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Yan›k Sonras› Akut Dönemde Geliﬂen Kemik Kayb›
Bone Loss in the Acute Stage Following Burn Injury
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Özet
Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› yan›k sonras› akut dönemde kemik kayb›n›n olup olmad›¤› ve çeﬂitli parametrelerin kemik
kayb› üzerine etkisini araﬂt›rmakt›r.
Hastalar ve Yöntem: Bu çal›ﬂma, yan›k yüzey alan› %20 ve üzerinde olan 20-50 yaﬂ›ndaki 19 hasta üzerinde gerçekleﬂtirildi. Hastalar yan›k nedeni, yeri, yüzdesi, derecesi, ambulasyon durumu ve fonksiyonel aç›dan de¤erlendirildi. Birinci ay›n
sonunda total L1-L4 vertebra, distal sol önkol ve total sol femur kemik mineral yo¤unlu¤u ölçüldü. Z skorunun -1’in alt›nda
olmas› kemik kayb› olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: Ondördü erkek beﬂi kad›n olan 19 hastan›n yaﬂ ortalamas› 33.09±11.61 idi. Hastalar›m›z›n %68.4 ünde distal sol
ön kol, %21.1 inde total sol femur, %36.8 inde total L1-L4 vertebra z skoru <-1 olarak bulundu. Yan›k total vücut yüzey
alan› yüzdesi, Fonksiyonel Ambulasyon Skalas› ve Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçütü ile distal sol ön kol, total sol femur ve
total L1-4 vertebra Z skorlar› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir iliﬂki yoktu.
Sonuç: Yan›k hastalar›nda ilk bir ayda görülen kemik mineral yo¤unlu¤undaki azalma kemik kayb›n›n erken dönemde
baﬂlad›¤›n› göstermekte olup akut dönemdeki kayb›n yan›k yüzdesi ve fonksiyonel durum ile iliﬂkili olmad›¤› bulunmuﬂtur.
(Osteoporoz Dünyas›ndan 2007;13:33-6)
Anahtar kelimeler: Yan›k, kemik mineral yo¤unlu¤u, kemik kayb›

Summary
Aim: The purpose of this study was to determine whether a bone loss occurs during acute period following burn injury or
not, and to investigate the effects of various parameters on it.
Materials and Methods: This study was conducted on 19 patients, ages between 20 and 50, who had a burn injury with
more than %20 of Total Body Surface Area (TBSA). We recorded the patients’ burn cause, localization, percantage, ambulation and functional status. At the end of the first month, we measured bone m›neral dens›ty of total L1-L4 vertebrae,
left distal forearm, left total femur, in all patients. A Z score less than –1 was accepted to be the indicator of bone loss.
Results: The mean age of the patients (14 male and 5 female) was 33.09±11.61. We found a Z score less then -1 in 68.4%
of left distal forearm, 21.1% of left total femur and 36.8% of total L1-L4 vertabrae measurements. There were no significant correlations between TBSA, Functional Ambulat›on Scale and Functional Independence Measure, and Z scores.
Conclusion: There is a reduction in Bone Mineral Density in pat›ents w›th moderate/severe burn ›njuries in the acute period which is not correlated w›th neither TBSA nor functional status. (From the World of Osteoporosis 2007;13:33-6)
Key words: Burn injury, bone mineral density, bone loss

Giriﬂ
Yan›k, kardiyovasküler, pulmoner, metabolik, endokrin
ve immün sistemi ilgilendiren kompleks lokal veya sistemik yan›tlara neden olan bir yaralanmad›r (1-3). Son y›llarda yara yeri eksizyonu, erken greftleme, s›v› resüstas-

yonu, enteral nütrisyon, infeksiyon kontrolü gibi akut
yan›k bak›m›ndaki ilerlemeler nedeniyle mortalitede
önemli bir azalma görülmektedir. Sa¤kal›m artt›kça yan›kl› hastalarda yaﬂam kalitesini etkileyecek birçok kas
iskelet sistemi komplikasyonu daha s›k saptan›r hale
gelmiﬂtir (4).

