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Θέματα παρουσίασης 

 Ση είλαη νζηενπόξσζε 

 Πόηε εκθαλίδεηαη , ζπκπηώκαηα 

 Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα αλάπηπμε 

νζηενπόξσζεο 

 Πσο γίλεηαη ε δηάγλσζε 

 Πνηνο θαη πόηε ζα θάλεη νζηηθή 

ππθλόηεηα θαη άιιεο εμεηάζεηο 

 Πξόιεςε θαη ζεξαπεία νζηενπόξσζεο 

 



οστεοπόρωση 

Η νζηενπόξσζε είλαη ε ζπρλόηεξε πάζεζε 

ησλ νζηώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ρακειή 

νζηηθή κάδα  

ή, πην απιά, από ιηγόηεξε πνζόηεηα νζηνύ  

Καη από 

 δηαηαξαρή ηεο κηθξναξρηηεθηνληθήο δνκήο 

ησλ νζηώλ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

αληνρήο ηνπο  

θαη ηνλ απμεκέλν θίλδπλν θαηάγκαηνο 

 



Οστεοπόρωση στατιστικά 

δεδομένα 

 Κάζε ρξόλν θαηαγξάθνληαη 1,6 
εθαηνκκύξηα θαηάγκαηα ζην ηζρίν. 

  Τπνινγίδεηαη όηη κέρξη ην 2050 ην 
λνύκεξν απηό κπνξεί λα θηάζεη κεηαμύ 
ηνπ 4,5 κε 6,3 εθαηνκκύξηα!! 

 ηελ Ειιάδα πεξίπνπ 15.000 άηνκα 
ζπάλε θάζε ρξόλν ην κεξηαίν νζηό. Η 
ζλεηόηεηα ησλ αηόκσλ απηώλ ηα δπν 
πξώηα ρξόληα κεηά ηελ εγρείξεζε θηάλεη 
ην 30%. 

 



Οστεοπόρωση στατιστικά 

δεδομένα 

 Τπνινγίδεηαη όηη 2 ζηα 3 θαηάγκαηα ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δελ ιακβάλνπλ 

ηαηξηθή αγσγή. 

  Γπλαίθεο νη νπνίεο έρνπλ πάζεη 

ζπνλδπιηθό θάηαγκα βξίζθνληαη ζε 

άκεζν θίλδπλν γηα επηπξόζζεην θάηαγκα 

κέζα ζηνλ επόκελν ρξόλν. 

 

 



 

 ηε ρώξα καο  από ην 1977-2002 ν κέζνο όξνο 
αύμεζεο ησλ νζηενπνξσηηθώλ θαηαγκάησλ ηνπ 
ηζρίνπ  αλεξρόηαλ ζην 7,6% 

 

 Σν 2010  είρακε πεξίπνπ 86.000  λέα 
νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα. Ο πιεζπζκόο ησλ 
νζηενπνξσηηθώλ αλεξρόηαλ ζηνπο 640.000 

 

 Η νηθνλνκηθή επηβάξπλζε από ηα λέα θαη ηα 
παιαηνηέξα θαηάγκαηα ππνινγίζηεθε ζηα 680 
εθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο. Η πξόβιεςε ηνπ 
θόζηνπο γηα ην 2025 αλέξρεηαη ζηα 814 εθαηνκκύξηα 
επξώ. 

 



Πότε εμφανίζεται η οστεοπόρωση; 

 

 ηηο γπλαίθεο αξρίδεη  ζπλήζσο κεηά ηελ 
εκκελόπαπζε. 

 ηνπο άλδξεο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε 
ειηθίεο άλσ ησλ 65 εηώλ  

 

 Υακειή όκσο νζηηθή κάδα κπνξεί λα 
εκθαλίζνπλ θαη γπλαίθεο πξηλ ηελ 
εκκελόπαπζε αθόκα θαη παηδηά όηαλ 
ζπλππάξρνπλ λνζήκαηα ή ιακβάλνπλ 
θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηελ νζηηθή κάδα.  

 



Κορυφαία οστική πυκνότητα 



 



Οστεοπόρωση Συμπτώματα 

 Η νζηηθή  απώιεηα  ζπκβαίλεη ζηαδηαθά θαη 
ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα κέρξη 
λα ζπκβεί ην πξώην θάηαγκα 

 

 ηα ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα έρνπλ πόλν, 
παξακόξθσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο  

 

 ηα θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ απνηεινύλ ηελ πην 
ζνβαξή επηπινθή ηεο νζηενπόξσζεο 
έρνπλ ζεκαληηθή ζλεζηκόηεηα θαη 
λνζεξόηεηα  

 





Παράγοντες κινδύνου για 

οστεοπόρωση και κάταγμα 
 

 απηνί πνπ κπνξνύλ λα 

δηνξζσζνύλ από δηθή καο 

παξέκβαζε 

 

