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ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

Πρόκειται  για την  νόσο  

η οποία  χαρακτηρίζεται  από  χαµηλή  οστική  µάζα  

και από  µεταβολές  στην  µικροαρχιτεκτονική  των  οστών  

µε  αποτέλεσµα  την  αύξηση  της  ευθραυστότητάς  τους 

και  την  µεγιστοποίηση   του  κινδύνου  για  κάταγµα                              

Φυσιολογικό  οστούν  Οστεοπορωτικό οστούν  

«ΣΙΩΠΗΛΗ  ΝΟΣΟΣ» 
Ή 

«ΒΟΥΒΗ  ΕΠΙΔΗΜΙΑ»  

η οστεοπόρωση 
χαρακτηρίζεται 

και ως  



ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟ  ΣΟΒΑΡΟ  ΕΙΝΑΙ;;; 





ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

(GRADE B – BEL 2) 
	  

1Ο	  
	  

	  

2Ο	  
	  

	  

3Ο	  
	  

	  

4Ο	  
	  

Τscore  ≤ -2,5  σε ΣΣ, κεφαλή µηριαίου, ισχίο, κερκίδα  

Ύπαρξη  κατάγµατος χαµηλής ενέργειας  σε  ΣΣ  ή  ισχίο 
(ανεξαρτήτως  BMD) 

Οστεοπενία  και  ύπαρξη  κατάγµατος  σε  άλλες  θέσεις 
(εγγύς βραχιόνιο, πύελος, περιφερικό άκρο κνήµης)   

Οστεοπενία  και  υψηλή  τιµή  FRAX  



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Ø   Λήψη  πλήρους  ιατρικού  ιστορικού  
 

Εστιάζουµε   κυρίως   στους   εξής    
προδιαθεσικούς    παράγοντες 

(GRADE B – BEL 1) 
 
 

   

q   Μεγάλη  ηλικία ≥ 65 

q   Πρόωρη εµµηνόπαυση 

q   Κάπνισµα 
q   Υπερβολική πρόσληψη  αλκοόλ  (≥  3  «ποτά»  ηµερησίως) 

q   Προγενέστερο κάταγµα, µετά την ηλικία των 50 ετών, από δυνάµεις  

    µικρής έντασης (χωρίς προηγηθέντα σοβαρό τραυµατισµό) 

q   Οικογενειακό  ιστορικό  οστεοπόρωσης  ή  καταγµάτων  από  δυνάµεις  

    µικρής έντασης 

q   Παράγοντες (αίτια) δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης 
 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 
Αίτια   δευτεροπαθούς  οστεοπόρωσης 

 (GRADE B – BEL 2) 
 

q   Ενδοκρινικές διαταραχές (π.χ µεγαλακρία, ΣΔ Ι, ΙΙ, ανεπάρκεια GH,  

    υπερκορτιζολαιµία, υπερθυρεοειδισµός, υπερπαραθυρεοειδισµός) 

q   Νοσήµατα γαστρεντερικού (π.χ ΙΦΝΕ, σύνδροµα δυσαπορρόφησης,  

    πρωτοπαθής χολική κίρρωση)    

q   Φάρµακα (π.χ κορτικοστεροειδή, αντιεπιληπτικά, χηµειοθεραπευτικά,  

    ανοσοκατασταλτικά, GnRH, λίθιο)  

q   Νόσοι συνδετικού ιστού (π.χ Σύνδροµο Marfan, ρευµατοειδής αρθρίτις) 

q   Νοσοι αιµοποιητικού συστήµατος (π.χ πολλαπλούν µυέλωµα, β θαλασσαιµία    

    δρεπανοκυτταρική) 

q   Νεφρική νόσος (π.χ νεφρική σωληναριακή οξέωση, νεφρική οστεοδυστροφία) 

q   Άλλα αίτια (π.χ ακινητοποίηση, µεταµόσχευση, νευρογενής ανορεξία)  

Κατά την λήψη του ιστορικού  

γίνεται εκτίµηση και  

του επιπέδου κατανόησης της ασθενούς 

καθώς και  

της «ικανότητάς» της να υπακούει σε συστάσεις  



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Ø   Επιµελής   κλινική  εξέταση 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

v  Χαµηλό σωµατικό βάρος (<57,6 kg) 

  

v Απώλεια ύψους (> 4 cm)  

  

v Παρουσία κύφωσης 

  
	  

Εστιάζουµε   κυρίως   στα   εξής 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Κλινική  εικόνα  οστεοπόρωσης 

Κατάγµατα στο σκελετό  

 
Σπονδυλική 

στήλη 

 
Ισχία  

 
Καρποί 
Κερκίδα   



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Οστεοπορωτικά   κατάγµατα 

Τα  «οστεοπορωτικά»  κατάγµατα  
διαφοροποιούνται  από  τα  «τραυµατικά»  κατάγµατα 