Yaz›ﬂma Adresi: Dr. Berrin Leblebici, Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Adana Uygulama ve Araﬂtırma Hastanesi 01120 Adana, Türkiye
Tel.: 0322 322 82 82 Gsm: 0537 960 38 53 E-mail: berrinleblebici@yahoo.com

34

Leblebici ve ark.
Yan›k Sonras› Akut Kemik Kayb›

Yan›k etyopatogenezi tam olarak anlaﬂ›lmam›ﬂ birtak›m kemik metabolizma de¤iﬂikliklerine de neden olmaktad›r. ‹mmobilizasyon baﬂta olmak üzere histomorfometrik bulgular kemik hastal›¤›n›n multifaktoryel oldu¤una iﬂaret etmektedir (5). Yan›k sonras› erken dönemde artan IL-1β ve IL-6 gibi proinflamatuar sitokinlerin ve glukokortikoidlerin RANKL üretimini art›rarak,
osteoklastogenezisi ve kemik rezorbsiyonunu artt›rd›¤›, kemik formasyonunu azaltt›¤› ileri sürülmektedir.
Ayr›ca bu hastalarda kalsiyum metabolizmas›nda da
bozukluk görülmektedir. Mekanizmas› tam anlaﬂ›lamam›ﬂ olmakla birlikte yan›k hastalar›nda D vitamin yetersizli¤i, paratiroid bezi üzerindeki kalsiyum reseptörlerindeki upregulasyona ba¤l› oldu¤u düﬂünülen hipoparatiroidi ve buna sekonder hiperkalsiüri ve hipokalsemi
görüldü¤ü bildirilmektedir. Travma nedeniyle immobilizasyon sonucu kemi¤e mekanik yüklenmedeki azalma
da kemik kayb› ile iliﬂkili bir baﬂka faktördür (4-6-7). Ayr›ca potent anabolik bir ajan olan büyüme hormonu ve
androjen seviyesi de düﬂmekte ve bunlara ba¤l› olarak
kas katabolizmas›, kemik kayb› ve iskelet büyümesinde
de¤iﬂiklikler de görülmektedir (8).
Yan›k hastalar›nda görülen kemik kayb›n›n erken dönemde baﬂlad›¤› düﬂünülmekle birlikte zaman› konusunda kesin bir görüﬂ birli¤i yoktur. Baz› yazarlar ilk 3
hafta içinde kemik kayb›n›n baﬂlad›¤›n› bildirirken, baz› yazarlar 8. haftadan itibaren kemik kayb›n›n baﬂlad›¤›n› bildirmektedir.
Bu çal›ﬂman›n amac› yan›k sonras› akut dönemde kemik kayb›n›n olup olmad›¤› ve fonksiyonel durumun
kemik kayb› üzerine etkisini araﬂt›rmaktad›r. Ön çal›ﬂma niteli¤indeki bu çal›ﬂmay› takiben, yan›¤› takiben
kemik dokuyu korumaya yönelik tedavi protokollerinin nas›l düzenlenmesi gerekti¤ine dair araﬂt›rmalar
planlanacakt›r.

Hastalar ve Yöntem
Bu çal›ﬂma 2005 Kas›m-2006 Aral›k tarihleri aras›nda
Baﬂkent Üniversitesi Adana Araﬂt›rma ve Uygulama
Hastanesi bünyesinde yer alan yan›k ünitesinde takip
ve tedavisi yap›lan 19 hasta üzerinde gerçekleﬂtirildi.
Yan›k total vücut yüzey alan› yüzdesi (yan›k TVYA yüzdesi) %20 ve üzerinde olan 20-50 yaﬂ›ndaki hastalar
çal›ﬂma için seçildi. Postmenopozal dönemdeki kad›n
hastalar, guatr, kronik karaci¤er, böbrek hastal›¤›, epilepsi, romatizmal hastal›k, uzun dönem steroid kullan›m› ve diabet gibi kemik metabolizmas›n› etkileyecek
durumu bulunan hastalar çal›ﬂmaya al›nmad›.
Hastalar yan›k nedeni, yeri, yüzdesi, derecesi, kas iskelet sistemine ait komplikasyon, ambulasyon ve fonksiyonel durumlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi. Fonksiyonel
durum Fonksiyonel Ba¤›ms›zl›k Ölçe¤i (FBÖ) ve Fonksi-
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yonel Ambulasyon Skalas› (FAS) ile de¤erlendirildi (9).
Kemik mineral yo¤unlu¤unu ölçümünde, halen bu
amaçla en yayg›n kullan›lan yöntem olan dual energy
X-Ray absorbsiyometri yöntemi (Hologic QDR-4500A
model) kullan›ld› (10). Birinci ay›n sonunda DEXA ile
total L1-L4 vertebra, distal sol önkol ve total sol femur
kemik mineral yo¤unlu¤u belirlendi. Kemik kayb›, kemik yo¤unlu¤unu kiﬂinin kendi yaﬂ ve cinsiyetindeki
sa¤l›kl› bireylerle karﬂ›laﬂt›ran Z skoruna göre yap›ld›,
–1’in alt›ndaki de¤erler pozitif kabul edildi.
‹statistiksel de¤erlendirmede SPSS 11.0 for Windows
paket program› kullan›ld›. Verilerin ortalama de¤erleri ve da¤›l›mlar› tan›mlay›c› istatistik test ile, veriler
aras›ndaki iliﬂki ise Spearman korelasyon testi kullan›larak yap›ld›, p<0.05 anlaml› olarak kabul edildi.

