
 

 

Η αλδξηθή νζηενπόξσζε: 

δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

πξνθιήζεηο  
 

Παξνπζίαζε Πεξηζηαηηθώλ  
 

 

 
Μάθξαο Πνιπδώεο 

Ελδνθξηλνιόγνο 

251 Γελ. Ννζνθ. Αεξνπνξίαο 



Πεξηζηαηηθό 1 

 

Άξξελ αζζελήο 41 εηώλ πξνζήιζε ζην 
Δλδνθξηλνινγηθό ηαηξείν γηα δηαηηνινγηθή 
παξέκβαζε ζηα πιαίζηα πξνζπάζεηαο 
απώιεηαο βάξνπο, πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζζεί ζπληεξεηηθά πξόζθαην 
θάηαγκα ζηνλ Ο1.  

 

Σν θάηαγκα πξνήιζε κεηά από ιηπνζπκηθό 
επεηζόδηα θαη πηώζε θαηά ηε δηάξθεηα 
ινπηξνύ, κεηά από έληνλε άζθεζε 
(γπκλαζηήξην).  

 



• Άγακνο 

• Ύςνο 182 cm 

• Βάξνο 100 kg 

• BMI 30,2 kgr/m2 

• Εηεξόδπγνο β-κεζνγεηαθή αλαηκία 

• Ιδηνπαζήο ππεξαζβεζηηνπξία κεηξόο 

• Κιηληθή εμέηαζε: ρσξίο παζνινγηθά επξήκαηα 

 
 

ΠΡΟΦΙΛ  ΑΘΕΝΟΥ 









DΥΑ L-neck   



DΥΑ OM 



Υξήδεη πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθήο 

ή/θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο 

γηα νζηενπόξσζε ν αζζελήο; 



Έρεη νζηενπόξσζε ν ζπγθεθξηκέλνο 

αζζελήο ζύκθσλα κε ηζηνξηθό θαη 

νζηηθή ππθλόηεηα; 

Τπνεξώηεκα 1: 



WHO θξηηήξηα γηα κεηεκκελνπαπζηαθή 

νζηενπόξσζε 

Kanis JA et al, J Bone Miner Res, 1994;9:1137-1141 

  T-Score 

Φπζηνινγηθό    -1 θαη επάλσ  

Διαηησκέλε 

νζηηθή 

ππθλόηεηα 
   -1 έσο -2.5  

Οζηενπόξσζε    < -2.5  

Δγθαηεζηεκέλε 

νζηενπόξσζε 
   < -2.5  θαη ≥1θαηάγκαηα 



WHO θξηηήξηα γηα  

 

κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο  

θαη  

άλδξεο ≥ 50 εηώλ  



Αμηνιόγεζε BMD ζε γπλαίθεο πξν ηεο 

εκκελόπαπζεο θαη άλδξεο < 50 εηώλ 

• Z-scores, όρη T-scores, είλαη πξνηηκεηέα. Ιδηαίηεξα ζε 
αμηνιόγεζε παηδηώλ . 

 

• Z-score  -2.0 ή ρακειόηεξν αμηνινγείηαη σο «θαηώηεξν 
ηεο αλακελόκελεο ειηθηαθήο δηαθύκαλζεο», θαη έλα Z-
score > -2.0 είλαη «εληόο ηεο αλακελόκελεο ειηθηαθήο 
δηαθύκαλζεο».  

 

• Η νζηενπόξσζε δελ κπνξεί λα δηαγλσζηεί ζε 
άλδξεο <50 εηώλ θαη ζε πξν-εκκελνπαπζηαθέο 
γπλαίθεο κόλν από ηε κέηξεζε BMD.  

 

• Τα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο WHO κπνξνύλ λα 
εθαξκνζηνύλ ζε πεξη-εκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο.  

 
2007 ISCD Official Positions  



 

Γηεξεύλεζε δεπηεξνπαζώλ              

αηηηώλ νζηενπόξσζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή 



Πξσηόθνιιν δηεξεύλεζε δεπηεξνπαζνύο 

αλδξηθήο νζηενπόξσζεο 

• Ιζηνξηθό 

• Κιηληθή Δμέηαζε (πρ ιεκθαδελνπάζεηα, cushinoid, νπξηηθάξηα θηι) 

• Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο: RÖ Θώξαθνο (F+P), ΟΜ (F+P), ΘΜ (F+P) 

 

• Γεληθή αίκαηνο, Βηνρεκηθόο έιεγρνο, ΣΚΔ, CRP, RA test, ειεθηξνθόξεζε 
πξσηετλώλ (νξνύ ή/θαη νύξσλ) 

 

• FT4, TSH, PTH, 25(ΟΗ)D, PRL, FSH, LH, testosterone, DHEA-S, ηξππηάζε νξνύ  

 

• Ca, Na, Creat. νύξσλ 24ώξνπ 

 

