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Değerli Meslektaşlarım,

Dünya Osteoporoz Kongresi 23-26 Mart 2017 tarihleri arasında Floransa - İtalya’da gerçekleştirilmiştir. Bu kongre kapsamında 
osteoporoz ve osteoartrit hastalıklarının engellenmesi ve tedavisi konusunda yeni veriler paylaşılmıştır. Romosuzamab 
ve abaloparatidin osteoporoz tedavisi konusunda onay alacak ilk ilaçlar olabileceği ve daha yeni ajanlara yönelik uygun 
klinik çalışmaların olmaması nedeniyle şu anda mevcut olan ajanların tedavi için bir süre daha seçilmeye devam edileceği 
vurgulanmıştır. 

Kongre kapsamında Ulusal Osteoporoz Dernekleri Köyü’nde Türkiye Osteoporoz Derneği adına stant kurularak derneğimizin 
2016-2017 yılındaki aktiviteleri sergilenmiştir. Ayrıca derneğimiz adına gerçekleştirilen bir panelde ülkemize ait hem 
postmenapozal, hem de erkek osteoporozuyla ilgili veriler sunulmuştur. 

Kongre ardından 28 Nisan 2017 tarihinde Food and Drug Administration abaloparatid’e kırık riski yüksek kişilerde; daha 
önce osteoporotik kırığı olan, multipl kırık risk faktörleri olan veya diğer osteoporoz tedavilerinin başarısız olduğu ya da tolere 
edilemeyenlerde postmenapozal kadınların tedavisinde yeni bir osteoanabolik ajan olarak onay vermiştir. Günlük subkutan 
enjeksiyon olarak verildiğinde ilacın ACTIVE çalışmasında yeni vertebral ve non-vertebral kırıkları plaseboyla karşılaştırıldığında 
%86 ve %43 azalttığı gösterilmiştir. 

Osteoporoz yeterince tanı konamayan ve gerektiği kadar tedavi edilemeyen çok önemli bir toplum sağlığı sorunudur. 
International Osteoporosis Society (IOF) frajilite kırıkları olmayan bir dünya için harekete geçerek, IOF Global Hasta Bülteni’ni 
(Global Patient Charter) oluşturmuş ve bunu tüm dünyada yaygın olarak imzaya sunmuştur. Amaç osteoporoz hastalığına 
dikkat çekerek hastaların risklerini öğrenmek için hekime başvurmalarını, sağlık görevlilerinin doğru değerlendirme ve tedavi 
ile toplum sağlığını korumalarını, sağlık otoriterilerinin ve devletlerin (Fracture Liaison Service) koordine edilmiş bakım 
merkezlerinin kurulması için eyleme geçmesini sağlamaktır. Siz değerli meslektaşlarımızın da IOF web sayfasına girerek bu 
bülteni imzalaması bu sessiz hastalığın profilinin güçlendirilmesinde yararlı olacaktır. 

Hastalıkların engellenmesi ve tedavisinde biz hekimlere yol gösteren kılavuzlar osteoporoz hastalığı için de çok önemlidir. 
Bu konudaki son kılavuzlar Amerikan Klinik Endokrinologlar Birliği ve Amerikan Endokrinoloji Koleji tarafından oluşturulan 
klinik pratik kılavuzu [AACE/ACE Postmenopausal Osteoporosis CPG, Endocr Pract. 2016;22(Suppl 4)] ve İngiltere Ulusal 
Osteoporoz Kılavuz Grubu’nun 2017 [Archives of Osteoporosis (2017; http://link.springer.com/article/10.1007/s11657-
017-0324-5] güncellemesidir. 

Türkiye Osteoporoz Derneği olarak 25-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceğimiz “6. Ulusal Osteoporoz 
Kongresi”ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ulusal ve uluslararası katılım ve Uluslararası Osteoporoz 
Vakfı desteği ile gerçekleşecek olan bu kongre Antalya-Belek’te konumlanmış olan “Regnum Carya” otelinde yapılacaktır. 
Sadece osteoporoz değil, aynı zamanda osteoartrit, sarkopeni gibi kas iskelet sistemi hastalıklarının ele alınacağı bu kongreye 
bildiri ile katılımınızı ve gene aynı konuları içeren araştırmalarla dergimize desteğinizin devamını rica eder; en içten sevgi ve 
saygılarımı sunarım.
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