γιατί  προκαλούνται  από  άσκηση  µικρής  ή  µέτριας  δύναµης 
(κατάγµατα  µικρής  βίας  ή  χαµηλής  ενέργειας)  

όπως είναι η πτώση από όρθια θέση  
και  η  πρόκληση  χωρίς  καθόλου  άσκηση  βίας  (αυτόµατα)    



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Οστεοπορωτικά   κατάγµατα 

Συµπτωµατολογία οστεοπορωτικών  καταγµάτων 
   

Οι ασθενείς παραπονιούνται 

Ø  Ραχιαλγία 

Ø  Οστικά άλγη 

Ø  Διαταραχή  καθηµερινών  

   δραστηριοτήτων 

Ø  Ανησυχία – κατάθλιψη 

Ø  Διαταραχές  ύπνου 

Ø  Κακή ποιότητα ζωής 

  
 
  
 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Εκτίµηση  καταγµατικού κινδύνου 

Προκύπτει  από την 
συνδυαστική αξιολόγηση 
και την συνεκτίµηση 

Των κλινικών 
προδιαθεσικών 
παραγόντων 
κινδύνου  

Της µέτρησης  
της 

οστικής πυκνότητας 
(BMD) 

1 2 

 
 

η  εκτίµηση  (score)  
του  καταγµατικού  κινδύνου  

πρακτικά  αναφέρεται  
στην  προσεχή  δεκαετία  και  αφορά: 

 
Ø  µεµονωµένα το ισχίο 

Ø   το  σύνολο  των  πιθανών θέσων 
µείζονος  οστεοπορωτικού  κατάγµατος 
(ισχίο,βραχιόνιο,αντιβράχιο,σπόνδυλοι) 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 Κύριες ενδείξεις µέτρησης BMD  

Ø   Όλες οι γυναίκες > 65 ετών 

Ø  Οι περι/µετεµµηνοπαυσιακές  γυναίκες  <65 ετών   

που έχουν  παράγοντες  κινδύνου  (π.χ  χαµηλό  ΒΜΙ) 

Ø  Mετεµµηνοπαυσιακές  γυναίκες  µε  οστεοπορωτικό  κάταγµα  χαµηλής 

ενέργειας  ή  µε  ακτινολογική  ένδειξη  οστεοπενίας  

ή  µε  λήψη  γλυκοκορτικοειδών  > 3 µήνες 

Ø  Γυναίκες  που  πάσχουν  από  νόσο  που  µπορεί  να  προκαλέσει  

δευτεροπαθή  οστεοπόρωση  (π.χ υπερπαραθυρεοειδισµός) 
 
 Ένδειξη  διενέργειας  οστικής  πυκνοµετρίας  αποτελεί  

και  η  αξιολόγηση  του  θεραπευτικού  αποτελέσµατος 
σε  ασθενείς  που  λαµβάνουν  θεραπεία.     



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

  
η  οστική  πυκνότητα αποτελεί έναν πολύ καλό εργαστηριακό 

δείκτη  εκτίµησης  του  καταγµατικού  κινδύνου  
 



 
ΜΕΤΡΗΣΗ  ΟΣΤΙΚΗΣ  ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ   

 
ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΚΛΟΓΗΣ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

(GRADE B – BEL 2) 
 
 

Η DXA (DUAL-ENERGY X-RAY ABSIORPTIONOMETRY 
(ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΟΜΕΤΡΙΑ 

ΑΚΤΙΝΩΝ Χ)  



 
ΜΕΤΡΗΣΗ  ΟΣΤΙΚΗΣ  ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

  
ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

§  Ο.Μ.Σ.Σ 

§  ΑΥΧΕΝΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 

§  ΟΛΙΚΟ  ΙΣΧΙΟ 

§  ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) 



FRAX  SCORE 
(Αλγοριθµικό  Εργαλείο  

 υπολογισµού  του  καταγµατικού  κινδύνου)  



FRAX  SCORE 
(Αλγοριθµικές συνιστώσες) 

v   Ηλικία  

v   Φύλο  

v   Βάρος 

v   Ύψος  

v   Προηγούµενο κάταγµα αυτόµατο ή χαµηλής βίας συµπεριλαµβανοµένων  

    και των  ακτινολογικά επιβεβαιωµένων καταγµάτων της  ΣΣ  

v   Ιστορικό κατάγµατος ισχίου σε γονέα 

v   Κάπνισµα στην παρούσα φάση 

v   Λήψη γλυκορτικοειδών >5 mg ηµερησίως για περισσότερο από 3 µήνες  

    στην  παρούσα φάση ή στο παρελθόν 

v   Επιβεβαιωµένη ρευµατοειδής αρθρίτις 

v   Χρήση αλκοόλ > 3 µονάδες ηµερησίως    

Μία  µονάδα  οινοπνεύµατος  αντιστοιχεί  

σε  8-10  γραµµάρια  αλκοόλ,  

τα οποία περιέχονται σε ένα ποτήρι µπύρας 280 ml, 

 ή  σε 30 ml ουίσκι,  

ή  σε  ένα  µεσαίο  ποτήρι  κρασί  (120 ml) 

 ή  σε  µία  µεζούρα  ενός  απεριτίφ (60 ml). 



