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Γενικά περί οστεοπόρωσης 

Ο όρος  οστεοπόρωση εκφράζει τη σοβαρή νόσο των οστών που χαρακτηρίζεται από, 

άλλοτε άλλου βαθμού, χαμηλή οστική πυκνότητα και επακόλουθη διαταραχή της 

μικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού (λέπτυνση των οστικών δοκίδων), με συνέπεια 

την, άλλοτε άλλου βαθμού, αύξηση της ευθραυστότητας των οστών και του κινδύνου 

εμφάνισης παθολογικών καταγμάτων. Τα λεγόμενα «οστεοπορωτικά» κατάγματα 

χαρακτηρίζονται ως «παθολογικά» διαφοροποιούμενα από τα λεγόμενα «τραυματικά»  

κατάγματα γιατί  προκαλούνται  από  άσκηση  μικρής  ή  μέτριας  δύναμης (κατάγματα  

μικρής  βίας ή χαμηλής  ενέργειας) όπως είναι η απλή πτώση από την όρθια θέση ή,  

σπανιότερα, εμφανίζονται εν αιθρία χωρίς την παραμικρή άσκηση βίας (αυτόματα 

κατάγματα). Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται και ως «σιωπηλή νόσος» ή «βουβή 

επιδημία».   

Κλινικά, η διάγνωση της οστεοπόρωσης τίθεται, είτε από την παρουσία ή το ιστορικό 

ενός τουλάχιστον παθολογικού κατάγματος ή, σε άτομα χωρίς παρουσία ή ιστορικό 

κατάγματος, βάσει της μέτρησης της οστικής τους πυκνότητας. Σε αντίθεση με την 

οστεομαλάκυνση, στην οστεοπόρωση, το οστό είναι κανονικά ασβεστοποιημένο, 

εμφανίζει όμως διαταραχή, άλλοτε άλλου βαθμού, στη μικροαρχιτεκτονική του, όπως 

προαναφέρεται, που συνίσταται στη μείωση και στη λέπτυνση του αριθμού των οστικών 

δοκίδων, ιδίως των οριζοντίων και στη διάσπαση της συνέχειας τους με συνέπεια την, 

άλλοτε άλλου βαθμού, ελάττωση της υποστηρικτικής τους ικανότητας. Η 

προαναφερόμενη διαταραχή στη μικροαρχιτεκτονική τους όμως, δεν οδηγεί 

υποχρεωτικά σε εμφάνιση κατάγματος (ή οδηγεί πολύ σπάνια) εάν συνήθως δεν 

συνυπάρχουν και άλλες (εξωσκελετικού τύπου) ενισχυτικές επιδράσεις όπως είναι οι 

πτώσεις, έστω και χαμηλής ενέργειας, οι  μεταβολές των μαλακών ιστών (μυς, λίπος) 

που περιβάλλουν και προστατεύουν το οστό και αυτή καθαυτή η γεωμετρία του οστού.  

 

Τύποι  

Η οστεοπόρωση διακρίνεται σε πρωτοπαθή, που αφορά στον κύριο όγκο των 

οστεοπορωτικών ασθενών, και σε δευτεροπαθή που είναι σπανιότερη.  



Η πρωτοπαθής οστεοπόρωση περιλαμβάνει κυρίως τη μετεμμηνοπαυσιακή 

οστεοπόρωση των γυναικών και λιγότερο συχνά την οστεοπόρωση της μεγάλης ηλικίας 

που εμφανίζεται γενικά τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Περιλαμβάνει επίσης, τις 

σπάνιες περιπτώσεις οστεοπόρωσης σε, ηλικιακά, νέα άτομα στα οποία δεν 

αναγνωρίζεται κανένα συγκεκριμένο αίτιο και αποδίδεται κυρίως στη μη επίτευξη 

μέγιστης οστικής πυκνότητας άγνωστης αιτιολογίας.  

Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση αφορά στην απώλεια οστικής πυκνότητας που 

αναπτύσσεται δευτερογενώς σε έδαφος προϋπάρχουσας γνωστής νόσου 

(συγκεκριμένης κλινικής οντότητας), χωρίς πάντοτε να είναι εφικτό να προσδιοριστεί ο 

ακριβής μηχανισμός που οδηγεί στην εμφάνισή της.  

