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Vertebra K›r›klar›n›n Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi
Effect of Vertebral Fracture on Quality of Life

Figen Y›lmaz, Füsun fiahin, Ayla Ça¤l›yan, fiule Taflp›nar, Beril Özcan, Banu Kuran

ÖZET

SUMMARY

Amaç: Postmenopozal kad›nlarda vertebra k›r›klar›n›n yaflam kalitesi üzerine etkisini araflt›rmak.
Metod: Çal›flmaya 41 postmenopozal kad›n hasta al›nd›.
Hastalar osteopeni (Grup I t >-2.5) ve osteoporoz (Grup
II t ≤-2.5) grubu ile vertebra k›r›¤› olanlar ve olmayanlar olmak üzere ikifler gruba ayr›ld›. Dorsal ve lumbosakral lateral grafilerde komflu vertebraya göre %20 yükseklik kayb›
gösteren vertebralar k›r›k olarak adland›r›ld›. Yaflam kalitesi Short Form-36 (SF-36), Quality of Life Questionnaire
of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO) ve Notthingam Sa¤l›k Profili (NSP) ölçütleriyle de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar›n 11’ i Grup I’de, 30’u Grup II’de idi.
Grup II’ nin yafllar› ve menopoz süreleri Grup I’ e göre anlaml› olarak daha fazlayd› (p< 0.05). Menopoz yafl›, boy,
vücut a¤›rl›¤› bak›m›ndan Grup I ve Grup II aras›nda anlaml› farkl›l›k yoktu (p>0.05). Vertebra k›r›¤› olan hasta say›s› 16, k›r›k vertebra say›s› 25 idi. Yaflam kalitesi ölçütlerinden sadece SF-36’ n›n Enerji alt grubunda iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k saptand›. Grup I’in SF-36 enerji ortalamas› 48.18±10.79 iken Grup II’ninki 37.33±15.91 idi
(p<0.05). K›r›¤› olanlar ve olmayanlar olarak ay›rd›¤›m›zda
ise sadece NSP’ nin Fiziksel Aktivite bölümünde anlaml›
fark bulundu (p<0.05). Di¤er yaflam kalitesi ölçütlerinde
k›r›¤› olan ve olmayanlar ile Grup I ve II aras›nda anlaml›
fark saptanmad›. Hastalar› bir bütün olarak ele ald›¤›m›zda k›r›k say›s› ile sadece QUALEFFO 41’in Ev ‹flleri alt
grubunun (r=0.31), NSP’ nin ise Fiziksel Aktivite alt grubunun (r=0.32) korele oldu¤u saptanm›flt›r.
Sonuç: Bu çal›flmada kulland›¤›m›z yaflam kalitesi ölçütleri, osteopeni ve osteoporoz gruplar›nda ve vertebra k›r›¤› olanlarla olmayanlar aras›nda bir fark tespit etmemifltir.
Buna göre, 6. dekaddaki hastalarda osteoporozun yaflam
kalitesini azaltan bir faktör olmad›¤›n› düflünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Osteoporoz, yaflam kalitesi, vertebral
k›r›k

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of vertebral fractures on quality of life in postmenopausal women.
Method: 41 postmenopausal women were classified
into two groups as those having osteopenia (Group I t
score>-2.5) or osteoporosis (Group II t score≤-2.5).
Patients were further investigated by lateral spine radiographs with respect to vertebral fracture defined as
20 percent height loss compared to the neighbouring
vertebra. Short Form-36 (SF-36), Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis
(QUALEFFO) and Notthingam Health Profile (NHP)
were the questionnaires used to evaluate life quality.
Results: The mean age of the 11 patients in Group I
was significantly (p≤0.05) greater than those in Group
II. Age at menopause, height and weight were not significantly different between the groups. 16 patients
had vertebral fractures and the number of fractures
was 25. Energy subgroup of SF-36 was significantly
lower in Group II than in Group I (37.3±16 vs
48.2±11, p≤0.05). Only physical activity subgoup of
the NHP was significantly different between the two
groups. On the other hand, there was not any significant difference between the two groups and between
the patients with and without vertebral fractures with
respect to life quality. Number of fractures was significantly correlated (r= 0.31) with the home activities
subgoup of QUALEFFO 41 and physical activity subgroup of NHP (r= 0.32).
Conclusion: Life quality indicis of osteoporotic patients
were almost identical to osteopenic patients which suggested that osteoporosis is not a life quality diminishing
disease in patients in the 6th decade. The indicis could
not also disemminate patients with and without vertebral
fractures either.
Key words: Osteoporosis, quality of life, vertebral fracture.

