osteosarkopeni için geliştirilmiş bir tarama ya da risk belirleme anketi 
olmamakla birlikte OP ve SP için kullanılan risk belirleme anketlerinin OSP’de 
kullanılmaları önerilmektedir. Bu amaçla OP’a bağlı kırık riskinin belirlenme-
sinde FRAX® Kırık Riski Değerlendirme Aracı kullanılmaktadır (2). FRAX®, 
10 yıllık kalça kırığı ve majör osteoporotik kırık (kalça, klinik vertebra, el bileği, 
proksimal humerus) geçirme olasılığını hesaplayan web-tabanlı uluslararası 
bir algoritmadır (8). 2008 yılında geliştirilmiş olup, kullanımı birçok kılavuzda 
önerilmektedir. Ülkeye özel FRAX modelleri oluşturulmuştur; Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu 66 ülkede kullanılmaktadır. FRAX, yedi klinik risk faktörünü 
(geçirilmiş kırık, ebeveynde kalça kırığı, mevcut sigara kullanımı, sistemik 
kortikosteroid kullanımı, alkol kullanımı, romatoid artrit, sekonder osteopo-
roz), yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksiyle birlikte değerlendirerek 10 yıllık 
kalça ve majör kırık riskini hesaplar. Opsiyonel olarak femur boyun kemik 
mineral yoğunluğu (KMY) g/cm2 olarak girilerek de hesaplama yapılmaktadır 
(https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/index.aspx?lang=tu).

Klinik uygulamada SP riskinin belirlenmesinde tarama testi olarak SARC-F 
önerilmektedir (3,9).  SARC-F anketi, kişinin kendi bildirimine dayalı 5 so-
rudan oluşmakta, dört soru günlük yaşam aktivitelerindeki  (güç, yürüme, 
sandalyeden kalkma, merdiven çıkma) zorluğu, bir soru ise son bir yıl için-
deki düşme sayısını sorgulamaktadır.  Her bir soru 0-2 (0: zorluk/düşme yok, 
2: çok zor/ en az 4 kez düşme) arasında puanlanmakta, toplam puan 0-10 
arasında değişmekte olup, ≥4 SP riski bulunduğunu göstermektedir (10). 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/index.aspx?lang=tu
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SARC-F’in SP’yi belirlemedeki hassasiyeti orta derecede, özgüllüğü ise yük-
sektir; özellikle  ağır SP’li bireylerin belirlenmesinde doğru sonuç vermektedir 
(4,11). Kolay uygulanabilir, basit bir testtir.  SARC-F, çeşitli dillere adapte 
edilmiş olup, Türkçe versiyonu da bulunmaktadır (12). Alternatif olarak SP 
taraması için Ishii testi de kullanılabilir (3). Bu test yaş, el kavrama gücü 
ve baldır çevresi ölçümünü esas alarak kadınlar ve erkekler için oluşturulan 
formüle göre Ischii puanını hesaplamakta ve bu puanlar SP olasılığını belir-
lemektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada Ishii testinin SP için özgüllüğü 
ve duyarlılığı yüksek bulunmuştur (13).

 
Fiziksel Değerlendirme

Fiziksel değerlendirme, genel fizik muayene ve kas-iskelet sistemi muayene-
sine ek olarak bazı fiziksel değerlendirme testlerini de içermektedir. Düşme 
riskinin belirlenmesine yönelik olarak statik ve dinamik denge değerlendiril-
meli, denge testleri yapılmalıdır. SP açısından kas kuvveti ve fiziksel perfor-
mans değerlendirilmelidir.

Kas kuvveti değerlendirimi için el kavrama gücü ölçümü ideal test olarak 
kabul edilmekte ve Jamar el dinamometresiyle ölçülmesi önerilmektedir (3). 
Doğru ölçüm için kalibre edilmiş bir el dinamometresiyle oturur pozisyonda 
her iki el için üçer kez ölçüm yapılmakta ve genellikle dominant elin en yük-
sek ölçümü esas alınmaktadır (14). Yaşlılarda Sarkopeni Avrupa Çalışma 
Grubunun (European Working Group on Sarcopenia in Older People 2: EW-
GSOP2) tanı algoritmasına göre el kavrama gücü 16.0 kg dan düşük olan 
kadınlar ve 27.0 kg dan düşük olan erkekler “el kavrama gücü düşük” olarak 
değerlendirilmektedir (3). El kavrama gücü basit ve ucuz bir testtir; diğer vü-
cut bölümlerindeki kas kuvveti ile de orta derecede korelasyon göstermekte 
ve daha komplike olan kol ve bacak kas kuvveti ölçümlerinin yerine güvenilir 
olarak kullanılabileceği belirtilmektedir. İnme, artrit gibi el fonksiyonlarının et-
kilendiği durumlarda el kavrama gücü yerine alt ekstremite kaslarının kuvvet 
ölçümleri kullanılabilir.

Kas kuvveti değerlendiriminde kullanılan bir diğer test ise “Sandalyeden Kal-
ma Testi”dir. Bu testte, kişinin, oturur pozisyonda iken el ve kollarıyla tutun-
madan sandalyeden 5 kez kalkıp oturması için gerekli süre ölçülmektedir. Bu 
sürenin 15 saniyeden uzun olması SP lehine kabul edilir (3). Test, alt ekstre-
mite kaslarının kuvvetini yansıtması açısından değerlidir.
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Fiziksel performans, hareketle ilişkili genel vücut fonksiyonlarının objektif bir 
ölçümü olup, sadece kas fonksiyonlarını değil, periferik ve santral sinir sis-
temi fonksiyonlarını da içeren bir kavramdır.  Fiziksel performansın değer-
lendirilmesinde yürüme hızı, Kısa Fiziksel Performans Bataryası, Zamanlı 
Kalk ve Yürü Testi ve 400 metre yürüme testi kullanılabilir.   Yürüme hızını 
değerlendirmede en sık kullanılan test “4 metre normal yürüme hızı testi”dir 
(9). Bu test, EWGSOP2 tarafından fiziksel performans değerlendirimi için 
önerilmekte ve kesim değeri olarak ≤0.8 metre/saniye, ağır SP’in bir gös-
tergesi olarak kabul edilmektedir (3). Kısa Fiziksel Performans Bataryası, 
yürüme hızı, denge ve sandalyeden kalkmayı birlikte değerlendirmektedir; 
maksimum puanı 12 olup,  ≤8 puan kötü fiziksel performansı göstermektedir. 
Zamanlı Kalk ve Yürü Testi, kişinin sandalyeden kalkıp, 3 metre yürüyüp geri 
dönüp sandalyeye oturmasına kadar geçen süreyi dikkate alan bir testtir. 
400 metre yürüme testinde ise kişinin 20 metrelik bir mesafeyi olabildiğince 
hızlı olarak 20 kez yürümesi istenmektedir. Bu testlerin hepsinin mortaliteyi 
ve SP’yle ilişkili sonuç parametrelerini belirleyici oldukları gösterilmiş olmakla 
birlikte demans, yürüme ve denge sorunları olan yaşlılarda uygulanmaları 
mümkün olmayabilir.

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Yaşam kalitesi, sübjektif iyilik hali olup; sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, birey 
için beklenen ve istenen fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin tıbbi bir durum-
dan ne derece etkilendiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda OSP’ye spesifik 
olarak geliştirilmiş olan bir sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçeği bulunmamak-
tadır. Kısa Form 36 (Medical Outcome Study 36-item Short Form Survey= 
SF-36) ya da EuroQoL (EQ-5D) gibi jenerik yani çeşitli hasta grupları ve 
çeşitli durumlarda uygulanabilen yaşam kalitesi ölçekleri OSP’li bireyler-
de yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılabilirler. Her ne kadar 
OSP’ye spesifik yaşam kalitesi ölçeği bulunmasa da OP ve SP’ye spesifik 
olarak geliştirilmiş ölçekler OSP’li bireylerde uygulanabilirler.

Osteoporoza spesifik olarak geliştirilmiş olan çeşitli sağlıkla ilişkili yaşam ka-
litesi ölçekleri bulunmaktadır (15). Bunların başlıcaları, Osteoporoz Yaşam 
Kalitesi Anketi (Osteoporosis Quality of Life Questionnaire: OQLQ), Avrupa 
Osteoporoz Vakfı Yaşam Kalitesi Anketi (Quality of Life Questionnaire of the 
European Foundation for Osteoporosis: QUALEFFO), Osteoporoz Değer-
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lendirme Anketi (Osteoporosis Assessment Questionnaire: OPAQ), Osteo-
poroz Hedefli Yaşam Kalitesi Anketi  (Osteoporosis-Targeted Quality of Life 
Questionnaire: OPTQoL), Osteoporozda Yaşam Kalitesi Anketi (Quality of 
Life Questionnaire in Osteoporosis: QUALIOST) ve Osteoporozda Sağlıkla 
İlişkili Yaşam Kalitesi Değerlendirimi (Assessment of Health-Related Quality 
of Life in Osteoporosis: ECOS-16) olarak sıralanabilir. OP’da en sık kulla-
nılan yaşam kalitesi ölçeği, ağrı, fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, genel 
sağlık algılaması ve mental fonksiyon olmak üzere beş alanda değerlendirme 
yapan 41 soruluk, hasta bildirimli QUALEFFO-41’dir. Türkçe de dahil olmak 
üzere birçok dilde versiyonu mevcuttur.

Sarkopeniye spesifik olarak geliştirilmiş, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini de-
ğerlendiren tek ölçek Sarkopeni Yaşam Kalitesi Anketidir (Sarcopeni Quality 
of Life Questionnaire: SarQoL) (16). SarQoL, 7 alanda (fiziksel ve mental 
sağlık, lokomosyon, vücut kompozisyonu, işlevsellik, günlük yaşam aktivi-
teleri, boş zamanları değerlendirme aktiviteleri, korkular) değerlendirme ya-
pan, 55 maddelik, 22 sorudan oluşan, hasta bildirimine dayalı, kolay anlaşılır, 
yanıtlanması yaklaşık 15 dakika süren bir ölçektir. Geçerlilik ve güvenilirliği 
çeşitli çalışmalarda gösterilmiş olup, Türkçe’nin de içinde olduğu birçok dilde 
versiyonu bulunmaktadır. Yaşlılarda SP’yi belirlemedeki duyarlılığı % 64.7, 
özgüllüğü % 80.5 olarak saptanmıştır (17).

Tanı
Osteosarkopeni tanısı için hem osteopeni/osteoporoz hem de sarkopeni 
tanısının birlikteliği gerekmektedir (6). OSP’nin tanısı ve tedavi sürecindeki 
izleminde klinik değerlendirmeyle birlikte görüntüleme yöntemleri ve labo-
ratuar tetkikler de önem taşımaktadır. OSP’de laboratuar ve görüntüleme 
yöntemleri bundan sonraki bölümlerde detaylı irdelenecektir.

Osteopeni/osteoporoz

Osteopeni/osteoporoz tanısı için dual enerjili X-ışını absorpsiyomet-
ri (DXA) ile KMY ölçümü yapılmaktadır. DXA ile ölçülen KMY değerleri, 
üretici tarafından sağlanan referans eğrileri kullanılarak Z ve T skoru ola-
rak ifade edilmektedir. Z skoru, aynı yaş ve aynı cinsiyetteki sağlıklı eriş-
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kinlerin değerlerine göre saptanan standart sapma değeridir. T skoru ise 
aynı cinsiyetteki genç erişkinlerin değerlerine göre saptanan standart 
sapma değeridir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), postmenopozal kadınlar-
da ve 50 yaşın üzerindeki erkeklerde, lomber vertebra total veya femur 
boynu veya total kalça veya gerekirse radius 1/3 distal uçtan ölçülen 
KMY değerlerine göre osteopeniyi -1 ile -2.5 arasındaki bir T skoru; os-
teoporozu ise -2.5 ve altındaki bir T skoru olarak tanımlamaktadır. Os-
teopeni/osteoporoz tanısı DSÖ’nün bu tanımlamasına göre konulmak-
tadır (6,18).   Ayrıca kırık riski belirlenmesinde FRAX® kullanılmaktadır.  

Sarkopeni

Çeşitli çalışma gruplarınca yapılmış farklı SP tanımlamaları bulunmakla bir-
likte (19) günümüzde en sık kullanılan SP tanı kriterleri 2018’de revize edilen 
EWGSOP2 tanı algoritmasıdır (3). Buna göre üç kriterin varlığı önemlidir: 
1) Kas kuvvetinde azalma, 2) Kas kütle veya kalitesinde azalma, 3) Fizik-
sel performansta azalma.  Birinci kriterin varlığı “muhtemel sarkopeni”, ek 
olarak ikinci kriterin de bulunması “kesin sarkopeni”, her üç kriterin birlikte 
mevcudiyeti ise “ağır sarkopeni” olarak tanımlanmaktadır. Kas kuvvetindeki 
azalmanın belirlenmesinde yukarda açıklanan “el kavrama gücü ölçümü” ve 
“sandalyeden kalma testi” önerilmektedir.

Sarkopeninin kesin tanısı için gerekli olan kas kütlesi ve kalitesi değerlen-
dirimi görüntüleme yöntemleriyle yapılmaktadır. Bu amaçla sıklıkla DXA ile 
ölçülerek hesaplanan apendiküler iskelet kası kütlesi kullanılmakta ve genel-
likle boyun karesine bölünerek kg/m2 olarak ifade edilmektedir.  Erkeklerde 
<7 kg/m2, kadınlarda <5.5 kg/m2 SP için eşik değer olarak kabul edilmektedir. 
Kas kütlesi değerlendiriminde EWGSOP2 tarafından önerilen diğer görün-
tüleme yöntemleri, Biyoelektrik İmpedans Analizi (BİA) ile tüm vücut veya 
appendiküler kas kütlesinin hesaplanması ve manyetik rezonans görüntü-
leme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile uyluk ya da lomber kasların 
kesitsel alanlarının hesaplanmasıdır. Ancak MRG ve BT’nin kullanımı he-
nüz araştırma aşamasında olup rutin uygulamaya girmemiş ve SP için eşik 
değerler belirlenmemiştir.

Üçüncü kriter olan fiziksel performansta azalmanın değerlendirilmesinde ise 
EWGSOP2 tarafından yukarda açıklanan “yürüme hızı ölçümü”, “Kısa Fi-
ziksel Performans Bataryası”, “Zamanlı Kalk ve Yürü Testi” ve “400 metre 
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yürüme testi” önerilmektedir.

Uluslararası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (International Society 
of Physical and Rehabilitation Medicine: ISPRM) Sarkopeni Çalışma Grubu 
(Special Interest Group on Sarcopenia: ISarcoPRM), sarkopeni tanı algorit-
masında kas kütlesi değerlendiriminin ultrasonografik olarak ön uyluk kas 
kalınlığı ölçümü ile yapılmasını önermektedir (20). Sarkopeni Tanım ve So-
nuç Konsorsiyumu (Sarcopenia Definition and Outcomes Consortium) ise 
SP tanımında sadece düşük el kavrama gücü ve azalmış normal yürüme 
hızının bulunmasının gerekli olduğunu belirtmekte ve DXA ile hesaplanan 
apendiküler yağ dışı kütle indeksinin SP tanımı içinde yer almasının gerek-
mediğini vurgulamaktadır (19).

Sonuç
Osteosarkopeni, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte önemi daha da artan, 
sıklıkla geriatrik yaş grubunu etkileyen, osteoporoz/osteopeni ve sarkope-
ninin bir arada bulunduğu bir klinik sendromdur. OSP’nin gerek tanı gerek-
se tedavi sürecindeki izleminde klinik ölçme ve değerlendirme son derece 
önemlidir. OSP’nin klinik değerlendirmesi, detaylı öyküyü, risk faktörlerinin 
belirlenmesini, tarama testlerini, fiziksel ölçme ve değerlendirmeyi ve amaca 
yönelik yapılacak tetkikleri (görüntüleme yöntemleri, laboratuvar testleri, vb) 
içermektedir. Detaylı ve doğru bir klinik değerlendirme uygun tedavi yakla-
şımlarının belirlenmesine olanak sağlayacaktır.
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Giriş
Osteoporoz (OP) tanı kriterleri ve etkin tedavi yaklaşımları konusunda çok 
sayıda kanıt mevcut olmasına karşın, hastalık halen yeterince tanınmamakta 
ve tedavi edilmemektedir.  Sarkopeni (SP) ise ilk kez 1988’de tarif edilmiş ve 
Eylül 2016’da yeni bir ICD-10-CM (M62.84) kodu ile hastalık olarak tanımlan-
mıştır. Bununla birlikte, klinik önemine rağmen, OP da olduğu gibi, SP yi de 
rutin klinik araştırmalara ve uygulamalara entegre etmek zor olmaya devam 
etmektedir (1).

Osteosarkopeni (OSP) sendromunun patofizyolojisi ve klinik fenotipi ile ilgili 
olarak artan bilgi birikimi sonucunda gerobilim (geroscience) ile ilgili strateji-
leri içeren çeşitli yaklaşımlar üretilmiştir. 