Με ηξνπνπνηήζηκνη  ή 

πξνθαζνξηζκέλνη  

 



παράγοντες που μπορούν να διορθωθούν από δική 

μας παρέμβαση 
 

 1)    Κάπληζκα 

 

 2)     Χακειό ζσκαηηθό βάξνο (θάησ από 57kgr) 

 

 3)     Χακειή πξόζιεςε αζβεζηίνπ 

 

 4)     Καηάρξεζε αιθνόι 

 

 5)     Πξόσξε εκκελόπαπζε (< 45), σνζεθεθηνκή 

 

 6)     Παξαηεηακέλε ακελόξξνηα (>1 έηνο) πξηλ ηελ εκκελόπαπζε 

 

 7)     Μεησκέλε όξαζε 

 

 8)     Δπαλεηιιεκέλεο πηώζεηο 

 

 9)     Αλεπαξθήο ζσκαηηθή άζθεζε ή παξαηεηακέλε αθηλεηνπνίεζε 

 



Μη τροποποιήσιμοι η προκαθορισμένοι 

παράγοντες  

 1)    Ηιηθία 

 

 2)    Φύιν 

 

 3)    Καπθάζηα θπιή 

 

 4)    Αηνκηθό ηζηνξηθό θαηάγκαηνο ζαλ ελήιηθαο 

 

 5)    Ιζηνξηθό θαηάγκαηνο ζε πξώηνπ βαζκνύ 
ζπγγελή 

 

 6)    Η εκκελόπαπζε/πζηεξεθηνκή 

 



αρκετές παθήσεις  και φάρμακα προκαλούν 

δευτεροπαθή οστεοπόρωση  

 ππεξζπξενεηδηζκόο,  

 ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο,  

 θαθνήζε λνζήκαηα,  

 λνζήκαηα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, 

  ξεπκαηηθέο παζήζεηο,  

 ηα  θνξηηθνεηδή,  

 ηα αληηςπρσηηθά,  

 ηα αλνζνθαηαζηαιηηθα θ.α,  

 



Πώς γίνεται η διάγνωση της 

οστεοπόρωσης; 

 

 Η δηάγλσζε ηεο νζηενπόξσζεο γίλεηε 

κε ηε κέηξεζε ηεο  νζηηθήο ππθλόηεηαο 

 

 ν πην δηαδεδνκέλνο θαη  αμηόπηζηνο 

ηξόπνο κέηξεζεο είλαη ε κέζνδνο κε ηελ 

ρξήζε «δέζκεο θσηνλίσλ δηπιήο 

ελεξγείαο» (dual energy x-ray 

absorsiometry DXA).  

 



Ποιοί πρέπει να κάνουν  μέτρηση οστικής 

πυκνότητας; 
 

 Γπλαίθεο ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ. 

 

 Γπλαίθεο θάησ ησλ 65 εηώλ κε παξάγνληεο θηλδύλνπ 
γηα εκθάληζε θαηάγκαηνο. 

 

 Γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκκελόπαπζεο, νη νπνίεο 
έρνπλ παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα εκθάληζε θαηάγκαηνο, 
όπσο ρακειό ζσκαηηθό βάξνο, ηζηνξηθό 
πξνεγνύκελνπ θαηάγκαηνο. 

 

 Άλδξεο ειηθίαο 70 εηώλ θαη άλσ. 

 

 Άλδξεο θάησ ησλ 70 εηώλ αιιά κε παξάγνληεο 
θηλδύλνπ γηα εκθάληζε θαηάγκαηνο. 

 



Ποιοί πρέπει να κάνουν  μέτρηση οστικής 

πυκνότητας; 

 Ελήιηθεο θαη ησλ δύν θύισλ κε παζήζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ρακειή νζηηθή κάδα ή 
ζπλδένληαη κε απώιεηα νζηηθήο κάδαο. 

 

 Ελήιηθεο θαη ησλ δύν θύισλ πνπ παίξλνπλ 
θάξκαθα πνπ κπνξεί λα ειαηηώζνπλ ηελ 
νζηηθή κάδα, όπσο ε θνξηηδόλε. 

 

 Αζζελείο πνπ ήδε παίξλνπλ θαξκαθεπηηθή 
αγσγή γηα κεησκέλε νζηηθή κάδα, γηα ηελ 
εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζεξαπείαο 
ηνπο. 