(*)

fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klini¤i

ma 14-18 May›s 2004 tarihinde Brezilya’ da yap›lan “IOF World Congress on Osteoporosis” de poster bildiri olarak sunulmuflflttur.
Not: Bu çal›flflm
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G‹R‹fi
Ça¤›m›zda bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik
geliflmelerin katk›s› ile ortalama yaflam süresinde
belirgin bir art›fl olmufl ve buna ba¤l› olarak bir
çok kronik hastal›¤›n yaflam kalitesi üzerindeki etkileri tart›fl›lmaz önemde bir boyut kazanm›flt›r.
Hastan›n genel de¤erlendirilmesi, yaflam kalitesi,
sa¤l›k durumu ve fonksiyonel durum olarak üç hiyerarflik düzen içinde göz önüne al›n›r. Bunlar
içinde en genifl kapsaml› olan yaflam kalitesidir.
Yaflam kalitesi sa¤l›k durumu yan›nda çevre, e¤itim ve ekonomik durumu da içerir. Hekimlerin
hastal›¤›n gidiflini yavafllatma, semptomlar› kontrol alt›na alma ve yaflam süresini uzatma gibi geleneksel tedavi yöntemleri yan›s›ra, kronik hastal›klarda teknolojinin geliflimi nedeniyle hastan›n
fonksiyonel, psikolojik ve sosyal sa¤l›¤›n, yani yaflam kalitesini düzeltmeye yönelik, hastan›n durumunu gösteren ölçümlere son y›llarda daha fazla
önem verdikleri görülmektedir.
Osteoporoz dünyada önemli bir sa¤l›k problemidir. Günümüzde en geçerli tan›mlama ile osteoporoz; düflük kemik kütlesi ve kemik mikromimarisinde bozulma ve buna ba¤l› olarak kemi¤in k›r›lganlaflmas› ve ço¤unlukla vertebra, el bile¤i ve
kalçada olmak üzere k›r›k riskinde art›fl ile karakterize sistemik bir hastal›kt›r (1,2). Ancak bu tan›m, osteoporotik k›r›klar›n kiflinin yaflam kalitesi
üzerindeki etkisi ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler aç›s›ndan
yetersizdir. Osteoporoz yaln›zca kemik kütlesi
kayb› olarak tan›mlanmamal›d›r. Çünkü bu hastal›k fonksiyonel durum ve yaflam kalitesi aç›lar›ndan bir çok sorunlara neden olan önemli bir klinik
sendromdur. Yafll› nüfusun giderek artmas›, osteoporotik k›r›klar ve ona ba¤l› olarak geliflen deformitelerle de daha s›k karfl›lafl›lmas›na neden olmufltur.
Osteoporozda en s›k vertebra, kalça ve el bile¤i
k›r›klar› oluflmaktad›r. Osteoporozda en s›k görülen ve osteoporozun y›k›c›l›¤›nda bafl rolü oynayan nokta vertebral k›r›klard›r. Vertebral k›r›klar
s›kl›kla klinik olarak tan›nmazlar ancak artan bel
a¤r›s› ve fonksiyonel k›s›tl›l›¤a yol açarlar. 65-69
yafl aras›ndaki kad›nlarda vertebral k›r›k oran›
%13, erkeklerde %12’ dir (3). Osteoporoza ba¤l› geliflen vertebra k›r›klar›n›n yaflam kalitesini