Osteoporozda Laboratuvar
OP da laboratuvar testleri özellikle ayırıcı tanıda yer alan hastalıkların araştı-
rılması aşamasında önem kazanır. Birincil OP tanısı konulmadan önce ikincil 
OP nedenlerinin dışlanması gereklidir. Bunun için gerek klinik, gerekse labo-
ratuvar incelemeleri içeren kapsamlı tanısal yaklaşımlara ihtiyaç vardır. OP 
tanı ve izleminde önerilen laboratuvar testleri iki ana grupta incelenmektedir: 
rutin olarak yapılması önerilenler ve gerekli olduğunda yapılması önerilenler. 
Gerekli olduğunda yapılması önerilen testler ayırıcı tanı açısından öncelik 
kazanmaktadır (2).

Rutin olarak yapılması önerilenler

Minimal maliyet etkin incelemeler arasında; tam kan sayımı, ESR veya CRP, 
serum Ca, fosfor, alkalen fosfataz, karaciğer transaminazları, kreatinin, kre-
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atinin klirensi, 24 saatlik idrarda kalsiyum, Serum 25 (OH) vit D (bazı kıla-
vuzlarda rutin olarak ölçülmesi önerilmektedir) ve tiroid fonksiyon testleri yer 
almaktadır (3-5).

Gerekli olduğunda yapılması önerilenler

Diğer laboratuvar testleri hastanın klinik profiline göre belirlenmelidir. Bunlar; 
serum immünelektroforez ve idrarda Bence Jones proteini, paratiroid hor-
mon, idrarda Ca, serum testosteron, seks hormonları bağlayıcı protein, FSH, 
LH, kemik döngü belirteçleri (rezorbsiyon için: serum CTX, idrar NTX, formasyon için: 
serum PINP), 24 saatlik serbest kortizol, gecelik deksametazon supresyon tes-
ti, endomisiyal ve doku transglutaminaz antikorlarıdır (3-5).

Klinik açıdan önemli olan laboratuvar göstergeler

Klinik uygulamalarda özellikle ayırıcı tanı açısından önemli olan bazı labora-
tuvar göstergeler vardır (6).

Tam kan sayımı-Miyeloma veya malnutrisyonda anemi olabilir. 

Sedimentasyon hızı-Miyelomada yükselebilir.

Kalsiyum-Hiperkalsemi nedenleri arasında birincil ve ikincil hiperparatiroidi, 
hipertiroidi, böbrek yetm, vitamin D intoksikasyonu, Paget hast yer alır. Hipo-
kalsemi ise vit D yetm ve hiperfosfatemide görülebilir. 

Fosfor-Hiperfosfatemi hipoparatiroidi, böbrek yetm veya olası bifosfonat te-
davisinde görülebilir. Hipofosfatemi ise birincil veya ikincil hiperparatiroidi, vit 
D yetm, tümöre bağlı osteomalazi veya X-e bağlı hipofosfatemide görülebilir.

Alkalen fosfataz-Yüksek değerler iyileşmekte olan kırıklarda, osteomalazi-
de, Paget hastalığında ve büyüme çağındaki çocuklarda görülebilir. Düşük 
değerler ise, hipofosfatazyada, nadir görülen, kemik ve diş dokuları minerali-
zasyonunda yetersizliğe yol açan genetik hastalıkta görülebilir.

D vitamini-Serumdaki düzeyi en iyi yansıtan 25-OH-D testidir. Kesin bir 
konsensusa varılmış olmamakla birlikte, iskelet sağlığı açısından 25-OH-D 
testinde hedefin 30-50 ng/ml arasında olması önerilmektedir. Bu düzey kal-
siyumun intestinal absorbsiyonunu maksimize etmek ve PTH düzeylerini mi-
nimize etmek için uygun bulunmuştur. 25-OH-D nin böbrekte 1,25-(OH)2-D3 
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e çevrilmesi aşaması ile ilgili kaygılar nedeniyle, 1,25-(OH)2-D3 genellikle OP 
hastalarının değerlendirilmesi açısından yetersiz bulunmaktadır. Vit D eksik-
liği veya yetersizliği sık görülmekte ve OP ve osteomalazi patogenezinde rol 
oynamaktadır. 

Kreatinin-Kronik böbrek hastalığı kreatinin düzeyinde yükselmeye ve renal 
osteodistrofiye neden olur. Azalmış adale kütlesi olan ileri yaşlardaki has-
talarda renal fonksiyonlarda azalma, laboratuvarda normal serum kreatinin 
düzeyleri ile seyredebilir. Glomerüler filtrasyon hızı Cockcroft ve Gault for-
mülleri ile hesaplanabilir. Azalan renal fonksiyon sadece iskelet sağlığı değil, 
kullanılan ilaçların doz ve tipleri açısından da önemlidir. 

Tiroit stimülan hormon (TSH)- Hipertiroidi doz aşımı olan tiroid replasmanına 
bağlı olabilir ve sıklıkla düşük TSH ile saptanabilir. Yüksek kemik döngüsüne 
bağlı hipertiroidi kemik kaybı ile ilişkilidir. 

Karaciğer enzimleri-Enzim düzeylerindeki anormallikler kronik karaciğer 
hastalığında görülebilir ki, bu durum OP hastalığı açısından risk oluşturur. 

İdrar incelemeleri-Proteinüri multipl miyelomada veya kronik böbrek hasta-
lığında görülebilir. Anormal hücre varlığı böbrek hastalığını düşündürür. 24 
saatlik idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi altta yatan tıbbi sorunlar (ör: 
hiperparatiroidi, vitamin D toksisitesi, Paget hast, multiple miyeloma, sarkoi-
doz), besinlerle aşırı alım (ör: kalsiyum, sodyum, protein, karbonhidrat, alkol) 
veya yetersizlik (ör: fosfat, potasyum) yok ise; idiopatik hiperkalsiüriye bağ-
lanabilmektedir.  İdrar kalsiyumunun düşük olduğu durumlarda (24 saatte 50 
mg ın altında); diyetle yetersiz kalsiyum alımı, vitamin D yetersizliği, malab-
sorbsiyon, karaciğer hastalığı, böbrek yetm yok ise, kalsiyum malabsorbsi-
yonu düşünülmeli ve ileri inceleme yapılmalıdır. Celiac hast osteoporozda 
asemptomatik malabsorbsiyon nedenidir ve glutenden fakir diyet ile tedavi 
edilir (6). 

Osteoporozda biyokimyasal belirteçler

Biyokimyasal belirteçler günlük rutin pratik uygulamalarda OP tanısını koy-
mak veya OP un nedenini belirlemek için kullanılamazken, OP ve diğer iske-
let hastalıklarının patofizyolojisini ve OP tedavisinde kullanılan ilaçların etki 
mekanizmasını anlamak için yapılan araştırmalarda çok yardımcı olmuştur. 
Klinik uygulamada, biyokimyasal belirteçler kemik mineral yoğunluğundan 
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bağımsız olarak kırık riskini tahmin etme potansiyeli sunar ve tedavinin me-
tabolik etkilerinin izlenmesinde yararlı olabilir. OP da ön plana çıkan biyokim-
yasal belirteçlerin özeti Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Osteoporozda biyokimyasal belirteçler 

Kemik yapım belirteçleri

1. Serum total alkalen fosfataz

2. Serum kemiğe özgü alkalen fosfataz

3. Serum osteokalsin

4. Serum tip 1 prokollajen (C-terminal/N-terminal): C1NP 
veya P1NP

Kemik yıkım belirteçleri

1. İdrar  hidroksipirolin

2. İdrar total piridinolin (PYD)

3. İdrar serbest deoksipiridinolin (DPD)

4. İdrar kollajen tip 1 cross-linked N-telopeptid (NTX)

5. İdrar veya serum kollajen tip 1 cross-linked C-telopeptid 
(CTX)

6. Kemik sialoprotein (BSP)

7. Tartrat-dirençli asit fosfataz 5b

Biyokimyasal belirteçlerin literatürde iyi tanımlanmış sınırlamaları olmasına 
rağmen, günümüzde klinik uygulamada özellikle tedaviye yanıtın değerlen-
dirilmesinde kullanımları önerildiği için, biyokimyasal belirteçlerin yararlarına 
ve sınırlanmalarına aşina olan klinisyenler OP lu hastalarında tedaviyi yönet-
mek için kemik mineral yoğunluk ölçümü ile birlikte değerlendirmeyi tercih 
ederler (6).

Sarkopenide Laboratuvar
SP nin etiyolojisindeki en önemli özellik çok faktörlü olmasıdır. Normal 
şartlar altında, fizyolojik kas kütlesi ve fonksiyonu, kas büyümesinin pozitif 
ve negatif düzenleyicileri arasındaki dinamik denge ile ilgilidir. Merkezi sinir, 
bağışıklık ve endokrin sistemler bu dengeyi koordine eder. SP nin başlangı-
cı ve ilerlemesi, tipik olarak yaşlanma sürecine dahil olan ve ayrıca iskelet 
kasının normal fizyolojisinin bozulmasına neden olan mekanizmaların bir 
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kombinasyonuna bağlı olarak gelişmektedir. SP de rol oynayan kaslara 
özgü olan ve kaslara özgü olmayan faktörler Şekilde sunulmuştur (7).

Şekil: Sarkopenide rol oynayan kaslara özgü olan ve kaslara özgü olmayan faktörler

Günümüzde bazı potansiyel biyokimyasal belirteçler arasında nöromüsküler 
kavşak belirteçleri, kas proteini döngüsü, davranış aracılı yollar, inflamasyon 
aracılı yollar, redoks ile ilgili faktörler ve hormonlar veya diğer anabolik fak-
törler söz konusu olmaktadır (8,9).

Spesifik biyobelirteçler veya biyobelirteç panelleri

Tek bir biyobelirteçin geliştirilmesi ve doğrulanması, SP olan kişileri teşhis 
etmek ve izlemek için kolay ve uygun maliyetli bir yol olabilir. Bununla birlikte, 
SP nin karmaşık patofizyolojisi nedeniyle, heterojen genç ve yaşlı popülas-
yondaki durumu tanımlayabilecek tek bir biyobelirteç olması olası görünme-
mektedir. Cruz Jentoft’a göre; bunun yerine, potansiyel serum belirteçleri ve 
doku belirteçleri de dahil olmak üzere bir biyobelirteç panelinin geliştirilmesi 
düşünülebilir. Bu yolların modellenmesi için çok boyutlu bir metodolojinin uy-
gulanması SP riskini katmanlaştırmanın, kötüleşen bir durumun tanımlanma-
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sını kolaylaştırmanın ve tedavi etkinliğinin izlenmesini sağlamanın bir yolunu 
sağlayabilir (10).

Pek çok yazar tarafından vurgulanan bu gerçek Casati ve arkadaşları tara-
fından da ele alınmış; SP nin çok boyutluluğundan dolayı, bu durumun biyo-
lojisini açıklamak için tek bir biyobelirteç yaklaşımının yeterli olmadığı, buna 
karşın iskelet kası ve beyin arasındaki bağlantıyı araştıran yenilikçi ve umut 
verici SP belirteçleri önerilmesi gerektiği yazılmıştır (7). Son yıllarda çok 
sayıda biyokimyasal biyobelirteç tanımlanmıştır. Bu biyobelirteçler “kaslara 
özgü” ve “kaslara özgü olmayan” olarak ayrılabilir”. Tablo 2’de SP de tartışı-
lan biyokimyasal belirteçler yer almaktadır (7).

Kreatin dilüsyon (seyreltme) testi: Kreatin, karaciğer ve böbrek tarafından 
üretilen ve ayrıca et açısından zengin diyet ile alınan doğal bir amino asittir. 
Bir kısmı her gün kas hücreleri tarafından alınır ve (geri dönüşü olmayan 
bir şekilde) yüksek enerjili bir metabolit olan fosfokreatine dönüştürülür. Do-
laşımdaki aşırı kreatin, kreatinin olarak değiştirilir ve idrarla atılır. Kreatinin 
atılım oranı, tüm vücut kas kütlesini tahmin etmek için umut verici bir Proxy 
ölçüsü olarak görülmektedir (11). Bir kreatin seyreltme testi için, hasta ta-
rafından döteryum etiketli kreatinin (D3-kreatin) oral izleyici dozu yutulur; 
idrarda etiketlenmiş ve etiketlenmemiş kreatin ve kreatinin daha sonra sıvı 
kromatografisi ve tandem kütle spektrometresi kullanılarak ölçülür. İdrardaki 
D3-kreatinin zenginleştirmesinden toplam vücut kreatin havuzu büyüklüğü 
ve kas kütlesi hesaplanabilmektedir. Kreatin seyreltme testi sonuçlarının 
MRG bazlı kas kütlesi ölçümleriyle ve DXA temelli kemik mineral yoğunluk 
testleri ile iyi korelasyon gösterdiği bildirilmektedir (10, 12,13).  Kreatin sey-
reltme testi şu sıralar çoğunlukla araştırmalarda kullanılmaktadır, bu nedenle 
bu metodolojiyi klinik ortamlarda kullanım açısından pratik hale getirmek için 
daha fazla ayrıntılandırmaya gereksinim olduğu ifade edilmektedir (14)

Kastaki adipositokinler genellikle ağırlıklı olarak adiponektin ve leptin olmak 
üzere kas oluşumu ve metabolizmasının sistemik düzenleyicileri ile ilişkilen-
dirilmiştir. Bununla birlikte, adipositokinler ve SP arasındaki ilişki, genellikle 
obez bireylerde görülen yüksek adipokin seviyeleri ile ilişkili olan sarkopenik 
obezite kavramına odaklanmıştır (15).

Yağ dokusu, tümü yaşlanma, obezite ve sarkopeni ile ilişkili olan tümör nekroz 
faktörü (TNF-alfa), interlökin (IL-6) ve IL-1 gibi çeşitli proinflamatuar sitokinler 



Osteosarkopeni Tanısında Laboratuvar Yöntemler 35

üretir. Proinflamatuar sitokinlerin kaşeksi, yaşlanma anoreksiyası ile ilişkili 
olabileceği ve iskelet kası için zararlı olduğu kanısı hakimdir. Proinflamatuar 
sitokinlerin yaşlılarda daha düşük kas gücü, daha düşük fiziksel performans 
ve daha yüksek sakatlık riski ile bağımsız ilişkileri olduğu bildirilmektedir.  
Oksidatif hasar biyobelirteçlerinin SP ile de ilgili ilişkileri vardır. Lipoprotein 
peroksidasyonunun bir belirteci olan oksitlenmiş düşük yoğunluklu lipopro-
tein (oxLDL) de bir diğer bağımsız bir belirleyicidir (16). Oksidatif hasarın 
belirteçleri olan protein karbonilleri, yaşlı erişkinlerde daha düşük kavrama 
gücü ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Öte yandan, karotenoid ve C vitamini 
alımı gibi antioksidanlar ve plazma alfa ve gama tokoferol seviyelerinin SP 

Tablo 2: Sarkopenide biyokimyasal belirteçler

Kaslara özgü
biyobelirteçler

1. Prokollajen tip III N-terminal peptid (P3NP)

2. Tip VI kollajen N-terminal globüler domain epitope (IC6) 

3. MMP- üretilen kolajen 6 nın degregasyon fragmanı (C6M)

4. 3-metilhistidin (3MH)

5. İskelet kasına özgü troponin T izoformu T (sTnT)

6. Kreatin

Kaslara özgü 
olmayan 
biyobelirteçler

1. I- İnflamatuar systemin belirteçleri: 
C-reaktif protein, interlökin-6, interlökin-8, tümör nekrozis factor-α, 
interferon-γ, granulosit-monosit koloni-stimulan faktör, yük-
sek-temperature gereksinimli serin proteaz A1

2. II- Oksidatif hasar belirteçleri: 
Gelişmiş glikasyon son ürünleri (AGEs)

3. III- Beslenme durumu ile ilgili belirteçler: 
Anemi-düşük hemoglobin, düşük serum albumin ve/veya seleni-
um, leptin, ürik asit, magnezum, Vitamin D 

4. IV- Endokrin sistem belirteçleri: 
Testosterone, dehidroepiandrosteron sulfat (DHEAS), büyüme 
hormonu (GH), insulin-benzeri büyüme faktör 1 (IGF-1),

5. V- Büyüme faktörleri ile ilgili belirteçler: 
Miyostatin, büyüme farklılaşma faktörü-15 (GDF-15), transforming 
büyüme faktör-β (TGF-β),  follistatin,  beyin kaynaklı nörotrofik 
faktör (BDNF),

6. VI- NMJ fonksiyon bozukluğu ile ilgili belirteç: Agrin

   

Gelecek vadeden biyobelirteç:  Core SNARE 25 kDa nın

Sinaptozomal İlişkili Proteini (SNAP25) 
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önlemleriyle ters ilişkili olduğu yönünde görüşler vardır. Ayrıca anemi de yaş-
lılarda daha düşük kas gücü ve fiziksel performans ile ilişkilidir. Düşük serum 
albümini, yaşlı erkeklerde ve kadınlarda zayıf kavrama gücü ile ilişkili iken, 
düşük plazma selenyum konsantrasyonu azalmış kas kuvveti ile ilişkili bu-
lunmuştur.  Magnezyum ve D vitamini kas performans indeksleri ile ilişkilidir. 
Pahor ve arkadaşlarına göre; proinflamatuar sitokinler, oksidatif hasar belir-
teçleri ve çok çeşitli diğer biyobelirteçler SP nin değerlendirilmesi açısından 
güçlü ve bağımsız özelliklere sahiptirler. Bununla birlikte, bu belirteçler çok 
çeşitli diğer hastalık ve durumlarla da ilişkilidir. Bu belirteçler iskelet kası ve 
güç kaybı için çok az özgüllüğe sahip olduklarından SP değerlendirmesinde 
sınırlı yarar sağlayabilirler. Dolaşımdaki ubikuitin proteazomunun ve plazma 
kaspazının ölçümü, kas protein parçalanmasının daha spesifik belirteçleri 
olabilir, ancak bilindiği kadarıyla bu dolaşımdaki belirteçler yaşa bağlı SP ile 
ilişkili olarak araştırılmamıştır (16).