Bulgular
Ondördü erkek beﬂi kad›n olan 19 hastan›n yaﬂ ortalamas› 33.09±11.61 idi. Sekiz hastada alev, 1 hastada s›cak su, 7 hastada elektrik, 1 hastada kimyasal madde
ile yan›k mevcuttu. Yan›k TVYA yüzdeleri ortalamas›
34.73±14.60 idi. Hastalar›m›zdan 13 (%68.4) ünde yan›k TVYA %25 in üzerinde olup ciddi yan›k mevcuttu,
geri kalan 6 hastada (%31.6) ise orta derece yan›k
mevcuttu. Hastalar›n 1. ayda FBÖ ortalamas›
110.00±18.20, FAS ortalamas› 4.47±1.24 idi (Tablo 1).
Hastalar›m›z›n %68,4 (13) ünde distal sol ön kol,
%21.1 (4) inde total sol femur, %36.8 (7) inde total
L1-L4 vertebra z skoru <-1 olarak bulundu.
Yan›k TVYA yüzdesi, FAS ve FBÖ ile distal sol ön kol, total sol femur ve total L1-4 vertebra kemik mineral yo¤unlu¤u (KMY) ve Z skorlar› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir iliﬂki yoktu (Tablo 2).

Tart›ﬂma
Yan›k, gerek yüksek mortalitesi ve oluﬂturdu¤u yaﬂam
kalitesi kayb›, ve gerekse yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle önemli bir sa¤l›k sorunudur. Akut dönemde
özellikle yan›k TVYA yüzdesi yüksek olan hastalarda
ortaya ç›kan hayati sorunlar, s›kl›kla hastalar›n yo¤un
Tablo 1. Hastalar›n demografik verileri
Yaﬂ (y›l)

33.09±11.61 (ort±SS)

FBÖ

110.00±18.20 (ort±SS)

FAS

4.47±1.24 (ort±SS)

Yan›k TVYA yüzdesi (%)

34.73±14.60 (ort±SS)

Cinsiyet (%K/%E)

