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                      Οστεοπόρωση  

Η Οστεοπόρωση είναι µια χρόνια νόσος που  
χαρακτηρίζεται από µείωση της οστικής αντοχής  
και αύξηση του κινδύνου κατάγµατος χαµηλής βίας 



Συχνότητα εµφάνισης Σπονδυλικών και καταγµάτων 
Ισχίου και Καρπού σε γυναίκες άνω των 50 ετών... 

 

 

 

 

 

Wasnich RD: Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 4th edition, 1999 
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Τα σπονδυλικά κατάγµατα είναι τα συχνότερα και εµφανίζονται πρώτα. 
Ακολουθούν τα κατάγµατα ισχίου σε µεγαλύτερες ηλικίες.  



Οστεοπόρωση  

Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στον προσδιορισµό 
της οστικής πυκνότητας (BMD) µε απορροφησιοµετρία 
διπλής ενεργειακής δέσµης φωτονίων-Χ (Dual Energy X-
ray Absorptiometry, DXA) και η µέτρηση γίνεται κυρίως στην 
ΟΜΣΣ  και στο ισχίο 



Διάγνωση Οστεοπόρωσης  

Η µέτρηση της  Ο.Π στο ισχίο ( αυχένα κεφαλής µηριαίου) θεωρείται η 
προτιµητέα θέση µέτρησης για την διάγνωση της οστεοπόρωσης λόγω 
της σηµαντικής συσχέτισης που έχει µε τον καταγµατικό κίνδυνο   

Στα άτοµα ηλικίας > 65 ετών η µέτρηση της  Ο.Π στην ΟΜΣΣ  
 δεν θεωρείται αξιόπιστη   θέση µέτρησης για την διάγνωση της 
 οστεοπόρωσης, λόγω των εκφυλιστικών αλλοιώσεων,  ενώ είναι  
καλή θέση µέτρησης για την εκτίµηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος    



•  καλή επαναληψιµότητα των µετρήσεων 

•  µικρής διάρκειας εξέτασης 

•   χαµηλή ακτινοβολία 

•  ευκολία στη χρήση  της  µέθοδος 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΜΑΤΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 
•  εκτιµά αποκλειστικά την ποσότητα και όχι τη    
      ποιότητα του οστού 

•  η  αξιοπιστία  της BMD δεν είναι µεγάλη , καθώς ίδιες τιµές  
     T-Score φαίνεται να έχουν διαφορετική σηµασία και  
    διαφορετική προγνωστική αξία ανάλογα µε :  
        την ηλικία 
        το φύλο 
       τον τρόπο ζωής   
       ρυθµό της οστικής απώλειας 
       το ατοµικό και οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς 
 

•   σχετικά ακριβή µέθοδος 
 

•  Η εκτίµηση του κινδύνου κατάγµατος µε την Ο.Π  
   παρουσιάζει υψηλή  ειδικότητα αλλά χαµηλή ευαισθησία 



J Bone Miner Res 2004;19:1215–1220. 

 η πλειονότητα των  καταγµάτων συµβαίνει σε ασθενείς 
 µε οστεοπενία και όχι µε οστεοπόρωση   



Osteoporosis International 2001; 12:989.  
BMJ 1996; 312:1254  



παρ΄ ότι η µέτρηση της οστικής πυκνότητες είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος για την διάγνωση  της οστεοπόρωσης,  
δεν είναι και η καλύτερη µέθοδος αξιολόγησης του  
κινδύνου κατάγµατος 

οστική πυκνότητα και καταγµατικός κίνδυνος 

θα πρέπει να λαµβάνονται  υπόψη και άλλοι παράγοντες  
κινδύνου, πέρα από την οστική πυκνότητα. 
 





ο καταγµατικός κίνδυνος να εκφράζεται σαν βραχυπρόθεσµος 
απόλυτος κίνδυνος όπως είναι η % πιθανότητα για κάταγµα  
µέσα σε µία δεκαετία 

Σύσταση Διεθνούς Ιδρύµατος Οστεοπόρωσης (  IOF ) 
και  Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας ( WHO ) 



αλγόριθµος FRAX (“Fracture Risk Assessment Tool”) 

αποτελεί µια αξιόπιστη µέθοδο για % πιθανότητα  
 κατάγµατος ισχίου ή µείζονος οστεοπορωτικού  
κατάγµατος ( ισχίου, κλινικού σπονδυλικού, βραχιονίου,  
αντιβραχίου ) εντός της επόµενης  δεκαετίας  σε 
 διάφορους πληθυσµούς ασθενών 
 
 