Ekonomik açıdan yaklaşım sergileyen bir araştırmanın yazarları SP taraması 
için açlık insülini ve AST / ALT oranını önermektedirler. Çalışmalarının al-
kolsüz yağlı karaciğer hastalığının karaciğer enzim anormalliklerinin ilk ne-
deni olmasına rağmen, ALT nin azaldığını gösterdiğini ve SP ile güçlü bir 
şekilde ilişkilendirildiğini bildirmektedirler. Ayrıca yazarlara göre; normal ALT 
li yüksek serum AST yaygın iskelet kası patolojisini yansıtabilir. Bu nedenle, 
AST-ALT oranı yaşlı hastalarda kırılganlık ve SP için iyi bir gösterge olabilir 
ve çok değişkenli lojistik regresyon modeli ayrıca açlık insülini ve AST-ALT 
oranının SP için risk faktörleri olduğunu göstermiştir (17).

Osteosarkopenide Laboratuvar
Kemiği kas fonksiyonlarına bağlayan moleküler mekanizmalar yeterince ta-
nımlanamamıştır. Bununla birlikte OSP gelişiminde kilit rol oynadığı belirle-
nen hormonlar arasında büyüme hormonu / insülin benzeri büyüme faktörü-1 
(GH / IGF1) ve gonadal seks hormonları yer almaktadır (18,19). IGF1 akti-
vitesinin iskelet kasının idamesinde potansiyel bir rolü olduğunu gösteren 
araştırmalar vardır, fakat kemik kütlesine etki söz konusu değildir. Araştırma-
cılar çalışmaların yaş ve cinsiyet farkları gözetilerek ilerletilmesini önermek-
tedirler. OSP fenotipinin belirleyicilerinin gençlik döneminde daha fazla araş-
tırılmasına ve kesin tanı kriterlerinin tanımlanması sonrasında çalışmalara 
hız verilmesine vurgu yapmaktadırlar (20).
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Günümüzde OSP ye yönelik biyobelirteçler ve bunlarla bağlantılı tedavi yak-
laşımları esas olarak farmakolojik olmayan müdahalelerle sınırlıdır (21, 22).

Bununla birlikte, bu sendromun patofizyolojisi ve klinik fenotipi ile ilgili olarak 
giderek artan bilgi birikimi farklı stratejileri içeren çeşitli yaklaşımlar üretmiş-
tir (1, 23). Kök hücrelerin bu sendromun patofizyolojisindeki rolü hakkındaki 
yeni bilgiler, kas ve kemiğin ortak prekürsörleri olan bu hücrelerin nicelleştiril-
mesini ve / veya karakterizasyonunu temel alan yeni tanısal yaklaşımları ve 
tedavi stratejilerini gündeme taşıyacak gibi görünmektedir (24).

Ayrıca, seks steroidleri veya D vitamini gibi hormonlar ile OSP arasındaki 
ilişkiler bu duruma yeni potansiyel tanı ve tedavi yaklaşımları için seçenekler 
oluşturmuştur (1, 25-28). Endokrin faktörler, kemik ve kas yapısının ve fonk-
siyonunun korunmasında önemli fizyolojik ve patolojik faktörlerdir (29).

Kesitsel araştırmalarda OSP ile serum paratiroid hormonu ile insülin benzeri 
büyüme faktörü 1 arasında bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Ek olarak kemik me-
tabolizması belirteci olan osteokalsin, b-çapraz bağlar ve prokollajen tip 1 
amino-terminal propeptid ile OSP arasında bir ilişki olduğu da kaydedilmiştir 
(20, 25, 30).

SP ve OP yağ dokusunun ön planda olduğu benzer risk faktörlerini ve pato-
fizyolojiyi paylaşan aynı madalyonun iki yüzü olarak tanımlanmaktadır. OSP 
de senkron kemik ve kas kaybının yanı sıra, yağ infiltrasyonu her iki hasta-
lıkta da en kalıcı bulgudur, bu nedenle en doğal tanı ve tedavi hedefi ola-
rak bildirilmektedir. Bununla birlikte sekretuar dokular kemik iliği yağ dokusu 
(MAT), kaslar arası yağ dokusu (IMAT) ve kas içi yağ veya kas içi lipit (IMC) 
dolaşımda ölçülebilen adipositokinleri serbest bıraktığından, bu spesifik be-
lirteçlerin tanımlanması hala çok erken bir aşamadadır. Öte yandan görün-
tüleme yöntemleri, uygun standartlar belirlendikten sonra, kas, kemik, MAT 
ve İMAT tanısında çözünürlüklerini artırarak OSP tanısında ileriye yönelik 
potansiyellerini artırmaktadırlar (31).

Kemik döngüsünün değerlendirilmesinde kullanılan osteokalsin (OC) 
ve C-terminal cross-linked telopeptide (CTX) ile OSP riskinin saptana-
bileceğini bildiren yazarlar da mevcuttur ve OSP hastalarında erken 
tanı, tarama ve tedavilere yanıtın bu belirteçlerle değerlendirilebilece-
ğini ifade etmektedirler (32).
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Son Sözler
OP ve SP nin hem örtüşen hem de ayrışan karmaşık patofizyolojik yapıları 
nedeniyle klinik açıdan OSP tanı ve izleminde kullanılacak geçerli ve gü-
venilir özgün laboratuvar testlerin geliştirilmesi ve rutin pratik uygulamalara 
yansıması zaman alacak gibi görünmektedir (2). 
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Giriş
Sarkopeni (SP) tanısında görüntüleme yöntemleri giderek daha fazla önem 
kazanmakta olup, bunlar kas kantite ve kalitesini saptamak için kullanılmak-
tadırlar ya da değerlendirilme aşamasındadırlar. Bu amaçla Dual X-Ray Ab-
sorbsiyometre (DXA), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrason (US) ve Manyetik 
Rezonans Görüntüleme (MRG) kullanılmaktadır (1). Bu tanısal yöntemler 
geçerlilik, güvenirlilik ve kesinlik açısından test edilmektedirler ve gelecekte 
daha da önemli rol oynayabilirler. Klinik pratikte kullanımı için bu araçların 
çeşitli klinik ortamlarda ve değişik hasta popülasyonlarında maliyet-etkin, 
standardize ve hekimlerce tekrarlanabilir olması gerekmektedir (2). 

Avrupa Yaşlı Kişilerde Sarkopeni Çalışma Grubu (EWGSOP) SP ve riskleri 
konusunda farkındalığı arttırmak için 2010 yılında ilk kez yayınlamış oldukla-
rı önerileri güncellemişler ve SP riski altında olan hastaları tedavi eden sağlık 
profesyonellerine erken tanı ve tedavi için çağrıda bulunurken, görüntüleme 
yöntemlerinin önemine dikkat çekmişlerdir (3). EWGSOP öneriler kapsamın-
da günlük pratikte olgu-bulma, tanı koyma ve SP nin şiddetini kantifiye etmek 
için bir şema oluşturmuş ve bu şema kapsamında görüntüleme yöntemleri-
nin yeri vurgulanmıştır (Şekil 1) (3).

Yaşlılık yanı sıra kronik karaciğer hastalığı, kanser gibi tıbbın değişik alanla-
rında SP nin  negatif bir prognostik faktör olması (yüksek mortalite, post-op 
komplikasyonlar, kemoterapi toksitisitesi vs) son yıllarda çok dikkat çeker-
ken, bu hastalıklarda güvenilir tanı araçlarının farkında olunmamasının ve 
daha çok araştırma amaçlı çalışmalarla sınırlı kalınmasının sakıncaları özel-
likle vurgulanmaktadır (4,5).

SP tanısı ve değerlendirilmesinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin 
avantaj ve dezavantajları Tablo 1’de sunulmuştur (5).
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Şekil 1: Klinik pratikte olgu-bulma, tanı koyma ve sarkopeninin şiddetini kantifiye etmek için 
oluşturulan  EWGSOP algoritması (3)

SARC-F: Sarkopeni taraması için hastalarca yanıtlanan 5 maddeli sorgulama
*: Düşük kas kuvveti için diğer nedenleri göz önünde bulundur (depresyon, inme, denge sorunları, peri-

ferik vasküler hastalık gibi)

Bilgisayarlı Tomografi 
Bilgisayarlı tomografi (BT) imaj analizi difüz görüntüleme tekniğidir ve insan 
vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi için kesin bir metottur. BT, Houns-
field Ünitesi olarak ölçülen dokuya özgü attenüasyon değerleri ve eşik de-
ğerlerine göre değişik vücut dokularının adipoz doku, iskelet kası, kemik, 
su, hava) ayrımını yapabilir.  Özel bir software kullanılarak, BT iskelet kas 
alanının (SMA) kolay bir ölçümünü sağlar, buna sonra iskelet kas indeksini 
(SMI, cm2/m2) elde etmek üzere boy için bir uyarlama yapılır (6). SMI çapraz 
kesitsel alanın bireyin boyunun karesine oranı olarak hesaplanır (7). 

1960’li yılların sonlarında BT’nin ilk tanıtımından sonra radyolojik alan sürekli 
bir gelişim gösterdi. 1978 yılında BT’nin anatomik detayları tanımlamadaki 
rolü ifade edildi, dokuya özgü eşik değerlerin kullanılmasının vücudun fark-
lı dokularının ayrımını yapabileceği gösterildi.  Son dekadlarda ise, çapraz 
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Tablo 1: Vücut Kompozisyonu Değerlendirmesinde Kullanılan Yöntemler (5)

GÖRÜNTÜLEME 
YÖNTEMİ AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR

Manyetik Rezo-
nans Görüntüleme 
(MRG)

Işına maruziyet yok
Yumuşak doku (örn. kas) ayrımı 
için en iyi seçenek
Sarkopeni değelendirmesi için vü-
cudun birçok bölgesinde kullanıla-
bilir
Kas yapısındaki değişikliklere du-
yarlı
Subkutan ve viseral yağ aynı anda 
analizi
Kas ve yağ ölçümlerini yapabilir
Kılavuzlarda önerilen bir yöntem

Pahalı
Taşınabilir değil
Yüksek seviyede teknik dene-
yim gerektirir
Bazı hasta popülasyonlarında 
önerilmez (örn. implante ciha-
zı olanlarda)
Değerlendirme için özel 
software gerektirir

Bilgisayarlı 
tomografi (BT)

Oldukça kesin ve tekrarlanabilir so-
nuçlar
Subkutan ve viseral yağ aynı anda 
analizi
Yağ ve yağ dışı kütle ayrımını yapar 
Sarkopeni değerlendirmesi için bir-
çok farklı kaslarda kullanılabilir
Kas ve yağ ölçümlerini yapabilir
Kılavuzlarda altın standart yöntem

Pahalı
Taşınabilir değil
Yüksek seviyede teknik dene-
yim gerektirir
Yüksek miktarda ışın maruzi-
yeti
Değerlendirme için özel 
software gerektirir

Ultrason (US) Pahalı değil
Işın maruziyeti yok
Taşınabilir
Kas ve yağ ölçümlerini yapabilir
Kılavuzlarca kabul edilmiştir

Sarkopeni saptanmasında 
hem duyarlı değil, hem spesi-
fik değil
Sonuçlar uygulayıcı tekniğin-
deki varyasyonlara oldukça 
duyarlı

Dual X-ray Absorb-
siyometre (DXA)

Yağ kütlesi ve kemik kütlesini ölçe-
bilir
Yeterince duyarlı ve spesifik
Yağsız kası indirekt olarak tahmin 
edebilir
Kılavuzlarda önerilen bir yöntem

Taşınabilir değil
Yüksek seviyede teknik dene-
yim gerektirir
Özel kalibrasyon bilgisi gerek-
tirir 
Radyasyon maruziyeti var 
(ancak düşük)

Biyoelektrik İmpe-
dans Analizi (BİA)

Pahalı olmayan araç
Taşınabilir (Hafif)
Radyasyon maruziyeti yok
İşlem için çok az eğitim gerektirir
Sonuçlara bilgisayar ekranında he-
men ulaşılır
Kılavuzlarca kabul edilmiştir
İnvaziv değildir
Kas ve yağ ölçümlerini yapabilir

Altın standart yöntemlerle kar-
şılaştırıldığında daha az du-
yarlı ve spesifik
İskelet kas dansitesi ölçülemez
Bazı hasta popülasyonlarında 
önerilmez (örn. implante ciha-
zı olanlarda)
Hidrasyon ve egzersizle ilişkili 
test öncesi protokol gerektirir
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kesitsel imaj analizi volümetrik çalışmaların yapılmasına ve adipoz ve kas 
dokusu gibi doku kantifikasyonunun saptanmasına izin vermiştir (4). 

Araştırıcılar her kesit için doku alanlarını kantifiye etmişlerdir ve sonra geo-
metrik modellerin kullanımıyla değişik kompartmanların volümünü hesapla-
mak mümkün olmuştur. Ancak bu metod zaman alıcıdır ve tüm vücut görün-
tüleme gerektirmektedir. Vücut kompartmanlarının ölçümünün daha kolay 
yolunu bulabilmek amacıyla yapılan çalışmaların sonucunda çapraz kesitsel 
MRG scan’lerle elde edilen kas ve adipoz dokuların tek abdominal ölçümü-
nün, total vücut volümüyle yüksek oranda korele olduğunu göstermiştir. Tek 
bir iskelet kası kesiti ve total vücut kas volümü arasındaki en yüksek kore-
lasyon L4-L5 seviyesinin 5 cm üstünde bulunmuştur (4). Ayrıca appendiküler 
kaslar aktivite seviyesinden etkilenirken, abdominal kas kütlesi fiziksel eg-
zersizden rölatif olarak bağımsızdır. Sonuç olarak, total iskelet kas volümü-
nün ölçümü hızlı yapılabilir olmuştur ve böylece günlük klinik pratikte daha 
kullanışlı bir hale gelmiştir (8). 

Spesifik bir lomber vertebral nirengi noktasının BT imajlarının tüm-vücut 
kas ile belirgin olarak korele olduğu gösterilmiştir (9). Detaylara girersek, L3 
vertebra seviyesinde kas ve adipoz doku kompartmanlarının çapraz kesit-
sel alanının tüm vücut kompozisyonu ile korele olduğu gösterilmiştir ve tek 
bir BT kesiti SP ve vücut kompozisyonunu doğru değerlendirmeye izin verir 
(10).  Sonuçta, bu görüntüleme yöntemi normal veya yüksek vücut ağırlığı 
olan kişilerde bile düşük kas kütlesini saptamada kullanılmaktadır ve prog-
nozu da belirleyebilir (11).  L3-BT görüntüleme sadece kanserli hastalarla 
sınırlı değildir; bu parametre mortalitenin ve yoğun bakımla ilgili başka pa-
rametrelerin de belirleyicisi olarak kullanılmaktadır (12). Yeni kanıtlar siroz-
lu hastalarda da BT ile SP değerlendirmesinin tanısal ve prognostik rolünü 
göstermiştir (4,12).  Lomber L3 çapraz kesitsel alanın kantifikasyonu MRG 
ile de yapılmıştır (13).  

Uyluk ortası görüntüleme (MRG veya BT ile) de araştırma çalışmalarında 
kullanılmıştır, tüm vücut iskelet kas kütlesinin iyi bir belirleyicisidir ve değişik-
liğe çok duyarlıdır (11,14). 

Uyluk ortası kas alanı lomber kas alanlarına göre tüm vücut kas volümü ile 
daha fazla koreledir (13). 

BT ile psoas kas ölçümü de basit ve bazı durumlarda (siroz, kolorektal cerra-
hi) morbiditelerin belirleyicisi olarak bildirilmiştir (15). Ancak psoas minör bir 
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kas olduğundan konuyla ilgili diğer uzmanlar bu metodun kullanımını sağla-
yacak veya reddedecek ileri çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmekte-
dirler.  

Buna karşın, çeşitli SP kesim değerleri ve segmentasyon işlemleri ile ilgili 
problemler vardır. Araştırıcılar SP değerlendirmesinde hangi eşik değerleri 
ve metodların en iyisi olduğuna yönelik bir konsensusa ulaşamamışlardır. 
İskelet kas indeksi için en sık kullanılan BT kesim değerleri erkekler için 52-
55 cm2 /m2, kadınlar için 39- 41 cm2 /m2 ‘dir (7, 13). 

Sonuç olarak BT scan ile SP değerlendirilmesinde en sık analiz edilen böl-
geler uyluk ortası ve L3 vertebra seviyesi total abdominal kas alanı ve psoas 
kas alanıdır (8).  

Manyetik Rezonans Görüntüleme 
Vücut kompozisyon analizi MRG scan ile yapılabilir. Hem BT hem MRG kas 
kantitesi ve kas kalitesini benzer doğrulukta değerlendirebilir; ancak MRG 
kas kompozisyonu hakkında daha fazla bilgi verir. BT’nin MRG üzerindeki 
üstünlükleri ise daha çok yapılabilir olması ve daha ucuz olmasıdır. BT’nin 
en büyük dezavantajı yüksek radyasyona maruziyettir. MRG için BT’ye göre 
daha fazla kontrendikasyonlar vardır. Her iki yöntem de çapraz kesitsel veya 
üç boyutlu görüntülemeye dayanır. Her ikisi için de SP tanısında belirlenmiş 
kesim noktaları yoktur. 