• πιινγή νύξσλ 24ώξνπ: θνξηηδόιε ,νινλύθηηα αλαζηνιή κε 1mg δεμακεζαδόλε 

 

 

 

• πιινγή νύξσλ 24ώξνπ: Ν-κεζπι ηζηακίλε 

 Αληηζώκαηα έλαληη ηξαλζγινπηακηλάζεο  
 

 

 

 



Γηεξεύλεζε δεπηεξνπαζνύο αλδξηθήο 

νζηενπόξσζεο 
(ειάρηζηνο έιεγρνο) 

 

 

 

 Γελ. αίκαηνο, ΣΚΔ, Ca, Κξεαηηλίλε, TSH, PTH, 

ηεζηνζηεξόλε νξνύ, 25(ΟΗ)D, Ca νύξσλ 

24ώξνπ 

 

 

 

 

 



Γηάγλσζε πεξηζηαηηθνύ: 

 

πζηεκαηηθή καζηνθύηησζε 

 

 
(έλδεημε εηέζε από ηξππηάζε νξνύ, απόδεημε από 

βηνςία κπεινύ νζηώλ) 



Πεξηζηαηηθό 2 

 
Άξξελ αζζελήο 62 εηώλ κε γλσζηό ηζηνξηθό 

αξηεξηαθήο ππέξηαζεο θαη Γ ηύπνπ 2 

πξνζήιζε ζην Δλδνθξηλνινγηθό ηαηξείν 

πξνζθνκίδνληαο ηελ παξαθάησ κέηξεζε νζηηθήο 

ππθλόηεηαο, ε νπνία δηελεξγήζεθε γηα πξώηε 

θνξά ζηα πιαίζηα ειέγρνπ «ξνπηίλαο».  

 

Ο1 – Ο4:                 1,11 g/cm2      (-1,01  T score) 

Απρέλαο κεξηαίνπ:  0,80 g/cm2      (-1,7    T score) 



• Ύςνο 175 cm 

• Βάξνο  90 kg 

• BMI 29,4 kgr/m2 

• 2-3 πνηήξηα θόθθηλνπ νίλνπ/εκέξα (≈ 150 ml) 

• 15-20 ηζηγάξα/εκέξα 

• Κάηαγκα ηζρίνπ κεηξόο ζε ειηθία 67 εηώλ 

• Κιηληθή εμέηαζε: ρσξίο παζνινγηθά επξήκαηα 

 
 

ΠΡΟΦΙΛ  ΑΘΕΝΟΥ 



Υξήδεη πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθήο 

ή/θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο 

γηα νζηενπόξσζε ν αζζελήο; 



Όθεηιε λα ππνβιεζεί ζε κέηξεζε 

νζηηθήο ππθλόηεηαο ν 

ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο; 

Τπνεξώηεκα 1: 



Πνηνη ζα πξέπεη λα κεηξηνύληαη κε 

DXA (NOF 2008) 

• Άλδξεο άλσ ησλ 70 εηώλ 

• Άλδξεο θάησ ησλ 70 εηώλ κε παξάγνληεο 
θηλδύλνπ γηα θάηαγκα 

• Δλήιηθεο κε θάηαγκα κεηά ηα 50 θαη ελήιηθεο <50 
εηώλ κε θάηαγκα ρακειήο βίαο 

• Δλήιηθεο κε πάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ρακειή 
νζηηθή ππθλόηεηα 

• Δλήιηθεο πνπ ιακβάλνπλ αγσγή πνπ ζρεηίδεηαη 
κε ρακειή νζηηθή ππθλόηεηα (πρ πξεδληδόλε > 5 
mg ηελ εκέξα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο) 

 

 



Γηαθνξέο αλδξώλ-γπλαηθώλ 

• Τςειόηεξε θνξπθαία νζηηθή κάδα ζηνπο 
άλδξεο (10%) θαη απόθηεζε αξγόηεξα (18 
εηώλ) ζε ζρέζε κε γπλαίθεο (16 εηώλ) 

• Παξόκνην δνθηδώδεο νζηό αιιά 
παρύηεξνο θινηόο ζηνπο άλδξεο 

• Αηθλίδηα απώιεηα νηζηξνγόλσλ ζηηο 
γπλαίθεο θαη ηαρεία νζηηθή απώιεηα ζηελ 
εκκελόπαπζε 

• Απώιεηα θπξίσο δνθηδώδνπο νζηνύ κε ηελ 
πάξνδν ειηθίαο θαη ζηα δύν θύια 



Υξήδεη δηεξεύλεζεο δεπηεξνπαζώλ 

αηηίσλ ειαηησκέλεο νζηηθήο 

ππθλόηεηαο ζηελ ειηθία ησλ 62 

εηώλ; 

Τπνεξώηεκα 2: 



Aλδξηθή νζηενπόξσζε 

• 35 - 50% πξσηνπαζήο 

    γεξνληηθή (άλσ ησλ 70 εηώλ) 

    ηδηνπαζήο 

 