•  εξαιρετικά εύχρηστος  
 
•  εύκολα προσβάσιµος   
 
•  χωρίς οικονοµική επιβάρυνση 
 
•  δίνεται η δυνατότητα  για µία περισσότερο ποιοτική εκτίµηση 
  του καταγµατικού κινδύνου των ασθενών σε σύγκριση µε τη 
  µεµονωµένη χρήση της οστικής πυκνότητας 
 
•  µπορεί να εκτιµήσει την πιθανότητα κατάγµατος και χωρίς  
   δεδοµένα οστικής πυκνότητας για τον αυχένα του µηριαίου, 
  παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα  προσδιορισµού   ακόµη 
  και όταν οι τεχνικές απορροφησιοµετρίας δεν είναι διαθέσιµες 

Πλεονεκτήµατα  του αλγόριθµου FRAX 



Μειονεκτήµατα  του αλγόριθµου FRAX 
•  εφαρµόζεται σε ηλικίες 40 -  90  ετών 
 
•   µπορεί να υποεκτιµηθεί  ή να υπερεκτιµηθεί η πιθανότητα 
  κατάγµατος, λόγω του διττού τρόπου απάντησης (µε ναι ή όχι) στα 
  ερωτήµατα που σχετίζονται µε τους κλινικούς παράγοντες κινδύνου 
 
•  αδυναµία αξιολόγησης  παρουσίας πολλαπλών καταγµάτων  
  ευθραυστότητας στο ατοµικό αναµνηστικό του ασθενούς σε 
  σύγκριση µε την παρουσία ενός και µόνο κατάγµατος 
 
•  µπορεί να υποεκτιµήσει τον καταγµατικό κίνδυνο όταν  
   η BMD στην ΟΜΣΣ είναι σηµαντικά χαµηλότερη από  
   εκείνη στον αυχένα του µηριαίου 
 
•  δεν είναι δυνατό  να συναξιολογηθούν οι τιµές των     
   βιοχηµικών δεικτών οστικής εναλλαγής 



παρόλο που η οστεοπόρωση είναι µια συχνή χρόνια νόσος  
 
•  δεν υπάρχουν  τεκµηριωµένοι και γενικώς αποδεκτοί θεραπευτικοί στόχοι   

•  δεν υπάρχουν άµεσες µετρήσεις εκτίµησης της οστικής αντοχής  
    και του καταγµατικού κινδύνου  
 
•    δεν είναι εύκολα  αναγνωρίσιµα τα αποτελέσµατα των θεραπειών   
 

 µε συνέπεια : 
η συµµόρφωση στην θεραπεία να είναι πολύ πτωχή 
 
 
 
 

      αντιµετώπιση οστεοπόρωσης  



Θεραπευτικοί στόχοι οστεοπορωσης  

Διαφοροποιούνται κυρίως  από : 
 
•  ηλικία 

•  βασική τιµή T-score στην Ο.Π 

•  εκτιµώµενο καταγµατικό κίνδυνο  
 



 φαρµακευτική αγωγή στην οστεοπόρωση 

η έναρξη της βασίζεται  
 
•  στην εκτίµηση του T-score στη µέτρηση της Ο.Π 

•   στην α/α ΣΣ ( για ανίχνευση σπονδυλικών καταγµάτων )* 

•   εκτίµηση καταγµατικού κινδύνου βάσει αλγορίθµου όπως 
      FRAX 
  

*η πλειοψηφία των σπονδυλικών καταγµάτων  παραµένουν σε  µεγάλο  βαθµό 
αδιάγνωστα και θα πρέπει να ανιχνεύονται  µε  profil α/α ΟΜΣΣ & ΘΜΣΣ 



υπάρχει δυσκολία να αποφασίσει κανείς αν η  
χορηγούµενη αγωγή είναι αποτελεσµατική ή όχι 



Κριτήρια αποτελεσµατικής θεραπευτικής αγωγής  

•  βελτίωση ή σταθερότητα της BMD Τ- score 

•   σηµαντικές αλλαγές επιπέδων BTM ανάλογα  
   της χορηγουµένης αγωγής  
 
•   απουσία κατάγµατος χαµηλής βίας   



Κριτήρια µη αποτελεσµατικής θεραπευτικής  
        αγωγής  στην οστεοπορωση 

•  σηµαντική µείωση της BMD Τ- score  

•   απουσία αλλαγών επιπέδων BTM ανάλογα  
   της χορηγουµένης αγωγής  
 
•   εµφάνιση ενός ή περισσοτέρων  
   καταγµάτων  χαµηλής βίας   



 ερωτήµατα στη θεραπευτική  στρατηγική  
     αντιµετώπισης   της οστεοπόρωσης 

•  Όταν µετά από 3 – 5 χρόνια αντιοστεοπορωτικής αγωγής   η Ο.Π  
  παραµένει σταθερή, αλλά στο πεδίο οστεοπόρωσης, η αγωγή  
  θα συνεχιστεί, θα διακοπεί , ή θα τροποποιηθεί ?  