Konvansiyonel MRG ile bölgesel kas ödemi, atrofi ve yağ infiltrasyonunun 
kalitatif derecelendirilmesi yapılmaktadır. Bazı ek kantitatif MRG teknikleri 
de kinik ortamda kullanılmaktadır.  MRG kas kalitesini değerlendirmede en 
sofistike yöntem olarak düşünülür; çünkü BT’ye benzer şekilde myosteatozis 
ile ilgili bilgi verir, aynı zamanda myofibrozis, anormal ödem ve kastaki infla-
masyonu da gösterir (13, 16).

Erken dönemde SP yi saptama ve kası kantifiye etme gereksiniminin gide-
rek artmasıyla yüksek rezolüsyonlu görüntülemenin gelecekte daha yaygın 
olarak, önce araştırma amaçlı, daha sonra klinik pratikte kullanılması beklen-
mektedir. Bu tetkikler şu anda SP yi kanıtlamak için kullanılırken, ileride klinik 
pratikte SP olgusunu bulmada ve değerlendirmede yararlı olacaktır. 
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Kas Kalitesi Ölçümü 

Kas kalitesi rölatif olarak yeni bir terimdir, hem kas mimarisi ve kompozisyo-
nundaki mikro- ve makroskobik değişiklikleri ve hem de kas kütlesi ünitesi ba-
şına düşen kas fonksiyonunu ifade eder (17). MRG ve BT gibi yüksek duyarlı 
görüntüleme yöntemleri araştırma ortamlarında kas içine yağ infiltrasyonunu 
saptayarak ve kas attenüasyonunu kullanarak kas kalitesini değerlendirme 
amacıyla kullanılmıştır (18). Alternatif olarak, kas kalitesi terimi kas kuvveti-
nin apendiküler iskelet kas kütlesi veya kas volümüne oranı olarak ifade edi-
lir. Buna ek olarak, kas kalitesi biyoelektrik impedans analizi (BİA) -ile edilen 
faz açı ölçümü ile de değerlendirilmiştir. Ancak halen, rutin klinik pratik için 
değerlendirme metodları üzerinde evrensel bir konsensus yoktur. Gelecekte, 
kas kalitesini değerlendirme yöntemlerinin tedavi seçeneklerine kılavuzluk 
yapması ve tedaviye yanıtı izlemede yardımcı olması beklenmektedir. 

Dual X-Ray Absorbsiyometre 
Moleküler seviyede vücut kompozisyonu (VK) değerlendirmesi için Dual 
X-Ray Absorbsiyometre (DXA) en sık kullanılan tekniktir, yağ kütlesi, yağ 
dışı kütle ve vücut mineral içeriği verilerini sağlar. Ancak bu üç kompo-
nentin direkt ölçümünü vermediği için DXA, VK ölçümü için altın standart 
teknik değildir. SP nin güncel tanımlaması hem kas kantitesi, hem de kas 
kalitesindeki bozulmayı içerir. Kas kütlesinin kantitatif değerlendirme-
si DXA ile yapılır. DXA ile elde edilen “Apendiküler Yağ Dışı Kütle indek-
si” SP değerlendirmesinde klinik çalışmalarda en sık kullanılan ölçümdür 
(19). Hastalarda yağ dışı kütlenin değerlendirmesi için yüksek güvenir-
liliği, düşük maliyeti ve düşük radyasyon dozları nedeniyle DXA klinik uy-
gulamalarda en sık kullanılan tekniktir. Bununla birlikte DXA temelli yağ 
dışı kütle değerleri için popülasyona özgü referans verileri halen sınırlıdır 
(20). Kas kalitesini ölçmez, hidrasyon durumundan etkilenebilir (7), SP 
nin kantitatif değerlendirilmesinde kullanılamaz. Ayrıca, gövde kaslarının 
ve adipoz dokunun tam ve doğru değerlendirilmesi mümkün değildir (13). 

Ultrason İle Kasın Değerlendirilmesi
Ultrason (US) kas kantitesini ölçmek, kas erimesini tanımlamak ve aynı za-
manda kas kalitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir araştır-
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ma tekniğidir. Güvenli ve geçerli bir yöntem olup, deneyimli klinisyenler ta-
rafından hasta yatağı yanında kullanılmaya başlamıştır. Yaşlı bireylerde bile 
gözlemciler arası ve gözlemciler içi güvenirliliği kesindir (21).  Kuadriseps 
femoris gibi kasların değerlendirilmesi oldukça kısa bir zaman aralığında kas 
kalınlığı ve çapraz kesitsel alanında bir azalma göstermiştir; bu veriler klinik 
pratikte toplumda bu aracın kullanım potansiyelini düşündürmektedir (21). 
US un yaşlı bireylerde klinik pratikte SP tanısını desteklemek için kullanım 
alanı artık genişletilmiştir. EUGMS (European Geriatric Medicine Society–
Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği) Sarkopeni Grubu kas kalınlığı, çapraz 
kesitsel alan, fasikül uzunluğu, penasyon açısı ve ekojenite ölçümünü de 
içerecek şekilde kas değerlendirmede US kullanımı için bir konsensus proto-
kolü sunmuştur (22). Ekojenite kas kalitesini yansıtır; çünkü myosteatozis ile 
ilişkili non-kontraktil doku hiper-ekojenite gösterir (23, 24). Bu popülasyonda 
kas değerlendirmesinde US un kullanımına yönelik sistematik bir derleme 
yaşlı bireylerde kas büyüklüğünü değerlendirmede bu aracın güvenilir ve ge-
çerli olduğunu belirtmiştir; koroner arter hastalığı, inme ve kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı da dahil olmak üzere komorbid durumlar buna dahildir (24). 
US un kas kütlesini belirlemede DXA, MRG, BT ile karşılaştırıldığında geçer-
liliği iyidir. Yaşlı bireyler için veriler olsa da çeşitli sağlık sorunları ve fonksi-
yonel durumları olanlar için tahmin denkleminin geçerliliğini saptamada daha 
fazla araştırma gerekmektedir (23).

Biyoelektrik İmpedans Analizi 
Biyoelektrik impedans analizi (BİA) ucuz, non-invaziv bir test olması ve daki-
kalar içinde tamamlanabilmesi nedeniyle klinik pratikte sarkopenik hastaları 
tanımlamada cazip bir yöntemdir. Özel donanımlı personel gerektirmez ve 
sonuçlara hemen ulaşılabilir (5). Bu nedenlerle ve SP de MRG ve BT gibi 
altın standart yöntemlerle karşılaştırmalı çalışmaları olması sebebiyle bir 
görüntüleme yöntemi olmamasına rağmen bu kitap bölümünde BİA’ya yer 
verilmiştir. 

BİA değişik dokularda (kemik, adipoz doku, kas, kıkırdak vs) elektrik ilet-
kenliğindeki farklılıkları hesaplayan denklemleri kullanarak vücut kompo-
zisyonunu belirler. Düşük-voltajlı akım vücuttan geçer. Çeşitli BİA cihazları 
arasındaki majör farklılıklar tahmin denklemi, elektrot sayısı ve alternan akım 
frekansı ile ilgilidir. BIA sonuçlarının kesinliği primer olarak doku hidrasyo-
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nundaki yeterliliğe bağlıdır. Dehidrate ve obez kişilerde (VKİ>35)  doğru 
sonuç vermeyebilir. Hasta yatar veya oturur pozisyonda olabilir. Hastanın 
yaşı ve vücut ağırlığının BİA software kaydı yapılır ve vücut kütlesi analizleri 
saniyeler içinde ekranda gözükür. Hastanın işlem öncesi aşırı miktarda su 
almaması ve değerlendirmeden 2-3 saat önce aşırı fiziksel aktivitede bulun-
maması istenir (5). 

Üçbin altıyüz yedi kanser hastasının BİA ile değerlendirildiği çalışmaları 
içeren bir derlemede BİA ile SP tanısı konan hastalarda uzun süreli hospita-
lizasyon, artmış hematolojik toksisite, daha fazla infeksiyon, daha fazla dere-
ce 3-4 komplikasyon ve daha kısa yaşam süresi saptanmıştır. Bu derlemede 
yer alan iki çalışmada BİA altın standart yöntem olarak yer alan MRI ve BT ile 
karşılaştırılabilir sonuçlar vermiştir. Bu nedenle BİA ile değerlendirilen SP nin 
çeşitli kanser tiplerinde prognostik değeri olduğu sonucuna varılmıştır (5). 

Sarkopeni Görüntülemesinde Yapay Zekanın Kullanımı 
SP problemiyle daha kolay başedebilmek için, basit ve kesin değerlendirme 
yöntemlerinin geliştirilmesine ve kantitatif sonuçlar verilmesine acil gereksi-
nim vardır ve yapay zeka (YZ) bunun için bir çözüm olabilir.  YZ düşük kas 
kantite ve kalitesini SP araştırmalarından klinik pratiğe getirmemize yardım-
cı olabilir. YZ’nin kullanımı tıpta, özellikle de büyük data setleriyle uğraşılan 
tanısal görüntülemede gerçekten ümit vericidir. Radyologlara şimdi omuzla-
rında bir yük olan bazı tekrarlayıcı ve zaman alıcı işleri yapmada yardımcı 
olabilir (25). Bu işlerden bir tanesi kas segmentasyonudur ki, SP tanısında 
çok gerekli bir işlemdir. Segmentasyon değişik şekillerde yapılabilir. Manuel 
segmentasyon da iyi sonuçlar verir; ancak çok zaman alıcıdır ve okuyucunun 
yeteneklerine bağlıdır. Sonuçlar YZ’nın kas ve adipoz dokuları kısa sürede 
ve deneyimli kişiler kadar segmentlere ayırabileceğini göstermiştir. Bilgisa-
yar donanımındaki çok hızlı büyümeyle birlikte, BT ve MRG gibi tıbbi görün-
tülerden fazla miktarda veri elde etme imkanı olmuştur. Çok ümit verici bir 
konsept olan, radyomik – imajların dataya dönüştürülmesi olarak bilinir, vü-
cut kompozisyonu ve SP analizinin geleceği olabilir (25, 26). Şimdiye kadar 
radyomik primer olarak onkolojik görüntülemede kullanılmıştır; tümör özellik-
leri hakkında hastalık tedavisine etkili olabilecek non-invaziv bilgi almak için 
uygulanır (27). 
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Tahminen, aynı zamanda kas veya adipoz doku ile ilgili bilgi almaya yar-
dımcı olabilir; böylece çeşitli hastalıklarda veya yaşam boyunca bu dokular-
da olabilecek değişiklerin tahmin edilmesini sağlayabilir. Ayrıca subfenotip 
saptama bireysel tıbba yönelik bir adım daha ilerlemeyi sağlayabilir; bu belli 
bir hastanın vücut kompozisyonuna dayanan bireysel hastalık tahminlerini 
yapmada kullanılan bir yaklaşımdır (28).  SP ve vücut-kompozisyon analizi-
ni kolaylaştıracak diğer bir metot düşük doz BT’dir, yaygın olarak üzerinde 
çalışılmamıştır, ancak bazı deneysel araştırmalar bu tekniği kullanarak adi-
poz ve kas dokusunun analiz edilebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, bu 
tekniklerin günlük klinik pratiğe sokulması için ileri araştırmaların yapılması 
çok önemlidir (29). 

Sonuçlar
Kas ve adipoz doku analizi altın-standart görüntüleme yöntemleriyle ya-
pılmaktadır. Görüntüleme yöntemleri olarak Dual X-Ray Absorbsiyometre 
(DXA), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrason (US) ve Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG) kullanılmaktadır. Bu tanısal yöntemler geçerlilik, güve-
nirlilik ve kesinlik açısından test edilmektedirler ve gelecekte daha da önemli 
rol oynayabilirler.

Erken dönemde SP yi saptamak ve kası kantifiye etme gereksiniminin gide-
rek artmasıyla yüksek rezolüsyonlu görüntülemenin gelecekte daha yaygın 
kullanılması, önce araştırma amaçlı, daha sonra klinik pratikte kullanılması 
beklenmektedir. 

Yapay zeka kullanımıyla, SP tanısı her zamankinden çok daha kolay, 
daha hızlı ve daha doğru yapılabilir hale gelmiştir; ancak yapay zekayı 
günlük klinik uygulamaya sokabilmek için ileri araştırmaların yapılması 
çok önemlidir. 
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Giriş
Osteosarkopeni (OSP) tedavisi için çeşitli farmakolojik olmayan yaklaşımlar 
benimsenmiş olmakla birlikte ne yazık ki halen etkinliği ve güvenirliliği kanıt-
lanmış spesifik bir farmakolojik tedavisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 
OSP’nin altında yatan mekanizmalar anlaşıldıkça bu konuda yapılan çalış-
malar hızlanmış olup gelecek vadeden bulgular elde edilmektedir. 

Bu bölümde OSP’de ilaç tedavilerinin yanı sıra, besin takviyelerinin yeri de 
ele alınmıştır.

Östrojen
Östrojenin kemik gelişimi üzerine olumlu etkileri iyi bilinmektedir. Menopoz 
sonrası ortaya çıkan östrojen eksikliği, osteoklastojenik sitokin ekspresyo-
nunu yani tümör nekrozis faktör alfa (TNF-alfa), interlökin 1 (IL-1) beta ve 
IL-6 konsantrasyonun artmasına neden olmaktadır. Bu sitokinler, osteoklast 
aktivitesini artırarak ve apopitozunu inhibe ederek kemik rezorbsiyonunda 
artışa yol açmaktadır (1). Ayrıca TNF alfa ve IL-1 beta, osteoklast progenitör 
differensiasyonunu düzenleyen makrofaj koloni stimülan faktörünü ve gra-
nülosit-makrofaj stimülan faktörünü de artırıcı etkiye sahiptir. Östrojen, po-
tent bir osteoklast inhibitörü olarak bilinen transforme edici büyüme faktörü 
beta üretimini de teşvik etmektedir. Bunlara ilaveten, östrojen nükleer faktör 
kappa-B reseptör aktivatörü (RANK) ve RANK ligandı yolağı üzerinden de 
direkt olarak osteoklast gelişimini düzenleyici etkiye sahiptir. Postmenopozal 
dönemdeki kadınlarda RANK ligandı üretimi daha fazla olduğu gösterilmiştir 
ki bu durum kemik rezorbsiyonunun artışına katkıda bulunmaktadır. Östrojen 
tarafından regüle edilen diğer bir mediatör ise osteositlerden salgılanan sk-
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lerostindir. Sklerostin, Wnt sinyal yolağının bir inhibitör proteini olup osteob-
lastların gelişimi ve aktivitesi için gereklidir. Postmenopozal dönemde serum 
skleostin düzeyi yükselmektedir (1). 

Yetişkinlik çağında kas kütlesinin ve fonksiyonun sürdürülmesinin yanı sıra 
kas hasarı ya da yaralanması sonrası aktive olarak dokunun tamirinden ve 
rejenerasyonundan iskelet kası kök hücreleri sorumludur. Yaşlanma ve bu-
nunla ilişkili kronik inflamasyon sonucu satellit hücreler olarak adlandırılan 
bu kök hücrelerin proliferasyonu ve yenilenmesi bozulur . Bunun sonucun-
da da travmatik olaylar sonrası kasın iyileşme yeteneği azalır (2). Satellit 
hücrelerde alfa ve beta östrojen reseptörleri bulunması, kas kütlesinin ko-
runmasında östrojenin bir role sahip olduğunu düşündürmektedir. Östroje-
nin kas protein döngüsü üzerine etkisini inceleyen çalışmalardan elde edilen 
sonuçlar çelişkili olmakla birlikte menopoz sonrası kas kütlesi ve kuvvetinin 
hızla azalması, protein sentezinde azalmadan daha çok yıkımındaki artışın 
ön planda olduğunu ya da sentezlenen proteinlerin farklı  bir amaçla kullanıl-
dığını düşündürmektedir (3). Nakamura ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
elde ettiği sonuçlar ise östrojenin iskelet kası apopitozununda rolü olduğuna 
işaret etmektedir (4). Bunlara ek olarak, miyozinin düzenleyici hafif zincirinin 
fosforilasyonu yoluyla da kas kuvvetini artırabilir (1). Ayrıca estradiol proinf-
lamatuar sitokinlerin (Il-1, IL-6 ve TNF-alfa) salınımını azaltarak sarkopeni 
gelişiminde rol oynayan inflamasyonu azaltıcı etkiye de sahiptir (5). Sonuç 
olarak, satellit hücre aktivitesi aracılığıyla östrojenin kas kütlesinin korunma-
sında ve rejenerasyonun desteklenmesinde önemli bir role sahip olduğu izle-
nimi uyanmıştır fakat altta yatan mekanizmaların tam olarak ortaya konması 
için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Her ne kadar hormon replasman tedavisi ile kemik mineral yoğunluğunun 
korunduğu ve kırık riskinin azaltıldığı gösterilmiş olsa da östrojen kullanımına 
bağlı ortaya çıkan inme, meme kanseri, pulmoner emboli ve derin ven trom-
bozu gibi yan etkiler nedeniyle osteoporozun önlenmesinde ve tedavisinde 
ilk tercih olarak diğer antirezorptif ilaçlar önerilmektedir. Bununla birlikte, 60 
yaşından küçük ya da menopoz sonrası ilk 10 yıl içerisinde olan kadınlara 
osteoporoz tedavisinde ilk basamak olarak östrojen kullanılması öneren yeni 
yayınlar da mevcuttur (6,7). Östrojenin osteoblastlar ve osteositler üzerin-
deki anti-apopitotik etkisi non-genomik yolaklar aracılığıyla gerçekleşmekte-
dir. Östrojenin non-genomik etkilerini taklit eden fakat klasik östrojen etkileri 
daha az olan ‘non-genomik östrojen benzeri sinyalizasyon aktivatörleri’ adı 
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verilen yeni ajanların, yukarıda bahsi geçen yan etkiler olmadan osteoporoz 
tedavisinde kullanımı umut vadetmektedir (1).