önemli ölçüde etkiledi¤i çeflitli çal›flmalarda bildirilmifltir.
Yaflam kalitesinin de¤erlendirilmesinde kullan›lan
de¤iflik ölçütler mevcuttur. Osteoporotik k›r›¤›
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bulunan hastalar›n takibinde hangi ölçütün kullan›laca¤› kesinlik kazanmam›flt›r. Genel yaflam kalitesini de¤erlendiren ölçütler yan›nda hastal›¤a
spesifik olarak gelifltirilen ölçütler de vard›r. Genel yaflam kalitesi ölçütlerinden Medical Outcomes Study (MOS), Health Assessment Questionnaire (HAQ), Short Form 36 (SF 36), SF 12,
Nottingham Sa¤l›k Profili (NSP), Sickness Impact Profile say›labilir. Osteoporoza spesifik ölçütlerden de Quality of Life Questionnaire of the
European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO), Osteoporosis Quality of Life Questionnaire (OQLQ), Osteoporoz de¤erlendirme anketi (OPAQ), Osteoporoz Fonksiyonel Disabilite
anketi (OFDQ) örnek verilebilir.
Biz de çal›flmam›zda vertebra k›r›klar›n›n ve osteoporozun yaflam kalitesi üzerindeki etkilerini çeflitli yaflam kalitesi ölçütleri kullanarak araflt›rd›k.
MATERYAL VE METOD
Çal›flmam›za fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi FTR Klini¤i Osteoporoz poliklini¤ine baflvuran 41 hasta al›nd›. Hastalar Dünya Sa¤l›k Örgütü kriterlerine göre osteopeni (Grup I: Neck t
ve /veya L2-4 t > -2.5) ve osteoporoz (Grup II:
Neck t ve /veya L2-4 t ≤ -2.5) grubu ile vertebra
k›r›¤› olanlar ve olmayanlar olmak üzere ikifler gruba ayr›ld›. Hastalar›n tümüne dorsal ve lumbosakral lateral grafiler çektirildi, yaflam kalitesi ölçütlerinden SF-36, QUALEFFO-41 ve NHP dolduruldu. K›r›k irdelemesi için semikantitatif yöntemle
ölçülen ve komflu vertebraya göre %20 yükseklik
kayb› gösteren vertebralar kama, bal›k vertebra
veya total kompresyon olarak adland›r›ld›. Sonuçlar istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›. ‹statistiksel
analizler GraphPad Prisma V.3 paket progam ile
yap›ld›. Gruplararas› karfl›laflt›rmalarda tek yönlü
varyans analizi, alt grup karfl›laflt›rmalar›nda Tukey çoklu karfl›laflt›rma testi, ikili gruplar›n kafl›laflt›rmas›nda ba¤›ms›z t testi, korelasyonda Spearman korelasyon testi kullan›lm›flt›r. Sonuçlar, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde, %95 lik güven aral›¤›nda de¤erlendirilmifltir
BULGULAR
Hastalar›n 11’i Grup I’de, 30’u Grup II’de idi.
Grup II’ nin yafllar› ve menopoz süreleri Grup I’ e
göre anlaml› olarak daha fazlayd› (p<0.05). Menopoz yafl›, boy,vücut a¤›rl›¤›, vücut kitle indeksi