•   αν η θεραπεία διακοπεί πότε θα ξαναρχίσει και αν τροποποιηθεί  
     ποιά φαρµακευτική ουσία θα χορηγηθεί  ?  

•  εάν η Ο.Π παρουσιάζει βελτίωση, αλλά όχι και ο  
  καταγµατικός  κίνδυνος τι κάνουµε  ? 

•  όταν κατά τη διάρκεια της αγωγής συµβεί ένα κάταγµα χαµηλής 
   βίας αυτό είναι ένδειξη θεραπευτικής αποτυχίας ή συµβαίνει  
   παρά την θεραπευτική ανταπόκριση ( µείωση 50% κινδύνου  
  κατάγµατος ) ? 



1ο περιστατικό 

"  γυναίκα 56 ετών ( εµµηνόπαυση στα 49) έρχεται στο ιατρείο για 
προληπτικό έλεγχο για πιθανή οστεοπόρωση  

 
" Χωρίς ατοµικό ιστορικό κατάγµατος άλλα  µητέρα µε κάταγµα ισχίου 
 
" Απουσία παραγόντων κινδύνου για οστεοπόρωση   

" Ύψος 162 cm, βάρος 68 kg, BMI 25.9 kg/m². 

BMD ΟΜΣΣ :T-score: -2,2 
 
BMD FN T-score: -2,4 
 



Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος 

" Ύψος 162 cm, βάρος 68 kg, BMI 25.9 kg/m². 

" Χωρίς ευρήµατα στην κλινική εξέταση (απουσία απώλειας ύψους ) 

" Βιοχηµικός έλεγχος ΕΦΟ  

  

BMD ΟΜΣΣ: T-score: -2,2 
 
BMD FN, T-score: -2,4 
 



Περαιτέρω έλεγχος µεταβολισµού ασβεστίου  
 
 
  Ca: 10,24 mg/dl (9,6 µε διόρθωση), λευκωµατίνη : 4,8 g/dl, 
 P: 3,5 mg/dl, αλκαλική φωσφατάση: 116 U/L,  
TSH: 2,3 mIU/L, PTH (intact): 128 pg/mL,  
25(OH)D: 7,0 ng/mL,  CaU : 204 mg/24 h,  
 όγκος ούρων: 1100mL/24 h. 
 

BMD ΟΜΣΣ: T-score: -2,2 
 
BMD FN :T-score: -2,4 
 



Υποβιταµίνωση D 

Σε άτοµα µε έλειψη ή ανεπάρκεια βιταµίνης D χορηγούνται  
 µέχρι επίτευξης 25(ΗΟ)D > 30 ng/mL 
 
50000 IU  D2 ή   D3 / εβδοµάδα   για 8 – 12 εβδοµάδες 
  ή 
6000 IU  D2 ή   D3/ηµερησίως  για 8 – 12 εβδοµάδες 
 

Για διατήρηση του επιτευχθέντος στόχου : 
 1000 – 2000 D3 IU /ηµ. 



ΕΟΦ 2012 



2ο περιστατικό 

" Γυναίκα 70 ετών ασυπτωµατική προσέρχεται για έλεγχο      
οστεοπορωσης.  

"    κάταγµα colles στο δεξιό αντιβράχιο προ 8ετίας  
 

 

BMD ΟΜΣΣ : T-score: -2,6 
 
BMD FN : T-score: -2,4 
 



Περαιτέρω έλεγχος µεταβολισµού ασβεστίου  
 
  Ca: 9,6 mg/dl (9,44 µε διόρθωση), λευκωµατίνη : 4,2 g/dl, 
 P: 3,5 mg/dl, αλκαλική φωσφατάση: 96 U/L,  
TSH: 1,3 mIU/L, PTH (intact):  76 pg/mL,  
25(OH)D: 27,0 ng/mL,  CaU : 104 mg/24 h,  
 όγκος ούρων: 1100 mL/24 h. 
Ουρία : 45 mg/dL, κρεατ. : 0.82 mg/dL 
 





•  Οδηγιες  

• Αύξηση φυσικής δραστηριότητας 

•  διακοπή καπνίσµατος 

•  πρόσληψη Ca 1000 – 1500 mg/ηµ. 

•  χορήγηση Vit D 600 – 800 iu /ηµ. 