Postmenopozal kadınlarda östrojen tedavisinin kas kütlesi üzerine etkilerini 
inceleyen bir sistemik derleme ve metaanalizde; dual enerji X-ray absorbsi-
ometri ile ölçülen apendiküler kas kütlesi üzerine olumlu etkilerinin gösterile-
mediği bildirilmiştir (8). Öte yandan östrojen tedavisinin kas kuvveti üzerine 
etkilerini değerlendiren bir başka metaanalizde ise östrojenin kas kütlesini 
artırarak değil de miyozin üzerinde oluşturduğu etki ile kas kalitesini ve güç 
üretme kabiliyetini artırarak kas kuvvetini artırdığı sonucuna varılmıştır (9). 
Her ne kadar estradiol hormon tedavisinin iskelet kası kaybını engelleyici 
etkileri olabileceği öne sürülse de bu konuda yapılan çalışmaların sonuçları 
çelişkilidir ve olası ciddi yan etkileri mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Bu ne-
denle sarkopeninin önlenmesinde östrojen tedavisi halen önerilmemektedir. 

Testosteron
Testosteron düzeylerinin yaşla birlikte azalması, kemik kaybına ve kas kuvve-
tinde azalmaya yol açmaktadır. Bu nedenle, testosteronun OSP gelişiminde 
rol oynayan önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Testosteron kullanımı 
ile hem kemik mineral yoğunluğunun hem de protein sentezinin artmasıyla 
birlikte kas kütlesinde ve kuvvetinde artış sağlandığı gösterilmiştir. Fakat yan 
etkilerinden çekinildiği için son yıllarda çalışmalar selektif androjen reseptör 
modülatörleri (SARM) üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu ilaçlar, tes-
tosteron gibi kas ve kemik üzerinde anabolik etkiye sahipken doz sınırlayıcı 
androjenik etkiler (ör. prostat büyümesi, akne) göstermezler. Her ne kadar 
elde edilen ilk bulgular kas ve kemik üzerinde olumlu etkileri olduğu yönünde 
olsa da bu ajanların uzun süreli etkilerini değerlendirecek ileri çalışmalar ya-
pılması gereklidir (10, 11).  

Büyüme Hormonu
Yaşlanmayla birlikte büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 
(IBF-1) düzeylerinin azaldığı bilinmektedir. Sağlıklı yaşlılarda büyüme hor-
monunu tedavisinin etkinliğini ve güvenirliliği değerlendirmek amacıyla yapı-
lan bir sistematik derlemede; ortalama 27 hafta süreli tedavi ile vücut ağırlığı 
değişmeksizin yağsız vücut kütlesinin arttığı fakat kemik mineral yoğunluğu 
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değerlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte 
tedavi alanlarda yumuşak doku ödemi, artralji, karpal tüneli sendromu, jine-
komasti ve glukoz intoleransı ya da diyabetes mellitus gibi yan etkiler daha 
sık görülmüştür. Bu nedenle de yaşlanma karşıtı tedavi olarak kullanılması 
önerilmemiştir (12). 2018 yılında yayınlanan ve 8 çalışmanın dahil edildiği 
bir başka metaanalizde ise; büyüme hormonu tedavisi ile postmenopozal os-
teoporozu olan kadınlarda kırık riskinde azalma sağlanabileceği fakat kemik 
mineral yoğunluğu üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmış-
tır (13).

Denosumab
Kemik remodelizasyonu ve hemostazı, esas olarak RANK, RANK ligandı ve 
osteoprotegerin yolağı ile kontrol edilmektedir. RANK ile ligandının bağlan-
ması sonucu osteoklastların differansiasyonunu, aktivitesini ve hayatta kal-
masını sağlayan bir seri olay gerçekleşmektedir. Osteoporotegerin ise RANK 
ligandına bağlanarak bu duruma engel olmakta ve böylece osteoklastoge-
nezisi ve kemik kaybını engellemektedir. Bu yolak kemik remodelizasyonun 
ötesinde kas atrofisi ve disfonksiyonunda da rol sahibidir. Tam olarak diferan-
siye olmuş iskelet kasının, hızlı ve yavaş seğiren miyofibril membranlarında 
RANK’ın eksprese olduğu gösterilmiştir (14,15).   

Denosumab RANK ligandına karşı geliştirilmiş insan monoklonal antikoru-
dur. Osteoklast aktivasyonunu, differansiyasyonu ve fonksiyonunu inhibe 
ederek kemik rezorbsiyonunu azaltır ve böylece kemik mineral yoğunluğu 
artar. İlacın etkinliğini ve güvenirliliğini değerlendirmek amacıyla tasarlanan 
FREEDOM çalışmasında; kırık riskinde azalmanın yanı sıra denosumab kul-
lanan hastaların daha az sıklıkta düştüğü de gözlenmiştir (16). Bu gözlemsel 
bulgudan yola çıkarak, özellikle osteoporozu ve/veya sarkopenisi olan birey-
lerde denosumabın kas kuvveti üzerine etkisini incelemek amacıyla Bonnet 
ve arkadaşları bir çalışma planlamıştır (17). İlk olarak, ortalama 3 yıl süreyle 
denosumab kullanmakta olan postmenopozal osteoporozlu kadınlar ile te-
davi almayanlar veya bifosfonat kullananlar karşılaştırılmıştır. Hem deno-
sumab hem de bifosfonat kullananlarda kemik mineral yoğunluğu değerleri 
artış gösterirken, sadece denosumabın apendiküler yağsız vücut kütlesini 
ve kavrama kuvvetini artırdığı tespit edilmiştir. İkinci aşamada, RANK ligandı 
inhibitörlerinin kas üzerine direkt etkisini incelemek amacıyla hayvan deneyi 
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gerçekleştirilmiş ve görülmüştür ki RANK ve RANK ligandı iskelet kaslarında 
da eksprese olmaktadır. Farelerde RANK ligandının aşırı ekspresyonu; tra-
beküler ve kortikal kemik hacminde ciddi azalmaya neden olurken, kas küt-
lesinde ve kuvvetinde azalmanın yanı sıra sarkopenide olduğu gibi kaslarda 
yağ infiltrasyonuna da yol açmıştır. Kaslarda meydana gelen bu değişiklikler, 
miyostatin ve protein tirozin fosfataz reseptör tip G (Ptp-RG) adı verilen kasta 
yer alan antimiyojenik/inflamatuar belirteçlerin artmış ekspresyonu ile ilişkili 
bulunmuştur. Sonuç olarak, RANK/RANK ligandı osteoprotegerin sisteminin 
kas metabolizmasında ve sarkopeni gelişiminde anahtar role sahip olduğu 
öne sürülmüştür.

Bu bulgular ışığında, denosumabın hem kemik hem de kas üzerinde çift et-
kiye sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla El Miedany ve arkadaş-
ları bir çalışma gerçekleştirmiştir (18). Bu çalışmada postmenopozal ya da 
senil osteoporozu hastalar tedavi öncesi, 5 yıl denosumab ya da alendronat 
kullandıktan sonra ya da 3 yıl zolendronik asit kullanıp ilacı bıraktıktan 1 yıl 
sonra değerlendirilmiştir. Hastaların kemik mineral yoğunluğu, kırık riski ve 
düşme riski belirlenmiş; sarkopeni için kavrama kuvveti ölçümü, kısa fiziksel 
performans bataryası, zamanlı kalk yürü testi ve 4 metre yürüme hızı testi 
yapılmıştır. Üç grupta da tedavi sonucunda omurga ve kalça kemik mine-
ral yoğunluğu değerlerinde artış, kırık riskinde azalma tespit edilmiştir. De-
nosumab kullanan hastalarda düşme riskinde azalma, kavrama kuvvetinde 
ve yürüme hızında artış olduğu belirlenirken zolendronat veya alendronat 
kullananlarda kavrama kuvvetinde ve yürüme hızında iyileşme saptanmıştır 
fakat düşme riskinde değişiklik gözlenmemiştir. Bifosfonatlara kıyasla deno-
sumabın, fiziksel performans ve kas kuvveti üzerinde daha belirgin düzeyde 
olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Fakat denosumab bırakıldıktan 1 yıl 
sonra düşme riski artmış, kavrama kuvveti, zamanlı kalk yürü testi ve yürü-
me hızında azalma meydana gelmiştir. Bu bulgular ışığında, her ne kadar 
denosumab osteosarkopenik hastaların tedavisinde umut vadeden bir ajan 
olarak görülse de, bu hasta grubunda etkilerini ortaya net olarak koyacak iyi 
planlanmış çalışmalara gereksinim vardır. 

Anti-Miyozin Antikorları
Miyostatin iskelet kasında sentezlenen ve kas büyümesini inhibe eden bir 
proteindir. Böbrek yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve edinsel 
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bağışıklık yetmezliği sendromu (AIDS) gibi çeşitli hastalıklarda görülen kas 
kaybı kısmen myostatin artışıyla açıklanmıştır (19). Anti-miyozin antikorları-
nın farelerde kas kütlesini ve kuvvetini artırdığı tespit edilmiştir (20). Düşme 
öyküsü olan 75 yaş ve üstü bireylerin dahil edildiği bir faz 2 çalışmada da; 
yağsız vücut kütlesinde artışla birlikte kas kuvveti ile ilişkili bazı fonksiyonel 
ölçümlerde (merdiven çıkma zamanı, 5 tekrarlı sandalyeye otur kalk testi, 
yürüme hızı) iyileşme olduğu saptanmıştır (21). Her ne kadar hayvan deney-
lerinde bu antikorların kemik kütlesini de artırdığı yönünde bulgular olsa da 
insanlarda da benzer etkiler oluşturduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmalıdır.

Protein Takviyesi
Diyetle alınan protein ve yapı taşları olan amino asitler, bir yandan kemikte tip 
1 kollajen üretimini ve iskelet kasındaki kontraktil proteinlerin (aktin/miyozin) 
sentezini artırırken diğer yandan da bu dokuların rejenerasyonunda görev 
alan IBF-1 gibi anabolik hormonların ve diğer büyüme faktörlerinin salınımını 
stimüle etmektedir. Kas ve kemik dokunun temel yapı taşı olması nedeni ile 
yeterli protein alınması oldukça önemlidir. Protein, kalsiyum emiliminde artı-
şının sağlanması, paratiroid hormon regülasyonu ve IBF-1’in salgılanmasın-
daki etkileri üzerinden kemik ve kas fonksiyonlarının dengesine katkı sağlar. 
Çok sayıda çalışmada protein takviyesinin -kas hücresindeki protein sentezi 
hızını artırarak- kas kütlesini, kuvvetini ve yağsız vücut ağırlığını arttırdığı yö-
nünde bulgular elde edilmiştir. Yağsız vücut ağırlığının, kemik mineral yoğun-
luğunun major belirleyicilerinden biri olduğu göz önüne alındığında kas do-
kusu üzerine yararlı etkileri olan bu takviyelerin dolaylı olarak kemik sağlığını 
da olumlu etkileme potansiyeline sahip olabileceğine inanılmaktadır (11, 22).

Her yaştaki sağlıklı bireyler için önerilen günlük protein alımı 0.8 gr/kg’dır 
ancak toplum içersinde yaşayan yaşlı bireylerin %15-30’unda bu düzeyin 
altında diyetle protein alımı söz konusudur. İleri yaşlardaki bireylerde gelişen 
çiğneme ve yutma fonksiyonlarındaki bozukluklar ya da karbonhidrattan zen-
gin besinleri tüketmeyi tercih etme gibi alışkanlıklar nedeniyle protein alımı 
azalmaktadır. Ayrıca yaşlanmayla birlikte protein metabolizmasında ortaya 
çıkan değişiklikler sonucunda protein sentezinin azalması ve yıkımının art-
ması ile negatif protein dengesi gelişir (22). Bu nedenle uluslararası kılavuz-
larda yaşlanmayla ilişkili kas kaybını yavaşlatmak için ileri yaş grubundaki 
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bireylere her öğünde en az 25-30 gr olacak şekilde günlük protein alımı 1.0-
1.2 gr/kg olarak önerilmektedir (23). Gerçekten de, anabolik rezistans de-
nilen fenomen nedeniyle kas protein sentezini maksimum seviye çıkarmak 
için gerekli protein miktarı gençlere kıyasla yaşlılarda daha fazladır. Anabolik 
rezistansın mekanizması tam olarak açığa çıkarılamamış olmakla birlikte risk 
faktörleri arasında fiziksel inaktivite, adiposite ve tip 2 diabet yer almaktadır. 
Yaşlanma ile birlikte anabolik faktörlerin azalması (IBF-1, testosteron, öst-
rojen) ve katabolik faktörleri artması (inflamatuar sitokinler) ile protein yapı-
mından çok yıkımı olmaktadır (22). Akut ya da kronik hastalıkları olanlara ise 
1.2-1.5 gr/kg/gün protein alımı önerilirken ciddi hastalıkları, yaralanmaları ya 
da malnütrisyonu olanlar yaşlılarda bu miktar 2 gr/kg/gün’e kadar artırılabilir. 

Alınan proteinin miktarı kadar kalitesi de önemlidir. Bitkisel proteinlere kıyas-
la hayvansal proteinler içerdikleri komplet amino asit profilleri ve kas protein 
sentezinde anahtar stimülatör olan lösinden zengin olmaları nedeniyle daha 
fazla anabolik özelliklere sahiptir. Kas protein sentezini artırmak için yeterli 
miktarda lösin ya da onun derivesi olan beta-hidroksi-metilbutirat içeren ve 
hızlı emilen proteinlerin (ör. whey proteini) kullanılması gereklidir (22, 24). 

Framingham osteoporoz çalışmasında düşük protein alımı olanlarda, 4 yıllık 
takip içerisinde proksimal femurda ve omurgada kemik kaybının olduğunun 
ortaya konması diyetle protein alımının kemik sağlığı üzerine etkisi açısın-
dan önemli bir klinik kanıt oluşturmaktadır (25). Yapılan çeşitli çalışmalarda 
65 yaş ve üzeri bireylerde diyetle düşük miktarda protein alımının kas atrofisi 
ile, 1 gr/kg/gün’ün üzerinde protein alımının ise kas kaybında azalma ve fizik-
sel performansta artış ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan yola 
çıkarak, protein takviyesinin kemik ve kas üzerine etkileri değerlendiren klinik 
araştırmalar yapılmıştır. Protein takviyesinin kemikler üzerine etkilerini ince-
leyen çalışmaların dahil edildiği sistematik derlemelerde diyetle yüksek mik-
tarda protein alımının ya da protein takviyesinin kemik mineral yoğunluğunu 
artırdığı ve kırık riskini azalttığı sonucuna varılmıştır (26, 27). Benzer şekilde, 
17 randomize kontrollü çalışmanın dahil edildiği bir başka meta analizde de 
sadece egzersiz yapılmasına kıyasla resistif egzersizlerle birlikte protein tak-
viyesi almanın (6-30 g/gün), sağlıklı yaşlı bireylerde yağsız vücut kütlesini ve 
kas kuvvetini daha fazla artırdığı sonucuna varılmıştır (28).
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Kreatin Takviyesi
Kreatin büyük oranda (%95) iskelet kasında bulunur ve yaklaşık %66’sı 
fosfokreatin olarak depolanmaktadır. Kreatin takviyesinin (3-5 g/gün) fosfat 
metabolizması, kalsiyum ve glikojen regülasyonu, kas proteini sinyalizasyo-
nu ve yıkımı, miyojenik transkripsiyon faktörleri ve satellit hücreler, büyüme 
faktörleri (ör. IBF-1 ve miyostatin), inflamasyon ve oksidatif stres üzerindeki 
etkileri ile kas kütlesini ve kuvvetini artırıcı özelliğe sahip olabileceği düşü-
nülmektedir (29). Bazı çalışmalarda kreatin takviyesinin dirençli egzersizlerle 
kombine edildiğinde, yaşlı bireylerde kas kuvveti ve fonksiyonel durum üze-
rine olumlu etkileri olduğunu öne sürülürken diğerlerinde plaseboyla benzer 
etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Elde edilen bu çelişkili sonuçlar çalışmaların 
metodolojik farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir. 