(VK‹) bak›m›ndan Grup I ve Grup II aras›nda anlaml› farkl›l›k yoktu (p>0.05) Tablo 1.
Vertebra k›r›¤› olan hasta say›s› 16, k›r›k vertebra
say›s› 25 idi. Vertebra k›r›klar›n›n 3' ünde total
kompresyon (%12), 1'inde bal›k (%4), 21'inde kama vertebra (%84) mevcuttu.Yaflam kalitesi ölçütlerinden sadece SF-36’n›n Enerji alt grubunda iki
grup aras›nda anlaml› farkl›l›k saptand›.Grup I’in
SF-36 enerji ortalamas› 48.18±10.79 iken Grup
II’de 37.33±15.91 saptand›(p<0.05) Tablo 2.
K›r›¤› olanlar ve olmayanlar olarak ay›rd›¤›m›zda
ise sadece NSP’ nin Fiziksel Aktivite bölümünde
anlaml› fark bulundu (p<0.05) Tablo 3.

Di¤er yaflam kalitesi ölçütlerinde k›r›¤› olan ve olmayanlar ile Grup I ve II aras›nda anlaml› fark saptanmad›. Hastalar› bir bütün olarak ele ald›¤›m›zda k›r›k say›s› ile sadece QUALEFFO-41’in ev iflleri alt grubunun (r=0.31), NSP’nin ise fiziksel aktivite alt grubunun (r=0.32) korele oldu¤u saptanm›flt›r.
TARTIfiMA
Osteoporoz tedavisini planlarken kemik kütlesini
korumak, a¤r›y› ve yeni k›r›k insidans›n› azaltmak
esast›r (4). Çünkü vertebral k›r›k say›s› artt›kça

Tablo 1: Hastalar›n demografik özellikleri.

N
Yafl (y›l)
Menopoz süresi (y›l)

Osteopeni (Grup I)

Osteoporoz (Grup II)

11

30

p

58.6±7.2

65.4±9.6

<0.05

11.0±6.1

21.2±11.1

<0.05

Menopoz yafl› (y›l)

47.45±4.84

43.67±6.73

>0.05

Boy (cm)

157.36±4.46

156.54±6.82

>0.05

Vücut a¤›rl›¤› (kg)

71.64±9.48

66.42±8.52

>0.05

Vücut kitle indeksi (VK‹)

29.02±4.43

27.08±2.78

>0.05

Tablo 2: Osteopeni ve Osteoporoz gruplar›n›n yaflam kalitesi ölçütleri ile karfl›laflt›r›lmalar›.
Osteopeni (GrupI)

Osteoporoz (Grup II)