 

Κλινική εικόνα  

Η οστεοπόρωση συχνά είναι ασυμπτωματική. Το κάταγμα μετά από «μικρής έκτασης» 

τραυματισμό ή και χωρίς έκδηλη τραυματική αιτία (αυτόματο παθολογικό κάταγμα) 

αποτελεί την κύρια κλινική συνέπεια της οστεοπόρωσης. Οι κύριες θέσεις εντόπισης 

παθολογικών καταγμάτων είναι τα σπονδυλικά σώματα, η κερκίδα, η ωλένη και το ισχίο. 

Όσον αφορά τα σπονδυλικά κατάγματα μόνο στο ένα τρίτο αυτών (33%) υπάρχει έντονο 

άλγος που αναγκάζει τον πάσχοντα να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια. Η πλειοψηφία 

των σπονδυλικών καταγμάτων (67%) ανακαλύπτεται εμμέσως και μεταγενέστερα από 

την εκδήλωσή τους, από την απώλεια ύψους ή την παραμόρφωση της σπονδυλικής 

στήλης (κύφωση). Στην κυφωτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, μπορεί να 

υπάρχει χρόνιο άλγος, δυσχέρεια στην πραγματοποίηση καθημερινών ασχολιών και 

ψυχολογική επιβάρυνση - κατάθλιψη.  

 

Συνιστώμενος εργαστηριακός έλεγχος προ θεραπείας  

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση είναι απαραίτητα στην αξιολόγηση του ασθενή και στον 

αποκλεισμό δευτεροπαθών αιτίων οστεοπόρωσης. Ο ελάχιστος απαραίτητος 

εργαστηριακός έλεγχος προ της έναρξης θεραπευτικής αγωγής είναι: ολικό ασβέστιο 

αίματος (διορθωμένο ως προς την αλβουμίνη), φωσφόρος αίματος,  γενική αίματος, 

ΤΚΕ, κρεατινίνη αίματος, αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP), θυρεοειδοτρόπος 

ορμόνη (TSH) αίματος, 25(OH) βιταμίνη D αίματος και ασβέστιο ούρων 24ώρου. 

Αναλόγως του ιστορικού, της κλινικής εξέτασης και των αποτελεσμάτων του αρχικού 

εργαστηριακού ελέγχου είναι δυνατόν να απαιτηθεί περαιτέρω ειδικότερος έλεγχος στα 

πλαίσια αναζήτησης δευτεροπαθών αιτίων οστεοπόρωσης. Συστήνεται να 

διενεργούνται οπωσδήποτε απλές ακτινογραφίες Θ-ΟΜΣΣ (F-P) ή VFA (Vertebral 



Fracture Assessment με DXA) σε περιπτώσεις: αναφερομένης ραχιαλγίας-οσφυαλγίας, 

προοδευτικής κύφωσης και αναφερόμενης απώλειας ύψους μεγαλύτερης των 4 εκ. από 

το μέγιστο ύψος ή μεγαλύτερης από 1,5 εκ. το τελευταίο έτος. Εξ ορισμού ο στόχος της 

αντι-οστεοπορωτικής αγωγής, σε ολιστικό επίπεδο προσέγγισης, είναι η πρόληψη 

καταγμάτων χαμηλής βίας (του πρώτου κατάγματος ή/και αποφυγή νέων καταγμάτων 

στους ασθενείς με ιστορικό προϋπαρχόντων καταγμάτων). Συνεπώς, εξαιρετική 

σημασία έχει η αναγνώριση των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο να υποστούν κάταγμα. 

Με τον αλγόριθμο FRAX (ww.sheffield.ac.uk.FRAX/tool.jsp), είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί ο δεκαετής απόλυτος κίνδυνος κατάγματος τόσο σε άνδρες όσο και σε 

γυναίκες ≥ 40 ετών που δεν έχουν λάβει ποτέ αντι-οστεοπορωτική φαρμακευτική αγωγή, 

με κριτήρια αφενός μεν την οστική τους πυκνότητα, αφετέρου δε τους τυχόν 

συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Με την εν λόγω  μέθοδο εκτιμάται η πιθανότητα 

που έχει ένα άτομο να υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα στα επόμενα 10 έτη. Οι 