FRAX  SCORE 
(Αλγοριθµικές συνιστώσες) 

v   Διαταραχή  που προκαλεί  δευτεροπαθή  οστεοπόρωση  

    - διαβήτης τύπου Ι   

    - η ατελής οστεογένεση  ενηλίκων  

    - ο µη θεραπευόµενος  µακροχρόνιος  υπερθυρεοειδισµός 

    - ο υπογοναδισµός  ή  η πρόωρη εµµηνόπαυση (<45 ετών)  

    - ο χρόνιος υποσιτισµός  ή   η δυσαπορρόφηση  

    - η χρόνια ηπατική  νόσος  
 

  Το Αποτέλεσµα  οστικής  πυκνοµετρίας  µπορεί προαιρετικά να   χρησιµοποιηθεί   

ως   αλγοριθµική   παράµετρος    στην   εφαρµογή  

    µόνον  όταν  αναφέρεται στον αυχένα του µηριαίου (gr/cm2  ή  Τ-score) 

 	  



FRAX  SCORE 
(πιθανότητα υποεκτίµησης καταγµατικού κινδύνου)  

  
Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την αξιοπιστία του 

 
Ø  Η εφαρµογή λαµβάνει υπόψη της µόνον ηλικίες µεταξύ  40 και 90 ετών.  

Ø  Αντίθετα  δεν ξεκαθαρίζει την διαβάθµιση κινδύνου που προκύπτει από: 
q  τη διάρκεια χρήσης και τις  δόσεις των κορτικοστεροειδών, 

q  τη διάρκεια και την ποσότητα του καπνίσµατος παρότι φαίνεται ότι έχει   

   δοσοεξαρτώµενο ρόλο στην εµφάνιση οστεοπορωτικών καταγµάτων.  

Ø  ∆εν ξεκαθαρίζεται επαρκώς το είδος των καταγµάτων που έχει υποστεί  
   ο  ασθενής  οπότε  µπορεί να  συµπεριληφθούν  και µη οστεοπορωτικά   
   κατάγµατα.  

Ø  Δεν  λαµβάνεται  υπόψη η ταυτόχρονη ύπαρξη πολλαπλών  καταγµάτων  



FRAX  SCORE 
(πιθανότητα υποεκτίµησης καταγµατικού κινδύνου)  

  
Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την αξιοπιστία του 

 

Ø  Λαµβάνεται υπόψη µόνο το T-score  στον  αυχένα του µηριαίου παρά το  

   γεγονός ότι είναι  δυνατό σε  κάποιους  ασθενείς να µην είναι δυνατή η  

   µέτρηση  σε  κανένα  από  τα  δύο  ισχία  (π.χ.  Λόγω  προηγούµενων  

   επεµβάσεων στην περιοχή)  ή η οστική  πυκνότητα σε αυτή την περιοχή  

   να είναι  φυσιολογική, ενώ αν µετρηθεί στους οσφυϊκούς σπονδύλους να  

   βρεθεί παθολογική.  

Ø  ∆εν λαµβάνονται υπόψη  άτοµα µε  αυξηµένο  κίνδυνο  πτώσης  καθώς  
   και  άτοµα  µε  άλλα  αίτια  δευτεροπαθούς  οστεοπόρωσης. 



 
Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης 

(GRADE A – BEL 1) 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
Ανώµαλο έδαφος, σκαλοπάτια,  χαλαρά χαλιά κλπ 
 
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ 
Μειωµένη  οπτική  οξύτητα – διαταραχές όρασης 
Αναπηρία  
Μειωµένη  γνωσιακή λειτουργία (π.χ ανοϊκό σύνδροµο) 
Νευροµυϊκή  δυσλειτουργία 
 
 
ΦΑΡΜΑΚΑ 
Αλκοόλ 
Βενζοδιαζεπίνες 
Αντιεπιληπτικά 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Σε ασθενείς µε  T-score <-1,0  
οι οποίοι  εµφανίζουν παράλληλα  

και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:  

Ø  Ηλικία  ≥70 ετών 

Ø  Aπώλεια  ύψους > 4 cm 
   

Ø  Αναφερόµενο προγενέστερο σπονδυλικό κάταγµα 

Ø  Θεραπεία µε γλυκοκορτικοειδή ισοδύναµη µε ≥5 mg 
πρεδνιζόνης ηµερησίως  για ≥ 3 µήνες 

 
Ø  Ραχιαλγία  

Ø  Κύφωση 

Ø   

 

Προτείνεται η ακτινοδιαγνωστική απεικόνιση της 

θωρακικής και της οσφυϊκής µοίρας της ΣΣ  

 ή η τεχνική   VFA   µε  DΕXA   

 για πιθανό  εντοπισµό  σπονδυλικού  κατάγµατος 

 