Yaşlılarda rezistif egzersizlerle birlikte kreatin takviyesinin kemikler üzerinde 
etkisini araştıran az sayıda çalışma yayınlanmıştır, bunlardan 3’ünde pla-
sebo ile karşılaştırıldığında kreatin daha üstün etkiler göstermiştir. Sağlıklı 
yaşlı erkeklerde 12 hafta süreyle kreatin takviyesi ve rezistif egzersizlerle 
üst ekstremite kemik mineral yoğunluğunda artış sağlandığı gösterilmiştir 
(30). Bir başka çalışmada ise kemik rezorbsiyonu belirteçi olan tip 1 kollajen 
N-telopeptid çapraz bağının idrarla atılımında azalma olduğu tespit edilmiştir 
(31). Son olarak, Chilibeck ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada; post-
menopozal kadınlarda 0.1 gr/kg/gün kreatin takviyesi ve rezistif egzersizlerle 
kalça boynundaki kemik mineral kaybı hızının yavaşlatıldığı ve femoral şaftı 
subperiostal genişliğinin arttığı belirlenmiştir (32). Bu bulguların aksine krea-
tin takviyesiyle birlikte rezistif egzersizlerin kemik formasyonu belirteçleri (os-
teokalsin, tip 1 prokollajen N-propeptid, tip 1 kollajen C-telopeptid) ve kemik 
mineral yoğunluğu üzerine plasebodan farklı etkisi olmadığının saptandığı 
çalışmalar da mevcuttur. Sadece kreatin takviyesinin yaşlanan kemik üzeri-
ne etkilerini inceleyen çalışmalarda kemik mineral yoğunluğu, mikromimari, 
kemik döngüsü belirteçleri ve düşme ya da kırık sayısı üzerine olumlu etkileri 
gösterilememiştir (29). Sonuç olarak, çalışmaların çoğunda egzersizle bir-
likte olsun ya da olmasın kreatin takviyesinin kemik ve kas üzerinde olumlu 
etkileri tam olarak ortaya konamamıştır. 

Kreatin; iskelet kasında anabolik sinyalizasyon yolaklarını, satellit hücre 
sayısı ve büyüme faktörlerini artırabilecek, inflamasyon ve oksidatif stresi 
azaltabilecek bir maddedir.  Ayrıca kemik formasyonunda görev alan osteob-
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lastların differensiasyonunu da desteklemektedir. Bunun da ötesinde, kreati-
nin iskelet kası üzerindeki anabolik etkisinin biyomekanik etkileşim ile kemik 
yapımını da stimüle etmesi beklenmektedir. Fakat preklinik çalışmalarda or-
taya çıkan bu bulgular, yaşlı bireylerde yapılan klinik çalışmaların büyük ço-
ğunluğuna yansımamıştır. Her ne kadar kreatin kas ve kemik metabolizması 
üzerindeki etkileri ile doğrudan ya da dolaylı olarak OSP’yi etkileyebilecek 
bir potansiyele sahip olsa da OSP’si olan yaşlı bireylerde, kreatin takviyesi-
nin etkisinin plasebo ile karşılaştırıldığı randomize kontrollü bir çalışma bu-
lunmamaktadır. Bu nedenle osteosarkopenik bireylerde hem kas ve kemik 
ölçümlerini (kas kütlesi, kuvveti, fiziksel fonksiyon, kemik belirteçleri) içeren 
hem de bunların günlük yaşam aktivitesi, düşme ve kırıklar gibi klinik sonuç-
larını değerlendiren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kalsiyum ve D Vitamini Takviyesi
Kalsiyum, kemiğin en önemli yapı minerali olmasının yanı sıra kas kontrak-
siyonunda da rol oynamaktadır. Optimal kemik sağlığı için diyetle 1000-1200 
mg/gün kalsiyum alınması gereklidir. Eğer diyetle alımda yetersizlik varsa 
kalsiyum takviyesi önerilmektedir. Diyetle ya da takviye olarak kalsiyum alı-
mının, kemik mineral yoğunluğunda artışa neden olduğu gösterilmiştir fakat 
kalsiyum takviyesinin sarkopeni üzerine terapötik etkilerini ortaya koyan bir 
çalışma henüz yapılmamıştır.

D vitamini kas ve kemik fizyolojisinde önemli rollere sahiptir. Aktif D vitamini 
kemik ve kas üzerindeki etkisini vitamin D reseptörlerine bağlanarak göster-
mektedir. Kas dokunda düşük konsantrasyonlarda da olsa D vitamini resep-
törü eksprese edilmektedir ve yaşlanmayla birlikte bu reseptörün ekspresyo-
nu azalmaktadır. D vitamini, kalsiyum ve fosfat absorbsiyonu düzenleyerek 
kontraktilite, mitokondriyal fonksiyon ve insülin sensitivitesi gibi kalsiyum 
aracılığıyla gerçekleşen kas fonksiyonlarında önemli rollere sahiptir. Bunun 
yanı sıra, kalsiyum ve fosfat hemostazında rol oynayan genleri de regüle 
etmektedir. Hatta, D vitamini ve reseptörlerinin miyogeneziste yer alan se-
lüler/moleküler mekanizmalarıları desteklediği de öne sürülmüştür. Ayrıca D 
vitamini; miyokinler (miyostatin, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), 
IBF-1, osteoglisin) ve osteokinler (sklerostin, osteokalsin, fibroblast büyüme 
faktörü (FGF-23)) üzerindeki etkisiyle kas ve kemik doku arasındaki karşılıklı 
etkileşimde mediatör görevi üstlenmektedir (22, 33). 
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D vitamini takviyesinin kemik mineral yoğunluğu, kırık ve düşme üzerine et-
kilerini değerlendiren çok sayıda randomize kontrollü çalışma bulunmaktadır. 
Bu çalışmaların dahil edildiği metaanalizlerde; kırık riskini azaltmak için kalsi-
yumla birlikte D vitaminin da takviye edilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Her 
ne kadar çalışmalarda takviye miktarları değişkenlik gösterse de, kırık geli-
şimini azaltıcı etki için genellikle 800-1000 iu/gün D vitamini ile birlikte 1000-
1200 mg/gün kalsiyum alımının gerekli olduğu kabul edilmektedir. Serum D 
vitamini seviyesinin ideal olarak 50 nmol/l üzerinde olması önerilmektedir 
(22, 34-36). Kalsiyum ve D vitamini takviyesinin kemik mineral yoğunluğunu 
artırıp kırık riskini azalttığını gösteren çok sayıda çalışma olmasına rağmen 
düşme üzerine etkisi ile ilgili elde edilen veriler tutarsızlık göstermektedir. 
Yüksek doz aralıklı D vitamini takviyesinin, düşme ve kırık üzerine olumlu 
etkileri gösteren herhangi bir kanıt yoktur, hatta düşme ve kırık riskinde artış 
ile ilişkili bulunduğuna dair yayınlar bile mevcuttur (37).

D vitamini ile sarkopeni arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı oldukça 
azdır. Bu amaçla 70 yaş ve üzerindeki 1705 erkekte yapılan bir çalışmada; 
25(OH)D vitamin düzeyi <40 nmol/l olanlarda 5 yıl içinde sarkopeni gelişme 
sıklığı daha yüksek bulunmuştur (38). Sarkopeninin tedavisinde D vitami-
ni takviyesinin rolünü değerlendiren araştırmaların birkaçında olumlu etkiler 
saptanmış olmakla birlikte bir kısmında da anlamlı bir yarar sağlandığı gös-
terilememiştir. Yaşlı hastalarda kas kütlesi, kuvvetini ve fiziksel performansı 
artırmak için yapılabilecek farmakolojik tedavileri ortaya koymak amacıyla 
yapılan bir sistematik derlemede; D vitamini seviyesi düşük olan (<25 nmol/l) 
65 yaş üstü kadınlarda D vitamini takviyesinin kas kütlesi, kuvveti ve fizik-
sel fonksiyonlar üzerinde yararlı etkileri olduğu sonucuna varılmıştır (39). Bir 
başka sistematik derlemede ise aynı yaş grubundaki bireylerde D vitamini 
takviyesi ile kas kuvvetlerinde anlamlı bir değişimin gözlenmediği sadece 
zamanlı kalk ve yürü testinde bir miktar iyileşme sağlandığı bildirilmiştir (40). 
Sonuç olarak D vitamini takviyesinin kas kütlesi ve kuvveti üzerine etkileri net 
olarak ortaya konamamış olmakla birlikte D vitamini düzeyini 50-60 nmol/l 
civarında tutulmasının kas kuvvetsizliğine karşı koruyucu etkiye sahip olabi-
leceği düşünülmektedir. Hatta D vitamininin diyetle alınan proteinin, kas hüc-
resinde gerçekleşen protein sentezini destekleyici etkisini de arttırabileceği 
yönünde görüşler mevcuttur fakat D vitaminin bu etkilerini ortaya koyacak 
yeni çalışmalara gereksinim vardır. 
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Kalsiyum, D vitamini ve protein takviyelerinin bir arada kullanıldığı çalışma-
ların sonuçları ise çelişkilidir. Lösinden zengin whey proteini ile birlikte kal-
siyum ve D vitamini takviyesini 13 hafta süreyle kullanan yaşlı sarkopenik 
hastalarda yağsız vücut kütlesinin ve kemik dansitesinin arttığı, kemik yıkım 
belirteçlerinin ise azaldığı bildirilmiştir (41).  Bir başka randomize kontrollü 
çalışmada ise yaşlı osteosarkopenik erkeklerde rezistif egzersizlerle birlik-
te protein takviyesinin kas ve kemikler üzerine etkileri incelenmiştir. 72 yaş 
ve üzerinde olan toplam 43 hasta iki gruba ayrılmıştır. Tedavi grubuna 18 
ay süreyle haftada 2 kez rezistif egzersiz yaptırılırken kontrol grubu normal 
yaşamlarına devam etmiştir. Tüm hastalar bu süreçte 1000 mg kalsiyum ve 
serum düzeyini 75 nmol/l üzerinde tutacak şekilde D vitamini takviyesi almış-
tır. Günlük protein alımı ise kontrol grubunda 1.2 gr/kg, tedavi grubunda ise 
1.5 gr/kg olacak şekilde ayarlanmıştır. Sonuç olarak, kontrol grubuna kıyasla 
tedavi grubunda iskelet kas kütlesinde belirgin, kavrama kuvvetinde orta, yü-
rüme hızında düşük düzeyde olmak üzere anlamlı fark saptanmıştır. Fakat 
egzersiz programına alınmayan kontrol grubundaki bireylerde yağsız vücut 
kütlesi, kavrama kuvveti, yürüme hızı ve kemik mineral yoğunluğu üzerinde 
herhangi bir olumlu etki gözlenmemiştir. Ancak bu çalışma sadece besin tak-
viyelerinin etkisini ortaya koymak için planlanmamıştır, kontrol grubundaki 
bireylerin yaklaşık %70’i diyetle yeterli protein aldığını beyan ettiği için onla-
ra protein takviye verilmemiştir, bu durum sonuçların doğru yorumlanması-
nı zorlaştıran bir faktördür (42). Osteosarkopenik hastalarda kombine besin 
takviyelerinin kas ve kemik dokusu üzerindeki etkilerini açığa çıkaracak fazla 
sayıda bireyin dahil edildiği, iyi planlanmış çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynaklar
1. Mandelli A, Tacconi E, Levinger I, Duque G, Hayes A. The role of estrogens in os-

teosarcopenia: from biology to potential dual therapeutic effects. Climacterics 2022; 
25:81-7.

2. Forcina L, Miano C, Pelosi L, Musaro A. An overview about the biology of skeletal 
muscle satellite cells. Curr Genomics 2019;20: 24-37. 

3. Collins B, Laakkonen E, Lowe D. Aging of the musculoskeletal system: How the loss 
of estrogen impacts muscle strength. Bone 2019;123: 137-44. 

4. Nakamura T, Imai Y, Matsumoto T, et al. Estrogen prevents bone loss via estrogen 
receptor alpha and induction of Fas ligand in osteoclasts. Cell 2007;130: 811-23. 

5. Geraci A, Calvani R, Ferri E, Marietta E, Arosio B, Cesari M. Sarcopenia and meno-
pause: the role of estradiol. Front Endocrinol (Lausanne) 2021;12: 682012. 



64 OSTEOSARKOPENİ

6. Levin VA, Jiang X, Kagan R. Estrogen therapy for osteoporosis in the modern era. 
Osteoporos Int 2018;29: 1049-55. 

7. Rozenberg S, Al-Daghri N, Aubertin-Leheudre M, et al. Is there a role for menopaus-
al hormone therapy in the management of postmenopausal osteoporosis? Osteopo-
ros Int 2020;31: 2271-86. 

8. Javed AA, Mayhew AJ, Shea AK, PArminder R. Association between hormone ther-
apy and muscle mass in postmenopausal women: a systematic review and me-
ta-analysis. JAMA Netw Open 2019;2:e1910154. 

9. Greising S, Baltgalvis K, Lowe D, Warren GL. Hormone therapy and skeletal muscle 
strength: a meta-analysis. J Gerontol Series A Biol Sci Med Sci 2009;64A:1071-81.

10. Morley JE. Pharmacologic options for the treatment of sarcopenia. Calcif Tissue Int 
2016;98: 319-33.

11. Fatima M, Brennan-Olsen SL, Duque G. Therapeutic approaches to osteosarco-
peria: insights for the clinical. Ther Adv Musculoskelet Dis 2019; 11:1-15.

12. Liu H, Bravata DM, Olkin I, et al. Systematic review: the safety and efficacy of growth 
hormone in the healthy elderly. Ann Intern Med 2007; 146:104-15.

13.  Barake M, Arabi A, Nakhoul N, et al. Effects of growth hormone therapy on bone 
density and fracture risk in age-related osteoporosis in the absence of growth hor-
mone deficiency: a systematic review and meta-analysis. Endocrine 2018; 59:39-49.

14.  Ominsky MS, Li X, Asuncion FJ, et al. RANKL inhibition with osteoprotegerin in-
creases bone strength by improving cortical and trabecular bone architecture in ova-
riectomized rats. J Bone Miner Res 2008; 23:672-82. 

15.  Sébastien S, Antoine B, Sabrina B, et al. Genetic deletion of muscle RANK or 
selective inhibition of RANKL is not as affective as full-length OPG-fc in mitigating 
muscular dystrophy. Acta Neuropathol Commun 2018; 6:31.

16.  Cummings SR, San Martin J, McClung MR, et al. Denosumab for prevention of frac-
tures in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2009; 361:756-65.

17.  Bonnet N, Bourgoin L, Biver E, Douni E, Ferrari S. RANKL inhibition improves mus-
cle strength and insulin sensitivity and restores bone mass. J Clin Invest 2019;129: 
3214-23.

18.  El Meidany Y, El Gaafary M, Toth M, et al. Is there a potential dual effect of deno-
sumab for treatment of osteoporosis and sarcopenia? Cain Rheumatol 2021;40: 
4225-32.

19.  Girgis CM, Mokbel N, Digirolamo DJ. Therapies for musculoskeletal disease: can 
we treat two birds with one stone? Curr Osteoporos Rep 2014;12: 142-53.

20.  Camporez JP, Petersen MC, Abudukadier A, et al. Anti-myostatin antibody increas-
es muscle mass and strength and improves insulin sensitivity in old mice. Proc Natl 
Acad Sci USA 2016;113:2212-7.

21.  Becker C, Lord SR, Studenski SA, et al. Myostatin antibody (LY2495655) in older 
weak fallers: A proof‐of‐concept, randomised, phase 2 trial. Lancet Diabetes Endo-
crinol 2015;3 :948-57.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26100650/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19671655/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19671655/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31120440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31120440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24633910/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24633910/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26858428/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26858428/


Osteosarkopenide Farmakolojik Tedavi 65

22.  Kirk B, Prokopidis K, Duque G. Nutrients to mitigate osteosarcopenia: the role of 
protein, vitamin D and calcium. Curt Opin Clin Nutr Metab Care 2021;24: 25-32. 

23.  Deutz NE, Bauer JM, Barazzoni R, et al. Protein intake and exercise for optimal 
muscle function with aging: recommendations from the ESPEN Expert Group. Clin 
Nutr 2014;33 :929-36.

24.  Bauer J, Biolo G, Cederholm T, et al. Evidence-based recommendations for optimal 
dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study 
Group. J Am Med Dir Assoc 2013;14: 542-59.

25.  Hannan MT, Tucker KL, Dawson-Hughes B, et al. Effect of dietary protein on bone 
loss in elderly men and women: the Framingham osteoporosis study. J Bone Miner 
Res 2000;15: 2504-12.

26.  Koutsofta I, Mamais I and Chrysostomou S. The effect of protein diets in postmeno-
pausal women with osteoporosis: systematic review of randomized controlled trials. 
J Women Aging 2019; 31:117-39.

27.  Wallace TC and Frankenfeld CL. Dietary protein intake above the current RDA and 
bone health: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Nutr 2017;36: 481-
96. 

28.  Liao CD, Tsauo JY, Wu YT, et al. Effects of protein supplementation combined with 
resistance exercise on body composition and physical function in older adults: a 
systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2017;106: 1078-91. 

29. Candow DG, Forbes SC, Kirk B, Duque G. Current evidence and possible future 
applications of creatine supplementation for older adults. Nutrients 2021; 13:745.

30.  Chilibeck PD, Chrusch MJ, Chad KE, Shawn Davison K, Burke DG. Creatine mono-
hydrate and resistance training increase bone mineral content and density in older 
men. J Nutr Health Aging 2005; 9:352-3. 