παράγοντες κινδύνου είναι: η ηλικία, το φύλο, τα προηγούμενα οστεοπορωτικά 

κατάγματα, η BMD ισχίου, ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ), η από του στόματος 

θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η δευτεροπαθής 

οστεοπόρωση, το ιστορικό γονέων με κάταγμα ισχίου, το κάπνισμα και η κατανάλωση 

οινοπνεύματος. Πρόσθετη επιλογή είναι και η βαθμονόμηση του δοκιδώδους οστού 

(Trabecular Bone Score, TBS), η οποία αν είναι διαθέσιμη, τροποποιεί αναλόγως το 

τελικό FRAX score. 

 

Θεραπεία - πρόληψη 

Η ανάγκη θεραπείας πρόληψης καταγμάτων («θεραπεία οστεοπόρωσης») σε 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών, εξατομικεύεται και 

προκύπτει από συνδυασμό πληροφοριών που κυρίως αφορούν: 

Α) Στοιχεία του ιστορικού (π.χ τυχόν προηγηθέντα κατάγματα) 

Β) Τον 10ετή κίνδυνο κατάγματος χαμηλής βίας, όπως αυτός υπολογίζεται από την 

εφαρμογή του FRAX 

Γ) Τα αποτελέσματα της μέτρησης  οστικής πυκνότητας με μέθοδο DXA.  

Συνήθως οι περιπτώσεις ασθενών με ανάγκη για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής είναι 

οι παρακάτω: 

• Σπονδυλικό κάταγμα χαμηλής βίας 

• Κάταγμα ισχίου χαμηλής βίας  



• Περισσότερα του ενός έτερα κατάγματα χαμηλής βίας (π.χ κάταγμα κερκίδας) 

Μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου (ολικό ισχίο ή αυχένας μηριαίου) ή/και Ο.Μ.Σ.Σ. 

με Τ score ≤ -2,5  

• Για άτομα ηλικίας 50-75 ετών, μέτρηση οστικής πυκνότητας με Τ score μεταξύ -1,0 

και -2,5 (οστεοπενία) αλλά με 10ετή κίνδυνο κατάγματος (FRAX) ≥ 10% για μείζον 

οστεοπορωτικό κάταγμα ή/και ≥ 2,5% για κάταγμα ισχίου  

• Για άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών, μέτρηση οστικής πυκνότητας με Τ score μεταξύ 

-1,0 και -2,5 (οστεοπενία) αλλά με 10ετή κίνδυνο κατάγματος (FRAX) ≥ 15% για 

μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα ή/και ≥ 5% για κάταγμα ισχίου 

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης (παρακάτω πίνακας) στοχεύει είτε 

στην αναστολή της οστεοκλαστικής δραστηριότητας (στην αναστολή της διαδικασίας 

αποδόμησης του οστού) είτε στη διέγερση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας (στη 

διέγερση της διαδικασίας  σχηματισμού οστού). 

 

Ακρογωνιαίο λίθο στη φαρμακευτική θεραπεία σήμερα, αποτελούν κυρίως τα φάρμακα 

που στοχεύουν στη μείωση της οστικής ανακατασκευής (αντικαταβολικά), δηλαδή τα 

διφωσφονικά, η δενοσουνάμπη, οι εκλεκτικοί τροποποιητές οιστρογονικών υποδοχέων 



αλλά και τα φάρμακα με αναβολική δράση όπως η τεριπαρατίδη. Νεότερα φάρμακα  που 

σταδιακά εισέρχονται στη θεραπευτική φαρέτρα είναι η ρομοσοσουμάμπη (αντίσωμα 

έναντι της σκληροστίνης) και η αμπαλοπαρατίδη (ανάλογο παραθορμόνης). 

Γενικά προληπτικά μέτρα αποτελούν η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D 

(ημερήσια πρόσληψη 1200 mg Ca). Eλάχιστα επιθυμητά επίπεδα βιταμίνης D  αίματος: 

30 ng/ml. Απαραίτητη η σωματική δραστηριότητα με κατάλληλες ασκήσεις φόρτισης, 

ώστε ο σκελετός συνολικά να υποστηρίζει το βάρος του σώματος καθώς και η αποφυγή 

πτώσεων. 
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