 
Ο Βασικός  Εργαστηριακός Έλεγχος 

(GRADE B – BEL 2) 
 

 
 
Ø   Γενική εξέταση  αίµατος 

Ø   Ασβέστιο και  φωσφόρο αίµατος 

Ø   Ολικά λευκώµατα και  αλβουµίνη  αίµατος 

Ø   Τρανσαµινάσες και  αλκαλική  φωσφατάση   

Ø   Κρεατινίνη  και ηλεκτρολύτες αίµατος 

Ø   25-hydroxyvitamin D [25(OH)D]  

 

Ø   Ασβέστιο, κρεατινίνη και νάτριο ούρων 24h 
 
 

περιλαµβάνει:	  



Ο Ειδικός Εργαστηριακός Έλεγχος 
(για  δευτεροπαθή  οστεοπόρωση) 

  
   

Ø   TSH 

Ø   PTH 

Ø   Ηλεκτροφόρηση πρωτεΐνών αίµατος και  ούρων  

Ø   Προσδιορισµό free κ και λ ελαφρών αλυσίδων 

Ø   Αντισώµατα έναντι ιστικής  τρανσγλουταµινάσης 

Ø   Ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 

Ø   Μαστοκυτταρική  Τρυπτάση  

Ø   Στερνική παρακέντηση – οστική  βιοψία 

 

περιλαµβάνει:	  



 
ΕΙΔΙΚΟΙ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ  

 ΟΣΤΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ 
(GRADE B – BEL 1) 

 

Ειδικοί δείκτες  
οστικής  παραγωγής 

 
 

Οστικό κλάσµα ALP (BALP) 
 

Οστεοκαλτσίνη (BGp) 
 

Ν τελικό προπεπτίδιο 
προκολλαγόνου τύπου Ι (PINP) 

 
C τελικό προπεπτίδιο 

προκολλαγόνου τύπου Ι (PICP) 
 
 
  

 
Ειδικοί δείκτες  

οστικής  απορρόφησης 
 
 

Ν τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου Ι 
(NΤΧ) 

 
C τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου Ι 

(CΤΧ) 
 

Ανθεκτικό (στο τρυγικό άλας) 
κλάσµα όξινης φωσφατάσης 

(ACP-TRAp5b)  
 
 
 
  



ΕΙΔΙΚΟΙ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ  
 ΟΣΤΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΟΥΡΩΝ  

 
 
 

Ειδικοί δείκτες  
οστικής  απορρόφησης (κλάσµατα) 

 
Ασβέστιο/Κρεατινίνη (Ca/Cr) 

 
Υδροξυπρολίνη/Κρεατινίνη (OHP/Cr) 

 
Πυριδινολίνη/Κρεατινίνη (PYD/Cr) 

 
Δεοξυπυριδινολίνη/Κρεατινίνη (DPD/Cr) 

 
Ν τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου Ι/

Κρεατινίνη (NTX/Cr) 
 
 
 
 
 
  



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Οι οστικοί βιοχηµικοί δείκτες γενικά  έχουν πολύ  

περιορισµένη διαγνωστική  αξία.  

 

Χρησιµοποιούνται κυρίως στην παρακολούθηση της 

αποτελεσµατικότητας της χορηγούµενης θεραπείας 

(monitoring). 

(GRADE B – BEL 1) 

 



Ενδεικτική  χρήση  οστικών  βιοχηµικών  δεικτών 

Σηµαντική  µείωση  του  CTX  σε  ασθενείς  που 

λαµβάνουν «αντιαπορροφητική»  αγωγή 

συσχετίζεται µε καλή ανταπόκριση στην αγωγή. 

 

Αντίθετα,  αυξηµένες συγκεντρώσεις του CTX 

συσχετίζονται µε high bone turnover   

ή είναι  αποτέλεσµα  δυσσαπορόφησης  

ή κακής συµµόρφωσης της ασθενούς στη θεραπεία. 



ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ  



ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ 

•  Επάρκεια βιταµίνης D 

•  Επαρκής πρόσληψη ασβεστίου 

• Μυϊκή  άσκηση 

• Πρόληψη πτώσεων 

•  Ισορροπηµένη διατροφή 

• Διακοπή καπνίσµατος 

•  Αποφυγή κατάχρησης αλκοόλ 

  (µέχρι  2 ποτά / ηµέρα) 

• Περιορισµός πρόσληψης καφεΐνης 

  (µέχρι  3 φλιτζάνια καφεϊνούχα 

   σκευάσµατα / ηµέρα) 



 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ  ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ  D 

(GRADE B – BEL 2) 
 Ø  ελάχιστα  επιθυµητά  επίπεδα βιταµίνης D  αίµατος:  30 ng/ml  

Ø  χορήγηση βιταµίνης D (1000-2000 IU την ηµέρα)  όπου  απαιτείται  



 
ΕΠΑΡΚΗΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  Ca 

(GRADE B – BEL 2) 
  v 	  	  	  οι ηµερήσιες ανάγκες  ασβεστίου  

(διαιτητικές και/ή µέσω συµπληρωµάτων)  

 για   γυναίκες > 50 ετών  είναι  1200 mg. 