31.  Candow DG, Little JP, Chilibeck PD, et al. Low-dose creatine combined with protein 
during resistance training in older men. Med Sci Sports Exerc 2008;40: 1645–52. 

32.  Chilibeck PD, Candow DG, Landeryou T, Kaviani M, Paus-Jenssen L. Effects of 
creatine and resistance training on bone health in postmenopausal women. Med Sci 
Sports Exerc 2015;47: 1587-95. 

33. Gunton JE, Girtis JM, Baldock RA, Lips P. Bone muscle interactions and vitamin D. 
Bone 2015;80:89-94.

34.  Avenell A, Mak JC, O’Connell D. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing 
fractures in postmenopausal women and older men. Cochrane Database Syst Rev 
2014; 14(4):CD000227.

35.  Avenell A, Bolland MJ, Grey A, Reid IR. Further major uncorrected errors in National 
Osteoporosis Foundation meta-analyses of calcium and vitamin D supplementation 
in fracture prevention. Osteoporos Int 2017; 28:733-4. 

36. Weaver CM, Alexander DD, Boushey CJ, et al. Calcium plus vitamin D supplemen-
tation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporo-
sis Foundation. Osteoporos Int 2016;27: 367-76. 



66 OSTEOSARKOPENİ

37. Duque G, Daly RM, Sanders K, Kiel DP. Vitamin D, bones and muscle: myth versus 
reality. Australas J Ageing 2017;36(Suppl 1):8-13. 

38. Hirani V, Cumming RG, Naganathan V, et al. Longitidual associations between vita-
min D metabolites and sorcopenia in older Australian men: the Concord health and 
aging in men project. J Gerontol A Biol Med Sci 2017; 73:131-8.

39. De Spiegeleer A, Beckwee D, Bautmans I, et al. Pharmacological interventions to 
improve muscle mass, muscle strength and physical performance in older people: 
an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. Drugs Aging 2018;35: 
719–34. 

40. Rosendahl-Riise H, Spielau U, Ranhoff AH, et al. Vitamin D supplementation and its 
influence on muscle strength and mobility in community- dwelling older persons: a 
systematic review and meta-analysis. J Hum Nutr Diet 2017;30: 3–15. 

41.  Bauer JM, Verlaan S, Bautmans I, et al. Effects of a vitamin D and leucine-enriched 
whey protein nutritional supplement on measures of sarcopenia in older adults, the 
PROVIDE study: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Med Dir 
Assoc 2015; 16:740-7.

42.  Kemmler W, Kohl M, Jacob F, et al. Effects of high intensity dynamic exercise and 
whey protein supplements on osteosarcopenia in older men with low bone and mus-
cle mass: final results of the randomized controlled FrOST study. Nutrients 2020;12: 
2341.



Osteosarkopeni Tedavisinde 
Fiziksel Aktivitenin Önemi
Egzersiz Reçeteleme
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Giriş
Osteosarkopeni (OSP) yaş almaya bağlı olarak, kişide Kemik Mineral Yoğun-
luğunun (KMY), kas kütlesinin ve fonksiyonlarının birlikte azalmasıdır. Kas 
iskelet sistemindeki bu fonksiyon kayıpları düşme, kırık, morbidite ve morta-
lite riskini arttırır. OSP patogenezinde yaşlanma dışında, genetik özelliklerin, 
kazanılmış olan doruk kemik kütlesinin, yaşam tarzının, beslenme alışkan-
lıklarının ve çevresel koşulların da etkisi vardır. Toplumların yaşlı nüfusunda 
artış OSP prevalansında artışa da yansır (1).

Fiziksel aktivitede azalma ve yetersiz beslenme OSP patogenezindeki en 
önemli 2 faktördür. Özellikle yetersiz protein alınması, kalsiyum ve D-vit den 
zayıf beslenme veya takviye yapılmaması en yaygın risklerdir. Fiziksel akti-
vitenin azalması KMY ve kas kütlesindeki azalma ile sonuçlanır, çünkü kas 
fibrilleri üzerindeki uyarıcı etki ve osteogenezi tetikleyen mekanik uyarılar 
ortadan kalkmış olur (1,2). Bu nedenle progresif dirençli egzersizlerle (PDE) 
lokal kuvvetlendirmeler, ağırlık bindirilen darbeli egzersizler (ADE), denge ve 
postür eğitimi, OSP nin önlenmesinde ve tedavisinde çok önemlidir. Rando-
mize kontrollü çalışmalarda; PDEin osteoblastogenezisi ve kas protein sen-
tezini uyardığı ifade edilir. Kemik mikromimarisinde düzelme, kas kütlesinde 
ve kuvvetinde artış, fonksiyonel düzelmeye de yansıyarak, osteoporotik ve 
sarkopenik ileri yaş grubunda günlük yaşamda kazanımlar sağlar (3).

Egzersi̇zleri̇n Etki̇ Mekani̇zması
Kemik vaskülarizasyondan oldukça zengin olan ve mekanik yüklenmelere 
dinamik olarak cevap veren bir dokudur. Mekanik stres karşısında kompres-
yon, gerilme, doku sıvılarında akışkanlığın ve sıkıştırma stresinin artması 
gibi uyarılar ile osteoblast farklılaşması ve mineralizasyonu kemik oluşumu-
nu arttırır (4). Benzer şekilde mekanik ve fiziksel uyarılar kontraksiyon, trak-
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siyon ve vibrasyon etkileri ile kaslarda yapılanma, kuvvet artışı ve optimal 
fonksiyon kazanımı sağlar. Dolayısıyla egzersizin moleküler biyokimyasal ve 
fizyolojik sonuçları olmaktadır (5).

HORMONAL ETKİLER: Kemiğin yeniden şekillenmesinde östrojen, parathor-
mon ve glukokortikoid seviyelerinin dengelenmesinin olumlu sonuçları vardır 
(6). Fiziksel aktivitenin premenopozal kadınlarda östradiol düzeyini arttırarak 
hormon replasman benzeri etki sağladığı, dirençli egzersizlerle geriatrik os-
teoporotik erkek hastalarda testosteron seviyelerinin arttığı saptanmıştır.

SİTOKİNLERİN ETKİSİ: Hormon değişimleri ile kemik metabolizması üzeri-
ne direkt etki dışında sitokinler aracılığıyla da etki sağlanır. Örneğin; östrojen 
etkisi TRPV5 (Transient reseptör potential Vallinoid 5 channel) ve RANKL 
(Reseptör Aktivatör Kappa B-ligand) tanıtımını baskılayarak rezorbsiyonu 
önlerken, OPG (Osteoprotogerin) etkisini arttırır. Ayrıca egzersizin kemikte 
rezorbsiyonu arttıran proinflamatuvar sitokinlerden IL-1, IL-6 ve TNF-(tümör 
nekroz faktösalınımını baskıladığı ve kemiği rezorbsiyondan koruyan IL-2, 
IL-10, IL-12, IL-13 ve IL-18 in etkisini ise arttırdığı bilinmektedir (7).

SİNYAL YOLAKLARINA ETKİ: Fiziksel aktivite ile uyarılan sinyal yolakları 
Wnt/beta –katenin, Kemik morfojenik protein (BMP), OPG/RANKL/RANK ve 
Notch ile kodlamayan RNA lar (micro-RNA lar, uzun kodlamayan RNA: lnc-
RNA, susturucu: silencer select RNA:siRNA  vb. moleküller) osteoblast fark-
lılaşmasını, çoğalmasını arttırırken, osteoklastik aktiviteyi  baskılar ve kemik 
metabolizmasını, yeniden yapılanmayı  yani osteogenezi sağlar (8).

ANJİYOGENEZE ETKİ: Kemik metabolizması ve KMY ile kemik vasküla-
rizasyonu arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Kompresif stresle-
rin etkisiyle ve interstisiyel sıvı akışkanlığında artışla birlikte kemik iliğinde 
vaskülarizasyon artışı neticesinde anjiyogenezde artar. Kemik dokunun 
endokondral ve intramembranöz büyümesi ve ossifikasyonunda etkili olan, 
endotel hücrelerinin çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlayarak anjiyoge-
nez-osteogenez metabolizmasını dengeleyen moleküllerinde egzersizle art-
tığı tespit edilmiştir. Örneğin, Vasküler endotelyal büyüme faktörleri (VEBF 
leri =VEGF-A, B, C, D, E), Plasental büyüme faktörü (PlGF) ve miyozitlerden 
salınan İnsülin benzeri büyüme faktörleri (IBBF) gibi. Dirençli egzersizleri ve 
koşu programını içeren uygulamalardan sonra, VEGF lerin beyin, akciğer 
ve kas dokularında arttığını bildiren sonuçlar alınmıştır. VEGF lerin, büyü-
me plaklarından kondrosit çoğalışını sağlamasında ise gene Notch-1,3 gibi 
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sinyal yolaklarının etkisi vardır. Hipoksiyle İndüklenen faktörler: HIF-1a, 2a 
ve 3a, Fibroblast Büyüme Faktörleri (FGF -1,2,3,4) ile, Matriks Metallopro-
teinazlar: MMP -9 ve 13 kemik dokusunda PDE ler ve endurans egzersizleri 
sonrasında anjiyogenezi ve osteogenezi etkileyerek kemik formasyonunu 
arttırır, kemik yıkımını azaltırlar (5, 9).

EGZERSİZLERE FİZYOLOJİK ADAPTASYON: Performans kapsamında 
olan, kas kuvvetlendirici, enduransı arttırıcı ve güç artışını sağlayan egzersiz 
yöntemlerinin reçetede birlikte veya dönüşümlü yapılmasının önemi vardır. 
Kuvvet ve endurans çalışmalarının fizyolojik etkileri ve dokularda adaptas-
yon özellikleri farklılıklar gösterir. İskelet kası seviyesinde, nöral sistemde, 
metabolik ve enzimatik sistemde ve konnektif doku değişiklikleriyle gelişen 
adaptasyonlar sağlanır. Kuvvetlendirici egzersizlerle Tip2B fazik kas fibril hi-
pertrofisi ile birlikte, motor ünit deşarjında artış, ATP-miyoglobulin depo ar-
tışı, konnektif dokularda, tendon ve bağlarda esneklik artışı olur. Endurans 
çalışmaları ile, aerobik kapasite artışı, dayanıklılık ve yorgunluğun geciktiril-
mesi mümkündür (10).

Kemiğin mekano-hassasiyeti yüke/gerilmeye cevabı yaşla birlikte azalma 
gösterir ve menapoz sonrası kazanımlar daha uzun süreci kapsar. Osteo-
jenik kazanım için, haftada en az 2 terapötik egzersiz seansı başlangıç ola-
rak önerilmektedir ve KMY kaybının en fazla olduğu bölgesel kemik dokuda 
kazanımında daha fazla olacağı bilinmektedir. Ayrıca; çalışmalarla da tespit 
edilmiştir ki, düzenli kuvvetlendirici egzersizler uygulandığı zaman 5-6 ncı 
ay civarında mevcut hücresel uyum aşılarak, yeni strese adaptasyon ve ka-
zanım sağlanır. Kemikte yeniden şekillenme ve yeni yapılanma döngüsü, 
minumum 3-8 ay civarı olduğu için, uygulamaların en az 6-9 ay civarında 
(tercihen 12-24 ay) devamı durumunda ölçülebilen fizyolojik değişikliklere 
ulaşılması mümkün olmaktadır. Hastalara mutlaka hatırlatılması gereken bir 
diğer husus da kas-iskelet sistemindeki kazanımların, egzersiz programının 
tamamen durdurulması durumunda   kademe kademe, zaman içinde kaybe-
dileceğidir (11).

Egzersiz reçete örneklerine geçmeden önce, osteosarkopenisi olan veya se-
danter geriatrik yaş grubunda ve muhtemelen komorbitesi fazla olabilen böy-
le bir grupta dikkat etmemiz gereken genel kuralları hatırda tutmakta fayda 
var (12). Kardiyovasküler sistem muayenesinin, semptomların sorgulanması, 
tempolu yürüyüş sırasında dispne hissi yaratmayacak hızda yürüyüşün ha-
tırlatılması ve hedef kalp hızının tespiti, Eklem Hareket Açıklığı (EHA) kont-



70 OSTEOSARKOPENİ

rolü, hiperlaksite veya tam tersi kontraktür ve limitasyonun varlığında hareket 
aralığının dengelenmesi , osteoporotik kırık riskinin tespiti, mevcut kas-iske-
let sistemi  hastalıkları, dejeneratif artrit, geçirilmiş artroplasti cerrahisi gibi 
egzersiz reçetesinin prensiplerini (FITT–frequency, intensity, time, type) (13) 
yani egzersiz sıklığı, yoğunluk derecesi, seansın süresi  ve egzersiz tipini  
etkileyecek  faktörlerin bilinmesi  gerekir. Örneğin, son yılların literatürlerinde 
sıklıkla belirtildiği gibi; tempolu yürüme programlarının osteojenik uyarı etkisi 
yapabilmesi için en az 4km/st hızda yapılmasının gerekliliği ve atlama, sıçra-
ma gibi ağırlık bindirilen darbeli egzersizlerle yapılan aktivitelerin kas-kemik 
dokularında osteojenik uyarıyı ve kemik formasyonunu hızlandıracağı şek-
lindeki bilgilerin pratikte osteosarkopenili geriatrik gruba, hatta, daha erken 
yaş grubuna uygulanabilirliliği nedir? Gerek omurganın gerekse periferik yük 
taşıyan eklemlerin sağlığı açısından ve kasların, bağların, yumuşak dokula-
rın incinmesi yönünden emniyeti tartışmaya açıktır (11,12).

Egzersiz Tipleri ve Reçetelenmesi
Egzersiz reçetesinin, denge-postür-stabilizasyon (D-PS) eğitimini, tempolu 
yürüyüş ve diğer aerobik egzersiz uygulamalarını, progresif dirençli egzer-
sizleri (PDE), hızlı tempoda güç eğitimini (HTGE), ağırlık bindirilen darbeli 
egzersizleri (ABDE–leri) kapsaması gerekir. Sağlıklı bireylerde kondisyon 
çalışmasına başlayış önerileri ve geriatrik grupta OSP nin önlenmesi veya 
tedavisi amacıyla oluşturulan yayınlanmış protokollerin ortak görüşleri doğ-
rultusunda hazırlamış olduğum reçete örneği (Tablo 1) ve devamında açıkla-
maları mevcuttur (10-15, 20).

Postüral Farkındalık, Denge Egzersizleri 
ve Düşme Riskinin Azaltılması
Yaşlılarda morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biri düşmelere 
bağlı gelişen vücut travmaları ve kırıklardır. Altmışbeş yaşındaki bireylerin 
30% unda yılda en az bir kere düşme olabilir ve bu olguların da 1% inde 
kalça kırığı oluşarak, 60 % ı mortaliteyle sonuçlanır. Düşme riskini arttıran 
davranışsal, çevresel ve sosyoekonomik risklerin düzeltilmesi önemlidir (16). 
Düşme riski yaşayan kişilerde önemli bir nedende biyolojik faktörlerdir. Yani 
fiziksel, bilişsel ve duysal değerlerin özellikle de propriyosepsiyon hissinin 
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ilerleyen yaşla birlikte azalmasıdır. Fiziksel özelliklerin ve postürün bozulması 
denge kaybının önemli nedenidir. Yaşlılıkta gelişen torakal kifotik postür, lom-
ber lordozun, diz ve kalça eklemlerinin diziliminide etkileyerek statik postürü 
bozar. Bu durum  vücut ağırlık merkezinin destek yüzeyi dışına kaymasına 
neden olarak  statik dengenin  etkilenmesine ve mobilizasyon sırasında pos-
türal performansın zorlaşmasına sebep olur. Bu bağlamda statik denge ve 
dinamik denge (postüral performans) çalışmalarının diğer kondisyon çalış-
maları ile birlikte yürütülmesi gerekir (14,16). Geriatrik grupta düşme riskinin 
azaltılması için ev içi düzenlemelerde unutulmamalıdır. Takılıp denge kay-
bına neden olabilecek dekorasyondan uzaklaşıp sade bir düzen, gerekiyor-
sa tutunmayı sağlayan bar desteği, yardımcı cihazlarla mobilizasyon eğitimi 
vermek koruyucu önlemlerin önemli bir kısmını oluşturur.

Fiziksel fonksiyon için prensip: Önce proksimal stabilitenin kazanılması ve 
buna distal mobilizasyonun eklenmesidir (15). Omurganın nötral duruşu için 
eğitim verilerek omurga eğrilikleri normal sınırlarda korunursa, kas yorgun-
lukları, spazm ve kontraktürler, fasya gerilmeleri de önlenmiş olur. Hastaya 
birebir eğitim verilir. Nötral duruş için çenenin yukarıya ve başın dik olarak 
arkaya çekilmesi sırasında omuzlar yukarıya ve arkaya kaydırılmadan ska-
pulalar yaklaşacak şekilde sırt ekstansörleri kasılır (Resim 1).

Lomber stabilite için omurganın segmental core kasları olan Transvers Ab-
dominalis (T Abd) ve Multifidi kaslarının kontraksiyonu öğretilir. T Abd kont-
raksiyonu için hasta supin pozisyonunda yatırılarak spina iliaka anterior su-
perior distalinde ve rektus abdominisin lateralinde kontraksiyonu palpe edilir 
(Resim 2 A ve B).