• 50 - 65% δεπηεξνπαζήο 



Γηεξεύλεζε δεπηεξνπαζνύο αλδξηθήο 

νζηενπόξσζεο 
(ειάρηζηνο έιεγρνο) 

 

 

 

 Γελ. αίκαηνο, ΣΚΔ, Ca, Κξεαηηλίλε, TSH, PTH, 

ηεζηνζηεξόλε νξνύ, 25(ΟΗ)D, Ca νύξσλ 

24ώξνπ 

 

 

 

 

 



Υξήδεη αγσγήο ν ζπγθεθξηκέλνο 

αζζελήο; 

Τπνεξώηεκα 3: 



 Θεξαπεπηηθόο ζηόρνο ζηελ 

Οζηενπόξσζε 

 

 -Πξόιεςε ησλ θαηαγκάησλ ζηνπο 
αζζελείο πνπ δελ έρνπλ αθόκε ππνζηεί 
θάηαγκα,  

     ή/θαη  

 -παξεκπόδηζε ηεο επηδείλσζεο ηεο 
λόζνπ ζηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ήδε 
ππνζηεί, ηνπιάρηζηνλ έλα, νζηενπνξσηηθό 
θάηαγκα.  



Διάηησζε θηλδύλνπ θαηάγκαηνο 

 Έιεγρνο 2παζώλ 

αηηίσλ 

 Βέιηηζηε αμηνιόγεζε 

ησλ παξαγόλησλ 

θηλδύλνπ εθηόο από 

ηελ ειαηησκέλε 

νζηηθή ππθλόηεηα 

 Διαρηζηνπνίεζε  ηνπ 

«ππεξβνιηθνύ 

δήινπ» γηα ηε 

ζεξαπεία αζζελώλ 

κε αδηεπθξίληζην 

θαηαγκαηηθό θίλδπλν 



Πόηε ζεξαπεύνπκε 
(NOF νδεγίεο 2008) 

Μεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο θαη άλδξεο ≥ 50 εηώλ: 

 

Οζηενπνξσηηθό ζπνλδπιηθό ή/θαη ηζρηαθό θάηαγκα, 

Σ score ≤-2,5 (ΟΜ ή/θαη απρέλα κεξηαίνπ), 

Υακειή νζηηθή ππθλόηεηα θαη 10εηή θαηαγκαηηθό 

θίλδπλν: 

    ≥ 3% ηζρίν 

          ή/θαη 

    ≥ 20% έηεξν κείδσλ νζηενπνξσηηθό 



FRAX™. Available at: http://www.shef.ac.uk/FRAX/index.htm. 



FRAX™. Available at: http://www.shef.ac.uk/FRAX/index.htm. 









Σξέρνπζα θαηάζηαζε 



Πεξηνξηζκνί ηνπ FRAX 

• Γηα κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο θαη άλδξεο >50 
εηώλ 

• Γηα αζζελείο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ ζεξαπεία 

• Υξεζηκνπνηεί κόλν BMD απρέλα κεξηαίνπ (δπλεηηθά 
θαη νιηθνύ ηζρίνπ)  

• Γελ ζπλππνινγίδεη BMD ΟΜ 

• Η δεπηεξνπαζήο νζηενπόξσζε ππνινγίδεηαη κέζσ 
BMD. Όηαλ εηζάγεηαη ηηκή BMD ην πεδίν ηεο 
2παζνύο νζηενπόξσζεο απελεξγνπνηείηαη. 

• Οη παξάγνληεο θηλδύλνπ (ζηεξνεηδή, θάπληζκα, 
αιθνόι) έρνπλ πνζνηηθή επίδξαζε ε νπνία δελ 
ζπλππνινγίδεηαη 



Πνηα αγσγή δύλαηαη λα ιάβεη ν 

αζζελήο; 

Τπνεξώηεκα 4: 



ΘΔΡΑΠΔΙΑ 



Η Θεξαπεία ζπρλά παξαβιέπεηαη 

ζηελ Αλδξηθή Οζηενπόξσζε  

• 1171 άλδξεο > 65 εηώλ κε νζηενπόξσζε 

 

• 7% έπαηξλαλ ζεξαπεία 

 

• 16% απηώλ πνπ είραλ νζηενπνξσηηθό 

θάηαγκα έπαηξλαλ ζεξαπεία 

Feldstein AC et al. Osteopor Int 2005 



Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 

• Αληηκεηώπηζε ηνπ αηηίνπ  

 

• Σξνπνπνίεζε ηξόπνπ δσήο (αιθνόι, 
θάπληζκα, άζθεζε) 

 

• 600 IU βηηακίλεο D 

 

• 1000 mg Ca  





ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

• Σεζηνζηεξόλε 

 

• Γηθσζθνληθά (ξηζεδξνλάηε, αιελδξνλάηε,  
δνιεδξνλάηε) 

 

• Σεξηπαξαηίδε 

 

• Denosumab (Ca πξνζηάηε) 

 

 



Δπραξηζηώ  

Δξσηήζεηο? 