 
ΜΥΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ 
(GRADE B – BEL 2) 

 Ø  Συστήνεται  σωµατική δραστηριότητα µε κατάλληλες ασκήσεις φόρτισης   

ώστε ο σκελετός συνολικά να υποστηρίζει το βάρος του σώµατος 

q  Το ζωηρό περπάτηµα (δυναµική βάδιση) αποτελεί την καλύτερη πρόταση 



 
ΠΡΟΛΗΨΗ  ΠΤΩΣΕΩΝ 

(GRADE A – BEL 1) 
 • Καλός  φωτισµός  εσωτερικών  και εξωτερικών   χώρων 

• Επιµελής  οφθαλµολογικός  έλεγχος –διόρθωση οπτικής οξύτητας 

• Αποφυγή µη σταθερών καθισµάτων (που φέρουν ρόδες) 

• Αποφυγή άρσης και µεταφοράς βάρους 

• Αποφυγή χαλιών που δεν εφαρµόζουν καλά στο πάτωµα 

• Παπούτσια χωρίς τακούνι µε αντιολισθητικό πέλµα 

• Προσοχή κατά την έγερση από την ύπτια στην όρθια θέση 



 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

(GRADE B – BEL 2) 
 



 
ΔΙΑΚΟΠΗ  ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

(GRADE B – BEL 2) 
 

 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ 

(GRADE B – BEL 2) 
 



 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΚΑΦΕΙΝΗΣ 
(GRADE B – BEL 2) 

 





ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

	  

1	  
	  

Τ-score  ≤ -2,5  σε Σ.Σ, κεφαλή µηριαίου, ισχίο, κερκίδα  

  Οστεοπενία  και  ύπαρξη  κατάγµατος  χαµηλής  ενέργειας   
σε  Σ.Σ  ή  ισχίο 

Οστεοπενία  και  δεκαετή  κίνδυνο  κατάγµατος ισχίου >3%  
ή  δεκαετή  κίνδυνο  µείζονος  κατάγµατος > 20% (FRAX)  

	  

2	  
	  

	  

3	  
	  

 
Ποιες  γυναίκες  θεραπεύουµε;;; 

(GRADE A – BEL 1) 
   



 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 
(GRADE A – BEL 1) 

   



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΣΤΗ 

ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΜΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ 

ΙΣΧΙΟ 

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΑΛΟΞΙΦΑΙΝΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΙΜΠΑΝΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΙΣΕΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΖΟΛΕΔΡΟΝΙΚΟ 
ΟΞΥ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 



 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ   

Ραλοξιφαίνη 
 Εκλεκτικοί τροποποιητές των  

οιστρογονικών υποδοχέων (SERM) 

Τεριπαρατίδη 

Δενοσουµάµπη 

Διφωσφονικά 



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΣΤΗ 

ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΜΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ 

ΙΣΧΙΟ 

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΑΛΟΞΙΦΑΙΝΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΙΜΠΑΝΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΙΣΕΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΖΟΛΕΔΡΟΝΙΚΟ 
ΟΞΥ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Διφωσφονικά 



Διφωσφονικά: χαρακτηριστικά  

§  Πρόκειται  για χηµικά ανάλογα του πυροφωσφορικού οξέως 

§  Εµφανίζουν µεγάλο χρόνο ηµίσειας ζωής στα οστά 

§  Συνδέονται ταχύτατα και στέρεα στον υδροξυαπατίτη 



Διφωσφονικά: τρόποι χορήγησης 

Από το στόµα (per os) Παρεντερικά 

Αλενδρονάτη 
 

Ρισεδρονάτη 
 

Ιµπανδρονάτη 

Ιµπανδρονάτη 
 

Ζολεδρονικό οξύ 

Ø  Το   δισκίο  πρέπει καταπίνεται µετά 
την πλήρη πρωινή έγερση της ασθενούς 

από το κρεβάτι µε ένα γεµάτο ποτήρι 

νερό (όχι λιγότερο από 200 ml).  

  

Ø  Η ασθενής δεν πρέπει να ξαπλώσει ή 

να λάβει  τροφή  ή  ρόφηµα  ή   άλλα 

σκευάσµατα.	   τουλάχιστον για 30 λεπτά 

µετά τη λήψη του.	  



ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

1.  Υπερευαισθησία  στο  φάρµακο  

2.  Υπασβεστιαιµία  

3.  Ενεργός οισοφαγική νόσος (per os) 

4.  Παρουσία ανατοµικής ή λειτουργικής ανωµαλίας 
(π.χ αχαλασία  οισοφάγου) 

 
5. Καταστάσεις δυσαπορρόφησης 

(π.χ κοιλιοκάκη, Ν. Crohn, γαστρικό by pass) 
 

6. Χ.Ν.Ν 
Ι. GFR < 30 (ρισενδρονάτη – ιµπανδρονάτη) 

II. GFR< 35 (αλενδρονάτη – ζολεδρονικό οξύ)    



ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ: ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1.  Οστεονέκρωση γνάθου 

2.  Άτυπα κατάγµατα µηραίου 

3.  Κολπική µαρµαρυγή 

4.  Γαστρεντερικές διαταραχές 

5.  Ήπια γριππώδης συνδροµή (1η χορήγηση) 

6.  Μυϊκή αδυναµία  

7.   CA οισοφάγου (;;) 

 

 

 

Οι παράγοντες κινδύνου περιλαµβάνουν:  

q   οδοντικές παθολογικές καταστάσεις  

q   επεµβατικές οδοντικές διαδικασίες  

q  κακή οδοντική υγιεινή 

q  Σύσταση για  οδοντιατρική εκτίµηση  

πριν την έναρξη αγωγής 

	  Διακοπή  θεραπείας ενδεχοµένως να απαιτηθεί  

σε εκτεταµένες επεµβατικές οδοντικές εργασίες 

 (π.χ., εξαγωγή πολλών δοντιών) 

 



ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ: ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1.  Οστεονέκρωση γνάθου 

2.  Άτυπα κατάγµατα µηραίου 

3.  Κολπική µαρµαρυγή 

4.  Γαστρεντερικές διαταραχές 

5.  Ήπια γριππώδης συνδροµή (1η χορήγηση) 

6.  Μυϊκή αδυναµία  

7.   CA οισοφάγου (;;) 

 

 

 

 

Μείζονα  διαγνωστικά  κριτήρια (4 από τα 5) 
1. Κάταγµα αυτόµατο ή εφαρµογής χαµηλής βίας 

2. Η γραµµή θραύσης έχει εγκάρσιο ή ελαφρώς λοξό 
προσανατολισµό 

3. Τα πλήρη είναι κατά κανόνα εγκάρσια ενώ τα ελλιπή 
διαγράφονται στον πλευρικό φλοιό 

4. Στη ρωγµή παρατηρείται ενδοστική ή περιοστική πάχυνση 
του φλοιού  

5. Κάταγµα ελάχιστα ή καθόλου θρυµµατισµένο 
 
 

   

 

 

 

ASBMR Task Force 



ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ: ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1.  Οστεονέκρωση γνάθου 

2.  Άτυπα κατάγµατα µηραίου 

3.  Κολπική µαρµαρυγή 

4.  Γαστρεντερικές διαταραχές 

5.  Ήπια γριππώδης συνδροµή (1η χορήγηση) 

6.  Μυϊκή αδυναµία  

7.   CA οισοφάγου (;;) 

 

 

 

 

 

 

 

Ελάσσονα  διαγνωστικά  κριτήρια  (δεν απαιτούνται) 
§  Γενικευµένη  πάχυνση  του  φλοιού των διαφύσεων 

§  Ετερόπλευρα ή αµφοτερόπλευρα προδροµικά συµπτώµατα  

(όπως το ήπιο άλγος στη βουβωνική χώρα ή στο µηρό) 

§  Αµφοτερόπλευρα  πλήρη ή ατελή κατάγµατα της  µηριαίας διάφυσης 

§  Καθυστερηµένη επούλωση κατάγµατος 
 
 

	  

 
 
 

   

 

 

 

ASBMR Task Force 



ΡΑΛΟΞΙΦΑΙΝΗ 

 
Επιλεκτικός  Τροποποιητής  των Οιστρογονικών Υποδοχέων 

(Selective  Estrogen  Receptor  Modulator) 
    

ΩΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΩΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 

ΟΣΤΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΗΤΡΑ ΜΑΣΤΟΣ 



ΡΑΛΟΞΙΦΑΙΝΗ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Θεωρείται  ιδανική  επιλογή για  γυναίκες µε αυξηµένο 
κίνδυνο  ανάπτυξης  καρκίνου  του  µαστού 

Χορηγείται  από  του  στόµατος  σε µία δόση  

των  60 mg  ηµερησίως 	  

Αποτελεί χρήσιµη θεραπευτική επιλογή για τις 

µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε σπονδυλική οστεοπόρωση  

και για  εκείνες που δεν ανέχονται  άλλες θεραπείες 



ΡΑΛΟΞΙΦΑΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

   
v  Θροµβοεµβολική   νόσος 

   

Δεν ανακουφίζει, ενώ µπορεί και να επιδεινώσει,  

τα  αγγειοκινητικά  εµµηνοπαυσιακά  συµπτώµατα  

	  
	  
	  	  



ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ 

Πρόκειται για ανασυνδυασµένο ανάλογο της οστεοπρωτογερίνης 

που δεσµεύει τον RANK Ligand και αναστέλλει τους οστεοκλάστες.  