26/74

Yan›k TVYA yüzdesi- yan›k total vücut yüzey alan› yüzdesi, FBÖ- fonksiyonel
ba¤›ms›zl›k ölçütü, FAS- fonksiyonel ambulasyon skalas›, SS- standart sapma
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bak›mda izlemini gerektirir. Bunlara, zaman içinde
uzun immobilizasyonun getirdi¤i komplikasyonlar da
eklenir. Gerek immmobilizasyon nedeniyle ve gerekse
akut yan›¤a ba¤l› geliﬂen patofizyolojik süreçte görülen kemik kayb›n›n ne kadar erken baﬂlad›¤› yada saptanabildi¤ine dair bu gün için net bilgiler mevcut de¤ildir. Bu çal›ﬂmada yan›k hastalar›nda ilk 1. ayda bile
kemik kayb›n›n oldu¤u ve bu kayb›n fonksiyonel düzey ve yan›k TVYA yüzdesinden ba¤›ms›z oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Literatürde yan›k hastalar›ndaki kemik mineral yo¤unlu¤undaki azalman›n erken dönemde baﬂlay›p 5 y›la
kadar devam etti¤i bildirilmektedir (11). Herndon DN
ve ark. masif yan›¤› olan hastalarda akut dönemde
baﬂlayan osteopeni ve kemik kitlesindeki azalman›n 2
y›la kadar devam etti¤ini bildirmiﬂlerdir (12). Eriﬂkinlerde iliak kristadan al›nan kemik biyopsilerinde yaklaﬂ›k 3 haftada kemik kayb› oldu¤u görülmüﬂtür (6 ).
Edelman LS ve ark. ise yapt›klar› hayvan çal›ﬂmas›nda
10 gün içerisinde kemik mineral yo¤unlu¤unda de¤iﬂiklik saptam›ﬂlar (13). Edelman LS ve ark n›n çocuk ve
eriﬂkin 29 yan›kl› hastada yapt›klar› baﬂka bir çal›ﬂmada ise akut dönemde KMY, kas ve ya¤ kitlesinde önemli de¤iﬂiklik olmay›p, kas kitlesinde 90. günden, ya¤
kitlesinde 138. günden, KMY da 131. günden itibaren
önemli de¤iﬂikliklerin baﬂlad›¤› bildirilmiﬂtir (14). Bizim
çal›ﬂmam›zda ise ilk bir ayda yap›lan kemik mineral yo¤unlu¤unun de¤erlendirilmesinde hastalar›n %68.4
ünde distal sol ön kolda, %21.1 inde total sol femurda,
%36.8 inde total L1-L4 vertebrada anlaml› derecede
kemik kayb› saptanm›ﬂt›r. Bu bulgu yan›k hastalar›nda
kemik kayb›n›n çok erken dönemde baﬂlad›¤› hipotezimizi desteklemektedir.
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Yan›k TVYA yüzdesi yüksek olan hastalarda kemik kayb›n›n daha fazla olaca¤› düﬂünülmektedir. Bu amaçla
yap›lan çal›ﬂmalarda total yan›k yüzdesi %40 dan fazla olan çocuklarda kemik mineral kayb›, 25 OH vit D seviyesinde düﬂüﬂ, fraktür riskinde art›ﬂ ve adult baﬂlang›çl› osteoporoz riskinde art›ﬂ oldu¤u görülmüﬂtür
(15-16). Klein GL ve ark. ﬂiddetli yan›¤› olan çocuklar›n
%60 ›nda, orta derece yan›¤› olan çocuklar›n %31’inde L1-L4 vertebra z skoru -1 den daha fazla bir kemik
kayb› oldu¤unu göstermiﬂtir (11). Bizim çal›ﬂmam›zda
ise yan›k TVYA yüzdesi ile distal sol önkol, total sol femur ve total L1-L4 vertebra KMY ve z skorlar› aras›nda
bir iliﬂki bulunamad›. Bu durumun, hasta say›m›z›n az
olmas› ve çal›ﬂma grubumuzun yan›k TVYA yüzdesi
%20 ve üzeri, orta ve ciddi derecede yan›¤› olan hastlardan oluﬂmas›ndan kaynakland›¤› düﬂünüldü.
Literatürde yan›k ve kemik kayb› ile ilgili çal›ﬂmalar genellikle pediyatrik grupta ve pediyatristler taraf›ndan
yap›lm›ﬂ olup fonksiyonel durum ile iliﬂkisini araﬂt›ran
çal›ﬂmaya rastlan›lmad›. Bizim çal›ﬂmam›zda FAS ve
FBÖ ile kemik kayb› aras›nda istatistiksel anlaml› bir
iliﬂkiye rastlan›lmad›. Bu sonuç bize, osteoporozun erken dönemde sadece immobilizasyona ba¤l› olmay›p
metabolik, endokrin ve inflamatuar süreçte geliﬂen
birçok nedene ba¤l› olabilece¤ini düﬂündürmektedir.
Sonuç olarak yan›k hastalar›nda kemik kayb› oldukça
s›k gözlenmektedir ve bu kay›p akut dönemde baﬂlamaktad›r. Yan›k rehabilitasyonu planlan›rken hastalar›n kemik kayb›n› da göz önünde bulundurmak ve önleyici tedavi yöntemlerini düﬂünmek gerekmektedir.
Önleyici tedaviler, erken mobilizasyon, erken günlük
yaﬂam aktivitelerine dönüﬂün temini ve medikal tedavilerin baﬂlanmas›n›n kombinasyonundan oluﬂmal›d›r.
En uygun medikal tedavinin seçimi için ileri çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Tablo 2. Yan›k TVYA yüzdesi, FAS ve FBÖ ile KMY ve Z skorlar› aras›ndaki iliﬂki
Sol önkol
distali KMY

Sol önkol distali Sol femur
Z skoru
KMY

Sol femur
Z skoru

L1-L4 Vertebra
KMY

L1-L4 Vertebra
Z skoru

Yan›k TVYA yüzdesi
P

0,492

0,920

-0,078

0,880

0,869

0,569

R

0,168

-0,025

0,866

-0,037

-0,041

-0,140

P

0,404

0,470

0,282

0,093

0,338

0,201

R

0,203

0,176

0,242

0,396

0,232

0,307

P

0,332

0,573

0,881

0,852

0,817

0,902

R

0,235

0,138

0,037

0,046

0,057

0,030

FAS

FBÖ

Yan›k TVYA yüzdesi- yan›k total vücut yüzey alan› yüzdesi, KMY- kemik mineral yo¤unlu¤u, FBÖ- fonksiyonel ba¤›ms›zl›k ölçütü,
FAS- fonksiyonel ambulasyon skalas›
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