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ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ 1 

 

Ο Κοσ Χ. είναι 88 ετϊν  

 αρτθριακι υπζρταςθ υπό αΜΕΑ με διουρθτικό 

         υπερλιπιδαιμία υπό ςτατίνεσ 

         ΧΑΠ υπό ειςνεόμενα 

Τθλεφϊνθςε ςτον οικογενειακό ιατρό και του ηιτθςε να τον επιςκεφτεί γιατί δεν μπορεί να βγει 
από το ςπίτι το τελευταίο διάςτθμα και νιϊκει αδυναμία 

Κατά τθν εξζταςθ: ΑΠ 150/70mmHg , ςφφξεισ 88/min, ιπια παράταςθ εκπνοισ με  κορεςμό 96%, 
ιπιο ςκλθρυντικό φφςθμα ςτθν ακρόαςθ τθσ αορτικισ βαλβίδασ, αναφερόμενθ αδυναμία ςτα 
κάτω άκρα. 

Ο αςκενισ προςζχει τθν διατροφι του και αποφεφγει λιπαρά γεφματα και τροφζσ υψθλϊν 
κερμίδων λόγω τθσ υπερλιπιδαιμίασ 



ΤΖΗΣΗΗ 

- Τι κα ρωτιςετε τον αςκενι; 

- Τι πιςτεφεται ότι ζχει ο αςκενισ; 

- Ζχει οςτεοπόρωςθ; 

- Ζχει ςαρκοπενία; 

- Τι εξετάςεισ κα προτείνεται; 

- Θεραπευτικζσ παρεμβάςεισ;  

- Επανεξζταςθ 

 



ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ 2 

 

 

Η Κα Μ, ετϊν 78  μεταφζρετε ςτο ΤΕΠ λόγω επειςοδίου πτϊςθσ  

 

ΣΔ ΙΙ υπό αντιδιαβθτικά διςκία 

Υποκυρεοειδιςμό υπό κυροξίνθ 

Πόνο ςτθν πλάτθ από μθνόσ, επιςκζφτθκε τον ορκοπεδικό που ςφςτθςε να λαμβάνει κοινά αναλγθτικά, τραμανδόλθ 

Αναφερόμενα δυο επειςόδια πτϊςεισ το τελευταίο 6μθνο. 

 

Η αςκενισ διαγνϊςτθκε με κάταγμα ιςχίου και οδθγικθκε ςτο χειρουργείο. Η αςκενισ παραπονείτο για αδυναμία 
ορκοςτατιςεωσ και δεν κινθτοποιικθκε γριγορα με αποτζλεςμα τθν παραμονι τθσ επί εβδομάδασ ςτο νοςοκομείο 

Οι ςυγγενείσ αποφάςιςαν τθν μεταφορά τθσ ςε μονάδα αποκατάςταςθσ 

  

 

 

 



ΤΖΗΣΗΗ 

Ποιο είναι το πρϊιμο ςθμείο οςτεοςαρκοπενίασ για τθν αςκενι; 

Τι εξετάςεισ κα ςυςτιςετε ςτθν αςκενι; 

Μποροφςε να προλθφκεί το κάταγμα; 

Θεραπευτικζσ παρεμβάςεισ 



ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ 3 
 
Η Κα Μ είναι 84 χρονϊν, το τελευταίο διάςτθμα δεν βγαίνει 

ζξω, ειςάγεται ςτο νοςοκομείο και νοςθλεφεται για γρίππθ 

 

Αρτθριακι υπζρταςθ 

Κολπικι μαρμαρυγι υπό αντιπθκτικά 

Κροταφικι αρτθρίτιδα υπό κορτικοειδι από 2μινου υπό 30 mg πρεδνιηολόνθσ 

Οςτεοαρκρίτιδα 

 

Κατά τθν νοςθλεία τθσ παρουςιάηει επειςόδιο παραλθριματοσ και λαμβάνει αλοπεριδόλθ και 
βενηοδιαηεπίνεσ. Παρουςιάηει επιδείνωςθ τθσ γενικισ τθσ κατάςταςθσ άρνθςθ λιψθσ τροφισ αδυναμία 
βαδίςεωσ και κατάκλιςθ δευτζρου βακμοφ ςτον κόκκυγα,  μετά από παραμονι 2 εβδομάδων μεταφζρετε 
ςε γθροκομείο για αποκεραπεία. 