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΣΤΗ 

ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΜΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ 

ΙΣΧΙΟ 

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΑΛΟΞΙΦΑΙΝΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΙΜΠΑΝΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΙΣΕΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΖΟΛΕΔΡΟΝΙΚΟ 
ΟΞΥ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 



ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ 

Η διακοπή χορήγησης της µετά από  2 χρόνια επαναφέρει τα 
επίπεδα της οστικής πυκνότητας (BMD) σχεδόν στα επίπεδα 

πριν από τη θεραπεία. 
 Άρα για τη διατήρηση της δράσης της 

 απαιτείται  η συστηµατική  περιοδική  χορήγηση της.  

Δόση  60 mg εφάπαξ  ανά  εξάµηνο  υποδόρια  
 Η  αγωγή  πρέπει  να  συµπληρώνεται  µε  χορήγηση 

ασβεστίου  και  βιταµίνης  D  εάν  απαιτείται. 

Δεν απαιτείται  προσαρµογή της δόσης  σε ασθενείς  

µε  χρόνια  νεφρική  νόσο  έως  το  στάδιο 4. 



ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Ø  υπασβεστιαιµία  

Ø  υπερευαισθησία  στη  δραστική  ουσία  
ή  σε  κάποιο  από  τα  έκδοχα  

 
Ø   ασθενείς µε ΧΝΑ σταδίου 5  και όσοι  

υποβάλλονται  σε  αιµοκάθαρση 

Οστεονέκρωση της γνάθου 

Λοιµώξεις  δέρµατος 



ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ 

Ανασυνδυασµένη   PTH  (1-34) 

Ø   Σε γυναίκες υψηλού  καταγµατικού κινδύνου 

Ø  Σε γυναίκες ανθεκτικές σε άλλες θεραπείες 

Ø  Σε οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή 

Maximum διάρκειας χορήγησης τα 2 χρόνια    

Δόση  20  mg  ηµερησίως  υποδόρια  



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΣΤΗ 

ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΜΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ 

ΙΣΧΙΟ 

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΡΑΛΟΞΙΦΑΙΝΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΙΜΠΑΝΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΡΙΣΕΔΡΟΝΑΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΖΟΛΕΔΡΟΝΙΚΟ 
ΟΞΥ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 Σε ασθενείς  
  

Ø   µε   προδιάθεση σε εµφάνιση   οστεοσαρκώµατος  
(π,χ  νόσος Paget , άτοµα  που έχουν ακτινοβοληθεί 

στο σκελετό,  αυξηµένες τιµές ALP) 
   

Ø  σε πρωτοπαθή  ή  µη θεραπευµένο δευτεροπαθή  
υπερπαραθυρεοειδισµό,  

Ø   σε  ασθενείς  µε  κακοήθειες  του  σκελετού  
  ή  οστικές  µεταστάσεις 

ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ 



ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

q   ζάλη 
q   ναυτία  

q  επεισόδια  παροδικής  ορθοστατικής  υπότασης 
 (κυρίως στην έναρξη της χορήγησης) 

ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ 

Παροδική υπερασβεστιαιµία  για περίπου 16 ώρες χωρίς κλινική σηµασία 

 παρατηρείται συχνά µετά την ένεση τεριπαρατίδης. 

  

(Ως εκ τούτου η µέτρηση του ασβεστίου στον ορό πρέπει να γίνεται 

τουλάχιστον 16 ώρες µετά την τελευταία ένεση). 



ΟΡΜΟΝΙΚΗ   ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

q 	  	  	  	  για την πρόληψη της οστεοπόρωσης σε γυναίκες µε 
πρόωρη εµµηνόπαυση  

 
q  για τη θεραπεία των εµµηνοπαυσιακών συµπτωµάτων που 

επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή της  γυναίκας 

q    πρέπει να δίνεται στην ελάχιστη αποτελεσµατική δόση και 
για τη µικρότερη χρονική διάρκεια 

συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο καρκίνου του  µαστού, 

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και  θροµβοεµβολικής 

νόσου 

Μπαζεντοξιφαίνη  (SERM)   

για  πρόληψη  µετεµµηνοπαυσιακής 

οστεοπόρωσης 



	  

	  

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 

q  η χορήγηση καλσιτονίνης 
ενδείκνυται  στην αντιµετώπιση 

των οστεοπορωτικών 
σπονδυλικών καταγµάτων λόγω 
της  αναλγητικής δράση της 

q  η χορήγησή της σε οξύ 
σπονδυλικό κάταγµα µπορεί να 

επεκταθεί χρονικά για 
διάστηµα 2-3 µηνών 



Πόσο διαρκεί χρονικά η φαρµακευτική θεραπεία  

για την οστεοπόρωση ;;;  



