
Η ρξήζε ηνπ FRAX ζηελ θαζεκεξηλή 

 πξαθηηθή: πόηε είλαη αλαγθαία θαη 

πόηε απνηειεί πιενλαζκό 

 

Άλλα Καλδύιε 
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ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

• ε νκηιία ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά από ηε AMGEN 

 

• ηε ηειεπηαία δηεηία έιαβα επίζεο honoraria από ηηο εηαηξείεο:  

   UCB, BRISTOL, ABVIE, ROCHE 



ΔΙΑΓΧΓΗ 

• ην ζπρλόηεξν κεηαβνιηθό λόζεκα ησλ νζηώλ 

 

• πνιππαξαγνληηθήο αηηηνινγίαο   

 

• ζησπειό λόζεκα κέρξη λα επηπιαθεί από θάηαγκα 

 

• «θάηαγκα επζξαπζηόηεηαο» ή νζηενπνξσηηθό θ/α:  

    ζπκβαίλεη από δύλακε πνπ ζε θπζηνινγηθή νζηηθή αληνρή  

    δε ζα ην πξνθαινύζε 

 

• «κείδνλα νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα» : θιηληθά ζπνλδπιηθά, ηζρίνπ, 

     αληηβξαρίνπ, βξαρηνλίνπ νζηνύ   

 

• αλαγθαία ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε  



1. Riggs BL, Melton LJ III. Bone. 1995;17(suppl):505S–511S.  

2. American Stroke Association. Heart disease and stroke statistics––2005 update. Available at: 

http://www.americanheart.org. Accessed August 24, 2005.  

3. American Cancer Society. Cancer facts & figures; 2005. Available at: http://www.cancer.org. Accessed 

August 24, 2005.  

Σα νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα είλαη ζπρλά: 
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Ο θίλδπλνο γηα νζηενπνξσηηθό θ/α ζε 1 ρξόλν είλαη κεγαιύηεξνο 
από ην ζπλδπαζκέλν θίλδπλν ηνπ ΟΔΜ, ΑΔΔ θαη Ca καζηνύ   

Κ/α ηζρίνπ1 

Γπλαίθεο κε νζηεόπνξσζε ύλνιν γπλαηθώλ 



ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

• κέγηζηε αληνρή νζηώλ: νζηηθή κάδα, αξρηηεθηνληθή, πνηόηεηα νζηνύ 

 

• αληνρή νζηώλ: 80% νζηηθή κάδα (νζηηθή ππθλόηεηα) 

                           20% πνηόηεηα νζηνύ 



• DXA: πξνζδηνξίδεη ηελ νζηηθή κάδα (ζε g)  

            θαη ηελ νζηηθή ππθλόηεηα BMD (ζε g/cm²)  

  

• ε επξύηεξα ρξεζηκνπνηνύκελε ηερληθή θσηνληαθήο νζηενππθλνκεηξίαο:  

    -  θαιή  επαλαιεςηκόηεηα κεηξήζεσλ   

    -  κηθξή δηάξθεηα εμέηαζεο 

    -  ρακειή αθηηλνβνιία 

    -  επθνιία ζηε ρξήζε 

 

• κεηνλεθηήκαηα:  

    -  πςειό νηθνλνκηθό θόζηνο 

    -  εθηηκά απνθιεηζηηθά ηελ πνζόηεηα θαη θαζόινπ ηελ πνηόηεηα ηνπ νζηνύ 

    -  εμέηαζε «ζηηγκηαίνπ ραξαθηήξα», δε δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ξπζκό 

       νζηηθήο απώιεηαο   

    -  ππνηηκά ην κειινληηθό θίλδπλν θαηάγκαηνο 

 

• pQCT (πεξηθεξηθή πνζνηηθή ΤΣ):  

           - εθηίκεζε αξρηηεθηνληθήο θαη πνηόηεηαο 

           - πςειό θόζηνο, αθηηλνβνιία  

ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 



ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

• ε νζηηθή πνηόηεηα ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο: 

   - ελδνζθειεηηθνύο (αξρηηεθηνληθή, επηκεηάιισζε θ.α.) 

   - εμσζθειεηηθνύο  (πηώζεηο, δηαηαξαρή όξαζεο θ.α.)  

 

• ν θαηαγκαηηθόο θίλδπλνο δηακνξθώλεηαη από πιήζνο αλεμαξηήησλ 

   παξαγόλησλ: 

     - θιηληθνί  

     - αθηηλνινγηθνί (ρακειή BMD) 

     - εξγαζηεξηαθνί (βηνρεκηθνί δείθηεο νζηηθήο ελαιιαγήο ) 

     - παζνινγναλαηνκηθνί (κηθξναξρηηεθηνληθή νζηίηε ηζηνύ) 

 

• αθξηβήο θαη αμηόπηζηε πξόβιεςε απαηηεί ζπλππνινγηζκό όζν γίλεηαη 

   πεξηζζνηέξσλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ 



ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

Μεηαβνιηθά λνζήκαηα ησλ νζηώλ. 
4ε Έθδνζε, 2007, Hylonome Editions, 

Γ.Π. Λπξίηεο. 