t

P

NSP A¤r›

50.00±30.10

43.33±31.95

0.60

>0.05

NSP Fiziksel aktivite

28.41±19.44

29.17±25.07

-0.09

>0.05

NSP Yorgunluk

45.45±42.88

46.67±41.61

-0.08

>0.05

NSP Uyku

30.91±27.37

34.00±25.27

-0.34

>0.05

NSP Sosyal izolasyon

21.82±27.50

14.67±18.14

0.97

>0.05

NSP Emosyonel reaksiyonlar

19.19±19.93

29.26±29.25

-1.05

>0.05

SF-36 Fiziksel fonksiyon

66.36±21.34

63.00±24.90

0.40

>0.05

SF-36 Sosyal fonksiyon

63.64±24.89

64.07±25.88

-0.05

>0.05

SF-36 Fiziksel rol

68.18±37.23

57.50±37.80

0.81

>0.05

SF-36 Emosyonel rol

51.52±37.61

57.78±30.24

-0.55

>0.05

SF-36 Mental Sa¤l›k

50.91±15.29

47.33±13.98

0.71

>0.05

SF-36 Enerji

48.18±10.79

37.33±15.91

2.09

<0.05

SF-36 A¤r›

54.55±21.92

51.85±21.51

0.35

>0.05

SF-36 Genel Sa¤l›k

44.09±14.11

48.17±10.13

-1.03

>0.05

Q-41 A¤r›

52.78±23.20

46.13±31.87

0.63

>0.05

Q-41Günlük Yaflam Aktiviteleri

39.86±22.98

49.43±29.69

-0.97

>0.05

Q-41 Hareketlilik

51.36±30.55

47.94±30.06

0.32

>0.05

Q-41 Ev iflleri

53.45±22.66

48.45±30.69

0.49

>0.05

Q-41 Mental fonksiyon

51.61±21.26

48.33±32.07

0.31

>0.05

Q-41 Genel Sa¤l›k

52.45±28.57

49.25±28.44

0.32

>0.05
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yaflam kalitesinin de azald›¤›n› gösteren çal›flmalar vard›r. Osteoporozlu hastalar›n ciddi fiziksel
semptomlar›n yan› s›ra kendine bak›m ve günlük
yaflam aktivitelerini yerine getirme, arkadafllar›n›
ziyaret etme ve sosyal aktivitelere kat›lma gibi durumlarda zorlukla karfl›laflt›klar› bilinen bir gerçektir. Ek olarak, a¤r› ve mobilitenin azalmas› ruhsal
durumlar›n› etkileyebilir ve bunun sonucunda
hasta kendisini güvensiz ve ifle yaramaz hissedebilir, uyku ve ifltah problemleri ortaya ç›kabilir,
depresyona girebilir, hatta sosyal yönden izole
olabilir (5,6). Hastalar›n baz›lar›nda osteoporoz
tan›s› kondu¤u anda anksiyete bafllamaktad›r,
çünkü bunlarda düflme ve k›r›k korkusu bulunmaktad›r. K›r›k olufltu¤unda da, kiflinin duygu durumunda de¤ifliklik ve güveninde azalma olabilmektedir. Bu nedenle son zamanlarda yap›lan klinik araflt›rmalarda osteoporozlu hastalar›n yaflam
kalitelerini de¤erlendirmek oldukça önem kazanm›fl; yaflam kalitesi klinik çal›flmalar›n bir son-durum ölçütü haline gelmifltir (4). Yaflam kalitesi ölçümü klinik olarak tedavi stratejilerini saptamada
ve tedavi etkinli¤ini de¤erlendirmede önemli bir
yer tutmaktad›r. Sa¤l›kla ilgili yaflam kalitesi ya
genel ya da hastal›¤a özgü ölçümler kullan›larak

de¤erlendirilebilir. Genel ölçümler hastal›k durumlar›nda yaflam kalitesini de¤erlendirmek için
kullan›labilir. Bununla birlikte, hastal›klar aç›s›ndan özgün de¤ildir. Bunlardan en çok kullan›lan
formlarda biri olan SF-36’n›n Türkçe için de geçerli ve güvenilir oldu¤u saptanm›fl ve kronik fiziksel hasta gruplar›nda kullan›labilece¤i belirtilmifltir (7). Hastal›¤a özgü testlerin ise genel testlere
göre ilgili hastal›k için biçim ve içerik aç›s›ndan
geçerlilikleri daha fazlad›r. Osteoporozda yaflam
kalitesini de¤erlendirmek için Avrupa Osteoporoz Vakf› çal›flma grubu taraf›ndan QUALEFFO
anketi gelifltirilmifltir. QUALEFFO a¤r›, fiziksel
fonksiyon, sosyal fonksiyon, genel sa¤l›k durumu
ve mental fonksiyon olmak üzere 5 bafll›k alt›nda
41 soru içermektedir. Yap›lan bir geçerlilik çal›flmas›nda yeniden test edilme özelli¤inin ve iç tutarl›¤›n›n iyi oldu¤u klinik olarak saptanm›fl, vertebra k›r›¤› olan hastalar ve kontroller aras›ndaki
fark› ay›rt edebildi¤i gösterilmifltir (8). Ayr›ca bu
formunda Türkçe için geçerli ve güvenilir oldu¤u
bulunmufltur (9).
Yaflam kalitesi ölçütü olarak OUALEFFO, SF 12,
EQ-5D anketleri kullan›larak yap›lan bir çal›flmada
vertebra k›r›¤› olan kifliler, vertebra k›r›¤› olmayan