Internal oblik (IO) kasılması durumunda batın alt kadranında şişlik ve kabarık 
kas kitlesi oluşur. Amaç IO de minimal veya hiç kontraksiyon olmadan T Abd 
kasılmasıdır (17). Ayrıca supin pozisyonunda yatarken, otururken ve ayakta 
posterior pelvik tilt yapılması öğretilir ve nötral omurga duruşunun farkında-
lığı arttırılır (Resim 3).

Posterior pelvik tilt (core kuvvetlendirme) çalışmasında, kostalarda açılma, 
toraks hareketi ve karında şişkinlik olmamalıdır (15,17). Nefes alıp verişin 
iyi düzenlenmesi denetlenir. Karın kasları kontraksiyona giderken yani sıkış-
ma sırasında kas kontraksiyonunu kaçırmamak ve karnı içe çekebilmek için 
nefes vermek ve gevşerken almak şeklinde yormayacak ve senkop hissi ya-
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Resim 1: Nötral omurga pozisyonu için servikal ve torakal fleksiyonun düzeltilmesi, artmış, 
lomber lordoz için karın kontraksiyonunun eğitimi.

Resim 2 A: Core Stabilizasyon eğitimi. Trans-
versus Abdominisin kontraksiyonu

Resim 2 B: Multifidi kas kontraksiyon eğitimi. 
Kontraksiyonun palpe edilişi. Eğitim 
ve etkin kasılmanın kontrolü

ratmayacak yüzeyel nefeslerle devam alışkanlığı verilir (10). Statik postürü 
koruma alışkanlığına dinamik hareketler eklenerek devam edilir (Resim 4).

Denge egzersizleri, günlük hayatta, hızlı hareketlerde dinamik dengeyi art-
tırmaya yardımcı olur. Denge egzersizlerine, kişinin fiziksel ve bilişsel kon-
disyonuna göre emniyetli olacak şekilde başlanır. Öncelikle gözetim altında 
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denendikten sonra, sabit/sağlam bir yüzeyden koltuk/masa gibi destek alma 
ihtiyacı denetlenir (Resim 5 A ve B).

Kolay uygulamalarla başlanarak, egzersizler zorlaştırılır ve çeşitlendirilir. 
Desteksiz oturup kalkma, tutunarak tek ayak üzerinde kalma gibi (Resim 6).

Farklı yüzeylerde/ denge platformunda kalış (Resim 7 ve Resim 8), dönme 
kontrolü, destek alanını azaltarak tandem yürüme, Tai Chi benzeri aktivite-
lerle ilerleme gibi.

Duysal girdileri azaltmak için gözler kapalı olarak da dengede kalış gözetim 
altında denenir. Seans içinde verilen süre haricinde günlük aktiviteler sıra-
sında kişilerin ek tekrarları da dahil edilince haftada en az 2-3 saat denge 
çalışmasına ayrılmış olmalıdır (11,12).

Resim 3: Supin pozisyonda core stabilizasyon ve posterior pelvik tilt çalışması

Resim 4: Önce proksimal stabilite kazanılması, distal mobilite eklenmesi. Core stabilizasyo-
nun devamı, düzgün aralıkla nefes alışverişin hatırlanması.
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Resim 5 A ve B: Destek alarak parmak ucu ve topuk üzerinde kalarak denge çalışması. 
Gövde ve baş dik olarak yükselmeli, 10 kez her 2 yönde tekrar edilmelidir. Düzgün 
nefeslere devam hatırlanmalıdır. Ek kazanç: Ayak bileği hareketlerini kuvvetlendirir, 
pompalama etkisiyle dolaşıma katkı yapar.

Resim 6: Destek alarak tek ayak üzerinde 
denge çalışması. Diğer alt ekstre-
mitenin yukarı/aşağı hareketlendi-
rilmesi. Her 2 tarafta 10 defa tekrar 
yapılmalı. Ek kazanç: Kalça kasla-
rında kuvvet çalışması.

Resim 7: Denge platformlarında gözetim altın-
da denge ve postür eğitimi
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Aerobik Kondisyon Çalışmaları / Tempolu Yürüme
Tempolu yürüme ve resiprokal üst /alt ekstremite çalışma sistemlerinin kulla-
nımı    germelerden, PDE ler veya ABDE lerden önce seans başında ısınma 
amaçlı yapılırsa tempoyu düşük tutmak ve süreyi de 10 dk ile sınırlamak 
uygundur. Bu durumda Hedef Kalp hızı (HKH) için seçilen yoğunluk 40-60% 
arasında olabilir (HKH:(KH mak.-KH istirahat) x % seçilen yoğunluk+KH isti-
rahat). (KH mak=220-yaş) (13).

Osteojenik uyarı için tempolu yürüme hızının en az 4km/st hızda olması ge-
rektiği (18) adapte olunan vücut ağırlığının üzerine çıkmak için ağırlık ceket-
lerinin giyilmesinin ve hatta ABDE lerle desteklenmesi gerektiği araştırmalar-
da ifade edilmektedir. Ancak OP lu bireylerde orta şiddette yürüme programı 
ile (VO2 oksijen kullanım rezervini ve kalp hızı rezervini 40-59% arasında 
tutmak veya CR-10 Borg skalasında puanı3-4 civarında tutmak gibi) devam 
edilmesini öneren farklı görüşte yayınlarda vardır. Geriatrik ve OP tik grup-
larda daha konservatif ilerlemeden yana olan bu yayınlarda 20 dk lık yürüme 
ile başlanıp sürenin 45-60 dk ya ilerlemesi önerilir. Hız tespiti içinse pratik 
olarak, bireylerde dispne hissi yaratmayacak, konuşabilecek ama şarkı söy-
leyemeyecek hızın uygun olduğu ifade edilir (11-15).

Tempolu yürüyüşler ve ABDE ler, femur boynu çevresinde etkin bir komp-
resyon stresi, baskı ve osteojenik cevap başlatır. Ayrıca trokanterik bölge 

Resim 8: Esnek trambolin zemininde denge çalışması. Ek yarar: Pliometrik hız ve güç 
kazanımı
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tüm bu aktivitelerde maksimum stresi alır. Basamak aktivitesinde ve vertikal 
sıçrama ile femurun ön ve üst bölümü stresi daha çok alır ve zorlanmadan 
kalça ekstansörlerinin tutunma alanında yarattığı yüklenme (gluteal kaslar) 
sorumludur. Yürümede ise, kalça fleksörlerinin yapışma alanı (iliopsoas) ge-
rilme ya da zorlanmanın nedenidir (11,19). Bu bilgiler bağlamında kalça kı-
rık riskinin çok artmış olduğu OSP li hastalarda, kalça çevresi kaslar başta 
olmak üzere lokal kuvvetlendirici egzersizlerin ve doğru egzersiz seçiminin 
önemini hatırlamak gereklidir.

Germe / Esnetme Egzersi̇zler
Lokal kuvvetlendirici/ PDE lerin öncesinde, ısınma amaçlı ve/veya seans biti-
minde soğuma/ gevşeme amaçlı uygulanabilir, dokuları esneterek seansı ko-
laylaştırıcı amaçlı uygulanır (13). Germeler, miyostatik ve artrojenik nedenli 
ortaya çıkan kontraktürleri ve fasya gerginliklerini tedavi etmek için yararlı 
olucaktır.15 sn süreli germeler 3-5 defa,30-60 sn süreli germeler ise 1-2 defa 
uyglanır. Statik ve dinamik germeler şeklinde uygulanır (Resim 9 A ve B). 
Balistik germe aktiviteleri hızlı, güç geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsar. 
Ekstremitelerde dizilim bozukluğu, laksite ve hipermobiliteden kaynaklanan 
EHA sorunları nedeniyle rahatsızlık hissinin gelişmesi seçilen uygulamaları 
gözden geçirmek için önemli kriterdir (20).

   

Resim 9 A ve B: Farklı dirençte bantlarla germe egzersizleri. Ek kazanç: Farklı zeminlerde 
denge kazanımı ve üst ekstremitede kuvvet egzersizi
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Lokal Kuvvetlendirici Egzersizler / Progresif 
Dirençli Egzersizler
Kuvvetlendirici egzersizler, statik ve/veya dinamik kas kontraksiyonlarının 
manuel veya mekanik olarak uygulanan dirence karşı aktif olarak ve tekrarlı 
çalışmalarla yapılması ile uygulanır. Böylece kas kuvveti ve gücü / çeviklik 
/ hız artışı sağlanır. Kas kuvveti kasa uygulanan dirence veya ağırlığa karşı 
kasın statik gerginliğini arttırarak mukavemet edebilmesi veya dinamik ha-
reketini sürdürebilme eşiğidir. Kas gücü ise, kasların kuvvetini birim zaman-
da kullanabilme çabukluğu ve çevikliğidir. Endurans çalışmalarında seçilen 
aktiviteye göre kasların belli bir süre içinde veya mesafe boyunca kuvvetini 
devam ettirebilme kapasitesi arttırılır, yani toplam üretilen iş miktarı artarken 
kasın dayanıklılığı artmış olur (10). Dinamik egzersizler; açık kinetik zincir 
(AKZ) olarak yapılıyorsa, çalışan kasların konsantrik ve eksantrik kasılma-
ları, birbiri ardı sıra uygulanmış olur. Serbest ağırlıkla yapılan çalışmalarda 
(PDEler) olduğu gibi (Resim 10 A ve B). Ağırlık yukarıya taşınırken biseps 
kasının konsantrik kasılmayla kısalması ve geriye yere doğru indirilirken bi-
seps in eksantrik kasılmayla uzaması gibi. Dirsek ekleminin kitlendiği bir nok-
tada, ağırlığın sabit tutulması ilede, izometrik sabit kasılma aktiviteye dahil 
edilmiş olur.

   

Resim 10 A ve B: Serbest ağırlıkla PDE çalışması-AKZ çalışması



80 OSTEOSARKOPENİ

Kuvvetlendirici egzersizlerin kapalı kinetik zincir (KKZ) prensibiyle yapılması 
durumunda, çalışan ekstremite distalde zeminde kitlidir ve agonist/antago-
nist kasların ko-kontrasiyonu ile distal eklem kilitlenmiştir. Ayakta kalça ve 
diz eklemleri fleksiyonda iken yapılan skuat / çökmeleri içeren tüm egzersiz 
uygulamalarında olduğu gibi (Resim 11 ve 12). İki tip uygulamanın da avan-
taj ve riskleri vardır. Geriatrik hasta grubuna ve hatta, genç sağlıklı bireylere 
dahi reçete edilirken dikkatli davranmamız gerekir. Örneğin, AKZ egzersizin-
de (Resim 13) hareket eksantrik kontraksiyona döndüğü anda, daha etkin 
ve hızlı bir kuvvet artışı ile gerilmeyi gerektirir. Eksantrik kasılmada, kasın 
kontraktil elemanları, kas fibrilleri ile birlikte çevre konnektif dokuda kontrak-
siyona katılır. Daha etkin kuvvet kazanımı sağlasa da doku incinmelerine 
fırsat veren ani kuvvet artışı gereksinimi nedeniyle, eksantrik çalışmaların 
emniyetli olması için bireyin mevcut kondisyonunu aşmaması gerekir (10). 
Bu nedenle, bireyin zorlanmadan yapabileceği 1 maksimum taşıma ağırlığı-
nın 40-50 % si gibi bir serbest ağırlık değeri ile seansların başlaması önerilir. 
Diğer yönden, KKZ egzersizlerinde, zemin tepkime kuvvetlerinin vücut ağır-
lığı ile orantılı olarak katlanarak artmış şekilde yük taşıyan çevre eklemleri-

Resim 11: Duvarda kaydırma ve alt ekstremi-
telerde skuat (KKZ). Kazanç: Du-
vardan destek alarak kolay teknikle 
skuat. Alt ekstremite kaslarında ve 
bel kaslarında kuvvet çalışması.

Resim 12: Skuat (KKZ) uygulaması. Diz flek-
siyonda iken dizlerin duruşu: ayak 
arka planında kalmalı ve VA merkezi 
arkaya kaydırılmalıdır.
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ne yansıyacağı, ayakta yapılan skuatlarında eklemlerde kompresyon stresi 
oluşturarak kartilaja zarar verebileceği iddiaları mevcuttur. Daha ileri teknolo-
jiyle geliştirilmiş olan, resiprokal egzersiz sistemleri (yatay ve dikey press sis-
temleri gibi) hastanın oturur pozisyonda, vücut ağırlığı taşınmadan yapılması 
nedeniyle çevre eklemler açısından daha emniyetlidir ancak osteojenik ve 
anjiogenez etkisi zayıf bulunmaktadır (Resim 14 A ve B). Ayrıca, serbest 
ağırlıklar kullanılarak yapılan PDE ler yerine, EHA içerisinde kas boyu ve 
kaldıraç kolu uzunluğu değiştikçe, ağırlığın artıp azaldığı ve değişken yük-
lenme olarak yansıtıldığı hidrolik / pnömatik kompressör sistemleri ile yapılan 
egzersizler kliniklerde kullanım için daha emniyetli yöntemlerdir (10).

Resim 13: İzokinetik dinanometrede AKZ egzersizi

    
Resim 14 A ve B: Resiprokal Egzersiz sistemleri; Pres uygulamaları
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Ağırlık Bindirilen Darbeli Egzersizler (ABDE’ler)
Bireyin vücut ağırlığının (VA) çevre eklemlere yansıtacağı zemin tepkime 
kuvvetlerinin katları oranında artış nedeni olan ABDE lerin orta/yüksek şid-
dette uygulanabileceğini öngören (>2-4 VA) protokoller mevcuttur (11,12). 
Ağrı veya yorgunluk kriterlerine göre haftanın 3- 4 günü seansta 50-100 defa 
zıplama şeklinde ağırlıklı darbe etkisini 3-5 sete bölerek ve setler arasında 
1-2 dk istirahat vererek uygulama önerilir. Gene toleransa göre sıçrama yük-
sekliği, basamak derinliği vb. arttırılarak devam edilir. Ayrıca, tenis, dans, 
jimnastik vb. spor aktivitelerine başlama önerilir. Buna karşın, OP u olan ki-
şilere, ABDE leri uygun bulmayan, hatta pilates ve yoga gibi egzersizlerde 
gövdenin fleksiyonunun, rotasyonunun ve omurgada kompresyon yaratacak 
tüm aktivitelerin zararlı olduğunu savunanlarda vardır (13). Biyomekanik ça-
lışma sonuçları endişeleri destekler yöndedir. Şöyle ki; tempolu yürüyüşte 
zemin tepkime kuvvetlerinden yansıma 1.1 iken, lunge da 1.2, dik postürde 
adımlayarak zıplamada 2.1, koşuda 2.6, tek ayak üzerinde sıçramada 3.4, 
öne/arkaya hoplamayla birlikte skuata gitme sırasında 6.3 ve dik sıçrayıp 
skuat yapma sırasında da 7.1 e kadar stres artışı olmaktadır (19).

Egzersizlere Pasif Destek Etkisi
Tüm vücut titreşim tedavisi (TVTT), hızlı salınım yapan bir platform üzerinde 
dengede kalmaya çalışırken kazanılan pasif bir aktivite şeklidir. Zemin titre-
şiminin frekansıyla uyumlu olucak şekilde kas iğciklerinin uyarılması ve kas 
reaksiyon cevabının ve zamanının hızlandırılması sağlanır (21,22). Mekanik 
etkilenim kemiklere de yansıyan etki oluşturur. PDE lerin etkisini güçlendi-
rebileceği düşünülmüşse de TVTT ile kalıcı etki elde edilemediğini savunan 
çalışmalarda vardır. Bu durumun, doz, frekans, süre düzenlenmesindeki op-
timum değerlerin seçilme zorluğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Plat-
formda dengede kalış çabası, postüral performansa katkı yaparak, düşme 
riskinin azalmasını sağlayabilse de olası komplikasyonlar yönünden halen 
netlik yoktur. Kas geliştirme programlarında senelerdir yaygın olarak kullanıl-
makta olan Nöromüsküler Elektrostimülasyon tekniklerinin  (NMES) kuvveti 
arttırıcı ve kas ağrısıyla yorgunluğu azaltıcı  etkileri bilinmektedir (23). OSP 
li hastalarda TVTT si ve NMES sistemlerinin evlerde kullanımı pratik ve em-
niyetli olmayacağı için uygulanma kolaylığı olan Ev Egzersiz Prokollerinin 
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geliştirilmesi ve kademe kademe kontrollü şekilde genişletilerek kişilerin ta-
kiplerinin yapılması tercih edilmektedir.

Son Sözler
1. Egzersiz programı kişiye özel planlanmalıdır. Etkili, emniyetli ve uygula-

nabilir, kolay yöntemlerle ev programı olarak    devam etmek kondisyon 
kaybı olmaması için gereklidir.

2. Egzersizler, beslenme ve diyetin tanzimi; protein, kalsiyum, D-vitamini tak-
viyesi ile desteklenirse OSP de etkin bir korumaya ulaşılır.

3. Düşme riskinin önlenmesi için ev içinde ve dışarda dengeyi koruyucu ek 
önlemler sağlanmalı ve günlük aktivitelerde doğru uygulama teknikleri ha-
tırlatılmalıdır (Resim 15).

Resim 15: Omurgada fleksiyon postüründen kaçınarak ağırlık kaldırılması hatırlatılmalıdır.
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