1 
Για  τα  από του στόµατος διφωσφονικά συστήνεται  διακοπή:   

Ø  µετά από 5 χρόνια σταθερότητας  σε ασθενείς µετρίου κινδύνου  

Ø  µετά από 6 έως 10 χρόνια  σε ασθενείς υψηλού κινδύνου  

(GRADE B – BEL 1) 

2 
Για  το  ζολεδρονικό οξύ  συστήνεται  διακοπή:   

Ø 	  	  µετά από 3 ετήσιες δόσεις σε ασθενείς µετρίου κινδύνου 

Ø  µετά από 6 ετήσιες δόσεις σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 

(GRADE B – BEL 1) 

3 
Δεν  συστήνεται διακοπή της αγωγής µε  δενοσουνάµπη 

(GRADE A – BEL 1) 
 



4 
Η  θεραπεία  µε  τεριπαρατίδη  πρέπει  να  περιορίζεται   

στα  2  χρόνια 
(GRADE A – BEL 1) 

 

6 
Η τεριπαρατίδη ή η ραλοξιφαίνη µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια της περιόδου  διακοπής  των  διφωσφονικών σε  ασθενείς  

υψηλού  κινδύνου 

(GRADE D – BEL 4) 

 

5 
Μετά το πέρας της αγωγής µε  τεριπαρατίδη θα πρέπει να χορηγείται 

αντιαπορροφητική αγωγή  για την πρόληψη της έκπτωσης της οστικής 

πυκνότητας 

(GRADE A – BEL 1) 

 

 



Ειδική θεραπεία σπονδυλικών καταγµάτων 
µε σπονδυλοπλαστική - κυφοπλαστική 

Συστήνεται;;; 

Η σπονδυλοπλαστική και η κυφοπλαστική δεν συστήνονται  

ως θεραπεία πρώτης γραµµής των σπονδυλικών καταγµάτων:  

Ø  αµφισβητούµενο όφελος ως προς το προκληθέν άλγος 

Ø  αυξηµένος κίνδυνος καταγµάτων σε γειτονικούς σπονδύλους 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ 

Αρχική   µέτρηση  ΒΜD (σπονδυλική στήλη και ισχίο )  
 µε  DΕXA  και  επανάληψη  κάθε 1 έως 2 έτη. 

Ιδανικά να διεξάγεται στο ίδιο  µηχάνηµα και  από τον ίδιο τεχνολόγο, 
λαµβάνοντας υπόψη  το  σφάλµα µέτρησης που καθορίζεται από  LCS 

( least significant change) και την ακρίβεια του  µηχανήµατος  
(GRADE B – BEL 2). 

 
Δυνητική  χρήση BTM για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των ασθενών 

και της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας. 
(GRADE B – BEL 1) 

 
 Σηµαντικές µειώσεις των ΒΤΜ υπό   αντιαπορροφητική   αγωγή  έχουν 

συσχετιστεί µε µείωση των καταγµάτων. 
(GRADE B – BEL 1) 

 
Σηµαντική αύξηση των  ΒΤΜ  υποδηλώνουν καλή ανταπόκριση στην 

αναβολική θεραπεία. 
(GRADE B – BEL 1) 

 



ΕΠΙΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ 

Επί µη ικανοποιητικής ανταπόκρισης στην αγωγή όπως 

π.χ επί συνεχούς επιδείνωσης της οστικής πυκνότητας  

ή επί εµφάνισης κατάγµατος 

  ο θεράπων ιατρός οφείλει να εκτιµήσει  

Ø  τη συµµόρφωση της  ασθενούς  στο θεραπευτικό σχήµα,  

Ø  την πιθανότητα δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης  

Ø  το ενδεχόµενο τροποποίησης της θεραπευτικής προσέγγισης 
(GRADE A – BEL 1) 

 
 
  



ΕΠΙΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ 

Σε ασθενείς που υποψιαζόµαστε ή που επιδεικνύουν 
 κακή συµµόρφωση στις θεραπευτικές οδηγίες 

 πρέπει να προτιµώνται θεραπείες µε θεραπευτικά σχήµατα 
που επιτρέπουν χρονικά αραιότερη χορήγηση. 

 
(επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη συµµόρφωση) 

Σε  ασθενείς  µε  σοβαρή  νεφρική  ανεπάρκεια  
 προτιµάται  η  χορήγηση  δενοσουνάµπης	  



ΕΠΙΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ 

Σε ασθενείς   
µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του  µαστού  

προτιµάται  αρχικά η χορήγηση ραλοξιφένης 

Σε ασθενείς που έχει χορηγηθεί αγωγή µε τεριπαρατίδη  
πρέπει να ακολουθήσει αντι-οστεοκλαστική αγωγή  

(πχ διφωσφονικά) 
 
 	  

Δεν συστήνεται η συνδυαστική θεραπεία   
για την πρόληψη ή τη θεραπεία  

της µετεµµηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