Tablo 3: K›r›¤› olan ve olmayan hastalar›n yaflam kalitesi ölçütlerinin karfl›laflt›r›lmas›.
K›r›k (-)
NSP A¤r›

43.75±36.23

K›r›k (+)
46.00±28.35

t

p

-0.22

>0.05

NSP Fiziksel aktivite

38.28±25.60

23.00±20.31

2.12

<0.05

NSP Yorgunluk

47.92±40.31

45.33±42.90

0.19

>0.05

NSP Uyku

26.25±18.93

37.60±28.47

- -1.41

>0.05

NSP Sosyal izolasyon

18.75±25.79

15.20±17.59

0.53

>0.05

NSP Emosyonel reaksiyonlar

33.33±33.95

22.22±21.52

1.29

>0.05

SF-36 Fiziksel fonksiyon

55.63±30.27

69.20±17.18

-1.84

>0.05

SF-36 Sosyal fonksiyon

57.64±32.51

68.00±19.06

-1.29

>0.05

SF-36 Fiziksel rol

54.69±41.05

64.00±35.41

-0.77

>0.05

SF-36 Emosyonel rol

54.17±36.26

57.33±29.69

-0.31

>0.05

SF-36 Mental Sa¤l›k

51.00±15.35

46.56±13.51

0.97

>0.05

SF-36 Enerji

43.13±18.79

38.40±12.81

0.96

>0.05

SF-36 A¤r›

48.61±25.62

55.11±18.28

-0.95

>0.05

SF-36 Genel Sa¤l›k

49.69±12.97

45.40±9.99

1.19

>0.05

Q-41 A¤r›

48.38±31.44

47.61±29.12

0.08

>0.05

Q-41Günlük Yaflam Aktiviteleri

54.67±32.31

41.87±24.43

1.44

>0.05

Q-41 Hareketlilik

59.96±34.25

41.75±24.84

1.97

>0.05

Q-41 Ev iflleri

55.58±28.54

46.09±28.54

1.04

>0.05

Q-41 Mental fonksiyon

48.10±31.93

49.92±28.21

-0.19

>0.05

Q-41 Genel Sa¤l›k

55.96±28.99

46.37±27.53

1.07

>0.05
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kiflilerle karfl›laflt›r›lm›fl ve k›r›kl› kiflilerin yaflam kalitelerinin bozuk oldu¤u saptanm›flt›r ve k›r›k say›s›ndaki art›fl›n yaflam kalitesi üzerindeki olumsuz
etkiyi artt›rd›¤› belirtilmifltir (10). Bizim çal›flmam›zda k›r›kl› hastalar› k›r›¤› olmayanlarla karfl›laflt›rd›¤›m›zda ise sadece NSP’ nin Fiziksel aktivite alt bölümünde anlaml› olarak kötü tespit edilmifl, di¤er
yaflam kalitesi ölçütlerinde k›r›kl› hastalar ile k›r›ks›z hastalar aras›nda anlaml› fark saptanmam›flt›r.
Bundan vertebral k›r›¤›n hastalar›m›z›n fiziksel
fonksiyonlar›n› k›s›tlad›¤› anlafl›lmaktad›r. K›r›kl›
hastalar ile k›r›ks›zlar›n a¤r› skorlar›nda bir fark tespit edilmemesinin de hastalar›m›z›n hiçbirisinde
akut k›r›k olmamas› ile aç›klanabilece¤i görüflündeyiz. Ayr›ca hastalar›m›z›n osteopenik olanlar› osteoporotik olanlardan sadece SF 36’ n›n enerji alt
bölümünde daha yüksek puan alm›fl olup bu sonuçta osteoporotik hastalar›n yafllar›n›n daha yüksek olmas›n›n etkisinin oldu¤u aç›kt›r.
Osteoporotik vertebral k›r›kl› kad›nlar›n k›r›ks›z kad›nlarla karfl›laflt›r›ld›¤› bir baflka çal›flmada ise,
yaflam kalitesi ölçütü olarak SF 36 kullan›lm›fl ve
k›r›kl› kad›nlar›n daha kötü yaflam kalitesine sahip
oldu¤u bulunmufltur (11).