 

 



Πρέπει να γίνουν άλλες εξετάσεις; 

 Αζβέζηην (θαη θσζθόξνο) αίκαηνο 

 πιινγή νύξσλ 24ώξνπ γηα κέηξεζε αζβεζηίνπ 
(θαη θσζθόξνπ) 

 Δμεηάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνύο 
αδέλα 

 Δπίπεδα παξαζνξκόλεο ζην αίκα 

 Δπίπεδα ηεζηνζηεξόλεο (θαη γεληθά νξκνλώλ 
θύινπ) ζηνπο άλδξεο 

 25-ύδξνμπ-βηηακίλεο D (ππνινγηζκόο 
απνζεκάησλ βηη. D ζηνλ νξγαληζκό) 

 Δμεηάζεηο Βηνρεκηθώλ δεηθηώλ, όπσο NTX θαη 
CTX νξνύ ή/θαη νύξσλ. 

 Αθηηλνγξαθίεο ζε απώιεηα ύςνπο 
παξακόξθσζε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ε πόλνπ 
ζηελ πιάηε 

 



Δείκτης FRAX  

 Αλ ε κέηξεζε νζηηθήο ππθλόηεηαο αλαδείμεη όηη 
έρεηε ρακειή νζηηθή ππθλόηεηα (θαινύκελε 
«νζηενπελία»), ν δείθηεο απηόο κπνξεί λα 
ππνινγίζεη ηελ πηζαλόηεηα πνπ έρεηε λα 
ππνζηείηε θάηαγκα 

 

 O FRAX κπνξεί λα είλαη ρξήζηκνο ζηηο εμήο 3 
πεξηπηώζεηο: 

 

 Μεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο ή άλδξεο άλσ 
ησλ 50 εηώλ 

 Αζζελείο κε νζηενπελία 

 Αζζελείο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ θάξκαθν γηα 
ηελ νζηενπόξσζε 

 



Θεραπεία  οστεοπόρωσης. 

 Φάξκαθα πνπ  κεηώλνπλ ηελ νζηηθή 
απώιεηα 

 Δθιεθηηθνί ηξνπνπνηεηέο ησλ 
νηζηξνγνληθώλ ππνδνρέσλ – SERMS 

    ( Ραινμηθαίλε) , 

 Γηθσζθνληθά(εηηδξνλάηε, 
αιελδξνλάηε, ξηδεδξνλάηε, 
ηκπαλδξνλάηε, δνιελδξνλάηε)  

 Νηελνζνπκάκπε  

 



Θεραπεία  οστεοπόρωσης 

 Φάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηελ νζηηθή 
παξαγσγή 

 

 Παξαζνξκόλε 

 

 πκπιεξώκαηα Αζβέζηηνπ θαη 
βηηακίλε D πξέπεη λα ιακβάλνπλ όινη 
καδη κε ηελ ζεξαπεία γηα ηελ 
νζηενπόξσζε 

 



Τι γίνετε όταν συμβεί ένα κάταγμα; 

 Σα θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ αληηκεησπίδνληαη 
ρεηξνπξγηθά,  

 ηα ζπνλδπιηθά νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα 
αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο ζπληεξεηηθά 
βάδνληαο ηνλ αζζελή ζε θιηλνζηαηηζκό ε 
θαη αθηλεηνπνίεζε 

  ρξήζε θεδεκόλσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 
ζπνλδπιηθή ζηήιε 

 

 Πάληα πξέπεη λα αθνινπζείηαη 
θαξκαθεπηηθή αγσγή 









 



Πρόληψη της οστεοπόρωσης 

 ζηόρνο ζηελ πξόιεςε είλαη λα 
απνθηήζνπκε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή  
θνξπθαία νζηηθή ππθλόηεηα δειαδή ηελ  
κεγαιύηεξε ηηκή νζηηθήο κάδαο  

 πξνιεπηηθά κέηξα: 

 ΚΑΛΗ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (έιεγρνο 
ζπλερήο)  

 ζσζηή δηαηξνθή γηα πξόζιεςε  
αζβεζηίνπ 

 ζσκαηηθή άζθεζε 

 απνθπγή αιθνόι θαη θαπλίζκαηνο. 

 













Συμπερασματικά 

 Η νζηενπόξσζε είλαη λόζνο κε κεησκέλε νζηηθή 

αληνρή θαη απμεκέλν θίλδπλν θαηάγκαηνο 

 πρλή λόζνο κε απμεκέλν θόζηνο, λνζεξόηεηα θαη 

ζλεζηκόηεηα 

 Μέηξεζε νζηηθήο ππθλόηεηαο ζε όιεο ηηο γπλαίθεο άλσ 

ησλ 65 εηώλ θαη ζηηο γπλαίθεο κηθξόηεξεο ειηθίαο εθ’ 

νζνλ έρνπλ παξάγνληεο θίλδπλνπ 

 O FRAX είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ νζηενπελία 

 Θεξαπεία πξέπεη λα πάξνπλ όζνη έρνπλ νζηενπόξσζε 

κε βάζε ηελ BMD ή απμεκέλν θίλδπλν θαηάγκαηνο κε 

βάζε ηνλ FRAX 

 ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΟ ΟΛΩΝ Η ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

 