Φαρµακευτική αγωγή 
 
 διφοσφωνικό ή denosumab  
 
θεωρούνται πρώτης γραµµής θεραπεία αν δεν υπάρχει αντένδειξη  





υπάρχουν ανεπιθήµητα συµβάµατα  
 µε την  χορήγηση διφοσφωνικών ?   





•  είναι συχνές   αυτές οι  σοβαρές επιπλοκές των   
    διφωσφονικών ? 
 
•  πόσο πρέπει να µας ανησυχούν ? 

•   µπορούµε να µειώσουµε την εµφάνισή τους ? 
   











NEJM 2016  374 : 254 - 262 







3ο περιστατικό 

" Γυναίκα 65 ετών  σε αγωγή µε αλενδρονάτη από 5ετίας, 
µετά διάγνωση οστεοπόρωσης µε DXA 

" Δεν έχει υποστεί κάταγµα, δεν εµφανίζει µείωση του 
ύψους της 

 

" Ανησυχεί για τις πιθανές παρενέργειες των διφωσφονικών  όπως  
    ενηµερώνεται από τα ΜΜΕ και έρχεται µε το ερώτηµα  διακοπής  της 
αγωγής  

Baseline BMD 
•  Ισχίο:   T-score : -2.9 ( femoral neck) 
•  ΟΜΣΣ: T-score -2.1 
 
 BMD 6  έτη από Baseline 
• Ισχίο:   T-score -2.4 (femoral neck) 
• ΟΜΣΣ: T-score -1.8 

ύψος: 1,61 cm ( σε ηλικία 60 ετών 162 cm) 
βάρος  65 kgr (σε ηλικία 60 ετών 62 kgr) 
 



•   Θετικό οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης 
•      δεν πίνει 
•    δεν καπνίζει 
•    σπάνια ασκείται 

   επί πλέον της αγωγής µε αλενδρονάτη λαµβάνει  
•      1000 mg ca/d σε διαιρούµενες δόσεις ως  
          ανθρακικό ασβέστιο 
•      λαµβάνει  400 IU vit. D3 /ηµ. 
 
 



Τι θα συσταθεί : 
 
•  συνέχιση της αγωγής ? 

•  διακοπή της αγωγής  ? 

•  αλλαγή της αγωγής ? 

•  κάτω από ποιές προϋποθέσεις θα γίνει  
    επανέναρξη αγωγής ίδιας ή άλλης ? 
 



















4ο περιστατικό 

"  γυναίκα 76 ετών µε ιστορικό οστεοπόρωσης υπό αγωγή µε 
denosumab  από εξαετίας και σκεύασµα ca/vitD  500/400 χ 2 /ηµ. 
Της προτάθηκε διακοπή του denosumab και έρχεται στο ιατρείο για 
δεύτερη γνώµη  

 
" Χωρίς ατοµικό ιστορικό κατάγµατος ή άλλους παράγοντες κινδύνου 
για  οστεοπορωτικό κάταγµα  

 
" Ύψος 172 cm, βάρος 78 kg, BMI 26.4 kg/m². 
 

BMD TOTAL : T-score: - 2.0 
 
BMD FN : T-score: - 1.8 
 



Περαιτέρω έλεγχος µεταβολισµού ασβεστίου  
 
  Ca: 9,0 mg/dl, λευκωµατίνη : 4,0g/dl, 
 P: 3,4 mg/dl, TSH 1,8 mIU/L, PTH (intact)  56 pg/mL,  
25(OH)D < 32,0 ng/mL,  CaU 124 mg/24 h,  
 όγκος ούρων: 1100 mL/24 h. 
Ουρία : 45 mg/dL, κρεατ. : 0.75 mg/dL 
 

BMD TOTAL:T-score: - 2.0 
 
BMD FN : T-score: - 1.8 
 



•   θα συµφωνήσετε στη διακοπή ? 

•  αν ναι θα χορηγήσετε κάτι άλλο ? 

•  υπάρχει κάτι που φοβάται κάποιος και  
   αν ναι τι σε τι βαθµό ? 
 
 
 



Osteoporos Int (2015) 26:2773–2783  



J Clin Endocrinol Metab, April 2011, 96(4):972–980 



Osteoporos Int (2015) 26:2773–2783  



Osteoporos Int (2015) 26:2773–2783  

The cumulative exposure adjusted subject incidence rates during the Extension 
 (years 1–5), including both the long-term and cross-over groups, were 4.2 per  
10,000 subject-years for ONJ and 1.0 per 10, 000 subject-years for AFF  



Osteop. Inter. 2015 