20 θμζρεσ αργότερα θ αςκενισ επανειςάγεται ςτο νοςοκομείο λόγω ειςρόφθςθσ, φζρει Levin ςιτίςεωσ. 
Κατά τθν παραμονι τθσ ςτο νοςοκομείο παρουςιάηει επειςόδιο ταχυαρρυκμίασ λόγω υποξυγοναιμίασ και 
οξζωσ πνευμονικοφ οιδιματοσ από το οποίο θ αςκενισ καταλιγει. 

 

 

 

 



ΤΖΗΣΗΗ 

• Τι πλθροφορίεσ χρειάηονται για τθν αςκενι; 

• Τι επιδείνωςε τθν γενικι κατάςταςθ τθσ αςκενοφσ 

• Μποροφςε να αποφευχκεί θ εξζλιξθ το περιςτατικοφ; 

• Τι κακόριςε τθν ταχεία εξζλιξθ τθσ υγείασ τθσ αςκενοφσ; 

 





ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ 4 

Ο Κοσ Μ είναι 50 ετϊν πάςχει από  

Ψωριαςικι αρκρίτιδα υπό secukinomab 

Πάςχει από ΣΔ ΙΙ με ΒΜΙ 38 

Υπερλιπιδαιμία υπό ςτατίνεσ  

ΣΝ υπό b-blockers κλοπιδογρζλθ 

 

Παραπονείται για αδυναμία κάτω άκρων, μυαλγίεσ, αδυναμία βαδίςεωσ 

 

 



J Clin Med. 2018 Dec 1;7(12). pii: E504. doi: 10.3390/jcm7120504. 

Sarcopenia in Patients with Rheumatic Diseases: Prevalence and Associated Risk Factors 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30513782


Osteosarcopenic Obesity Syndrome: What Is It and How Can It Be Identified and Diagnosed 

Curr Gerontol Geriatr Res. 2016;2016:7325973. doi: 10.1155/2016/7325973. Epub 2016 Sep 7 

BODY FAT > 38%W 
                   > 27% M  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27667996


Sarcopenic obesity in older adults: aetiology, epidemiology and treatment strategies 

Nat Rev Endocrinol. 2018 Sep; 14(9): 513–537. 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=30065268
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=30065268
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=30065268
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=30065268


ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΟΣΕΟΑΡΚΟΠΕΝΙΚΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ 

• Anamorelin (ghrelin analogue used in cancer cachexia that could promote appetite and 
enhance lean mass with anti-inflammatory and anabolic properties) 

• Bariatric surgery 

• Mesenchymal stem cells 

• Myostatin inhibitors 

• Neuromuscular activation 

• Testosterone and selective androgen receptor modulators 

• Vitamin K 

 



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Η οςτεοςαρκοπενία είναι γθριατρικό ςφνδρομο 

H διάγνωςθ τθσ είναι κλινικι και πρζπει να γίνεται ζγκαιρα 

Υπάρχει ανάγκθ κλινικϊν μελετϊν γφρω από τθν οςτεοςαρκοπενία και τθν οςτεοςαρκοπενικι παχυςαρκία 

Δεν υπάρχει οριςμόσ τθσ οςτεοςαρκοπενίασ  επίςθσ κακοριςμόσ αν προθγείται θ ςαρκοπενία τθσ 
οςτεοπόρωςθσ ι αντίςτροφα 

Η οςτεοςαρκοπενία είναι αιτία πτϊςεων, καταγμάτων , κακισ ποιότθτασ ηωισ, απϊλειασ αυτονομίασ, 
νοςθρότθτασ και αυξθμζνθσ κνθτότθτασ. 

Υπάρχει ανάγκθ για εφαρμογι αποτελεςματικϊν κεραπειϊν και παρεμβάςεων  

Υπάρχει αναγκαιότθτα τθσ αντιμετϊπιςθσ λόγω τθσ ταχφτατθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ και τθσ μεγάλθσ 
επιβάρυνςθσ των ςυςτθμάτων υγείασ. 

 