Sickness Impact Profile ve NSP kullan›lan iki ayr› çal›flmada yaflam kalitesi ile k›r›k aras›nda korelasyon saptanm›flt›r (12,13). Bizim çal›flmam›zda
hastalar› bir bütün olarak ele ald›¤›m›zda k›r›k say›s› ile sadece QUALEFFO-41’in ev iflleri alt grubunun (r=0.31), NSP’nin ise fiziksel aktivite alt
grubunun (r=0.32) korele oldu¤u saptanm›flt›r.
Di¤er yaflam kalitesi ölçütleri ile k›r›k say›s› aras›nda bir fark tespit edilmemifltir.
Baflka bir çal›flmada da osteoporotik kiflilerdeki
k›r›klar vertebral, kalça, ön kol ve kol k›r›klar› fleklinde ayr›lm›fl ve vertebral ve kalça k›r›¤› olanlar›n
yaflam kalitesinin ön kol ve kol k›r›¤› olanlara göre daha kötü oldu¤u, ayr›ca k›r›k say›s› ile yaflam
kalitesi aras›nda negatif korelasyon tespit edildi¤i
bildirilmifltir (14).
Osteoporozlu hastalarda kifoz gibi postural deformitelerin yaflam kalitesini azaltt›¤›n› gösteren
çal›flmalar da vard›r (15).
Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada ise 50 postmenopozal kad›n 100 sa¤l›kl› kontrol ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. Yaflam kalitesi testi olarak NSP kullan›lm›fl
ve sonuçta a¤r›, fiziksel aktivitelerde k›s›tl›l›k, yorgunluk, sosyal izolasyon ve emosyonel reaksiyonlar›n normallere göre osteoporozlularda 4-5 kat
daha fazla oldu¤u görülmüfltür. Bu çal›flmada 13
k›r›kl› hastan›n, semptomsuz 37 osteoporozlu

hastadan daha fazla a¤r› ve bedensel k›s›tl›l›¤a
sahip oldu¤u belirtilmifltir(16). Yine ülkemizden
Sar›do¤an-Eryavuz ve arkadafllar›n›n 37 postmenopozal vertebra k›r›kl› kad›n hastada yapt›¤› bir
çal›flmada SF-36 ve Qualeffo formlar› kullan›lm›fl
ve osteoporotik vertebra k›r›klar›n›n günlük yaflam
aktivitesi ve genel ruh halinde de¤ifliklikler yapt›¤› saptanm›flt›r (17).
Literatürlerin ›fl›¤› alt›nda osteoporozun uzun dönemde fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlar›na
iliflkin ortak görüfl; osteoporozun yaflam kalitesini
etkiledi¤i, sosyal ve bofl zaman aktivitelerini k›s›tlad›¤› ve depresyona neden olarak emosyonel
durumda de¤iflikli¤e neden olabilece¤i yönündedir. Bizim çal›flmam›zda gerek osteopeni ve osteoporoz hastalar› aras›nda gerekse de vertebra k›r›¤› olan ve olmayan hastalar aras›nda yaflam kalitesi ölçütlerinde belirgin bir farkl›l›k tespit edilmemifltir. Buna göre, 6. dekaddaki hastalarda osteoporozun yaflam kalitesini azaltan bir faktör olmad›¤› görüflü ç›kabilece¤i gibi ülkemiz koflullar›na göre hastalar›m›z›n yaflam kalitelerinin osteoporoz ve/veya vertebral k›r›k olsun ya da olmas›n düflük olabilece¤i de akla gelmektedir.
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