♀>65 εηώλ θαη ♂ >70 εηώλ 

  αλεμαξηήησο 

 πξνδηαζεζηθνύ 

 παξάγνληα  

 

Νεόηεξεο  

κεηεκκελνπαπζηαθέο ♀   

θαη ♂ 50-69 εηώλ  

κε έλα ηνπιάρηζηνλ 

 παξάγνληα  θίλδπλνπ 

 

Ιζηνξηθό αιθννιηζκνύ ή 

ρξόληαο αθηλεηνπνίεζεο 

Δλήιηθεο κε ηζηνξηθό 

 θαηάγκαηνο κεηά ηα  

50 έηε ηνπο 

Ιζηνξηθό λόζνπ ή ιήςεο 

θαξκάθσλ πνπ 

 πξνθαινύλ νζηηθή 

 απώιεηα 

Όινη νη ππνςήθηνη  

γηα έλαξμε 

 αληηνζηενπνξσηηθήο 

 αγσγήο 

ε αζζελείο πνπ πξόθεηηαη 

 λα ιάβνπλ καθξνρξόληα 

 ζεξαπεία κε  

γιπθνθνξηηθνεηδή 

Οηζηξνγνληθή αλεπάξθεηα 

 ζε δηαθνπή ηεο 

 ζεξαπείαο κε νηζηξνγόλα 

κεηεκκελνπαπζηαθά 

Όζνη ιακβάλνπλ 

 αληηνζηενπνξσηηθή 

 αγσγή γηα έιεγρν 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΜΔΣΡΗΗ BMD ΜΔ DXA 



ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ  ΚΡΙΣΗΡΙΑ WHO  

ΜΔ ΒΑΗ ΣΗ BMD Ι 

• ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ: BMD T-score (αξηζκόο SD από ηε κέγηζηε 

                             ηνπ «λένπ ελήιηθα») < - 1.0 

 

• ΟΣΔΟΠΔΝΙΑ : BMD T-score κεηαμύ – 1.0 θαη – 2.5 

 

• ΟΣΔΟΠΧΡΧΗ: BMD T-score > - 2.5 

 

• ΟΒΑΡΗ ΟΣΔΟΠΧΡΧΗ (‘εγθαηεζηεκέλε’): 

                               - BMD T-score > - 2.5  

                               - ≥ 1 θ/α επζξαπζηόηεηαο     

WHO. World Health Organ Tech Rep Ser. 2003;921:1-164  



• Z scores < -2  

Οζηηθή Ππθλόηεηα: 

 ρακειόηεξε από ηελ αλακελόκελε γηα ηελ ειηθία 

• Z scores > - 2  

Οζηηθή Ππθλόηεηα: 

 κεηαμύ ησλ αλακελόκελσλ ηηκώλ γηα ηελ ειηθία  

• Z scores<-2 θαη δεπηεξνπαζέο αίηην (θνξηηθνζηεξνεηδή, 

αλεπάξθεηα νηζηξνγόλσλ) 

 Οζηενπόξσζε  

 Z-score: αξηζκόο SD από ηε peek BMD ελήιηθα ίδηαο ειηθίαο 

                   ζύκθσλα κε ην θύιν θαη ηε θπιή ηνπ αηόκνπ 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ  ΚΡΙΣΗΡΙΑ WHO  

ΜΔ ΒΑΗ ΣΗ BMD ΙΙ 

WHO. World Health Organ Tech Rep Ser. 2003;921:1-164  



 ηελ θιηληθή πξάμε ε κεκνλσκέλε εθηίκεζε ηεο BMD  

    έρεη κηθξή αμία 

 

 Ίδην T-score έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαη πξνγλσζηηθή αμία 

    αλάινγα κε: 

       

       - ειηθία 

       - θύιν 

       - ηξόπν δσήο 

       - ξπζκό νζηηθήο απώιεηαο 

       - αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό     

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ  ΚΡΙΣΗΡΙΑ WHO  

ΜΔ ΒΑΗ ΣΗ BMD ΙΙΙ 



ΑΝΔΤΡΔΗ ΑΘΔΝΧΝ ΤΦΗΛΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΚΑΣΑΓΜΑ 

•  Ση κπνξνύκε λα δηδαρζνύκε από  

     ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα;  

 

 

 

• Να ππνινγίδνπκε θαη ηνλ απόιπην θίλδπλν  

    καδί κε ην ζρεηηθό!  



ΑΠΟΛΤΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟ ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΧΝ 

ΤΜΒΑΜΑΣΧΝ 



• WHO θαη IOF (International Osteoporosis Foundation)  

  ζπζηήλνπλ: 

 

      - λα εθθξάδεηαη σο βξαρππξόζεζκνο απόιπηνο θίλδπλνο 

        (πιθανόηηηα για κάηαγμα ζε μια δεκαεηία) 

       

      - λα ελζσκαηώλεηαη ε παξνπζία ή απνπζία παξαγόλησλ 

        θηλδύλνπ ζε κία κόλν κεηαβιεηή (πιελ BMD)    

 
 

ΑΠΟΛΤΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟ ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ 



ΣΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΤΜΒΑΙΝΟΤΝ 

Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΟΣΔΟΠΔΝΙΑ ΠΑΡΑ ΜΔ 

ΟΣΔΟΠΧΡΧΗ  

ΓΗΑΣΗ; 

• Οη αζζελείο κε νζηενπελία είλαη πνιύ πεξηζζόηεξνη από 

απηνύο κε νζηενπόξσζε (3:1) 

• O θαηαγκαηηθόο θίλδπλνο δελ θαζνξίδεηαη κόλν από ηε BMD  

• Κιηληθνί παξάγνληεο όπσο ε ειηθία, ν ηξόπνο δσήο, ην 

αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό παίδνπλ ξόιν  

ΤΝΔΠΧ: 

• Η επηινγή θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο εμαξηάηαη από  

ηνλ θαζνξηζκό αζζελώλ πςεινύ θηλδύλνπ 

       

     

 

Davey DA. S Afr Med J. 2012;102:285-288. 



ΣΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΤΜΒΑΙΝΟΤΝ 

Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΟΣΔΟΠΔΝΙΑ ΠΑΡΑ ΜΔ 

ΟΣΔΟΠΧΡΧΗ  



ΑΘΔΝΗ #1 

• 62 εηώλ, ♀, θαπθάζηα   

• 68 Kg, 170 cm (BMI 23.5) 

• Δκκελόπαπζε από 10εηίαο  
 

• DXA πξν 4 εηώλ:  

– ΟΜ T-score:  -2.1 

– ΑΡ ΙΥΙΟ T-score (απρέλα):  -1.6 
 



ΑΣΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΙΚΟ 

• Μεηέξα  θ/α ηζρίνπ ζε ειηθία 70 εηώλ  

• Διαθξηά άζθεζε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

• Με θαπλίζηξηα 

• πάληα θαηαλάισζε αιθνόι 

• Λακβάλεη αζβέζηην θαζεκεξηλά 

• Γελ θαηαλαιώλεη ηξνθέο πινύζηεο ζε βηηακίλε D θαη Ca 



Η αζζελήο αλεζπρεί εμαηηίαο ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ αλακλεζηηθνύ 

 

Πνην είλαη ην επόκελν βήκα; 



FRAX
ΣΜ

  
(Fracture Risk Assessment Tool) 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/ 

 
ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ  -  ΔΡΓΑΛΔΗΟ  ΠΡΟΒΛΔΦΖ  ΣΖ  

ΓΔΚΑΔΣΟΤ  ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΟ  

 ΜΔΗΕΟΝΟ ΟΣΔΟΠΟΡΧΣΗΚΟΤ  ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ  ΚΑΗ  

ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ  ΗΥΗΟΤ,   

Δ ΑΝΓΡΔ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΔ  > 40 ΔΣΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΔΥΟΤΝ ΛΑΒΔΗ ΠΟΣΔ ΑΝΣΗΟΣΔΟΠΟΡΧΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ . 

 



FRAX® 

• ηαηηζηηθά ηζρπξό εξγαιείν γηα ηελ πξόβιεςε θαηάγκαηνο, πνπ 

αλαπηύρζεθε από ηνλ WHO γηα παγθόζκηα εθαξκνγή 

• πλδπάδεη ηε BMD θαη ηνπο θιηληθνύο παξάγνληεο γηα λα 

πξνβιέςεη ηνλ θαηαγκαηηθό θίλδπλν θαιύηεξα από ηνλ θαζέλα 

ρσξηζηά   

• Πξνβιέπεη ηε 10εηή πηζαλόηεηα κείδνλνο νζηενπνξσηηθνύ θ/α 

– Ιζρίνπ, , θαξπνύ θαη ώκνπ 

•  Υξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε απόθαζε γηα ζεξαπεία είλαη αβέβαηε  

WHO FRAX® Tool. http://www.shef.ac.uk/FRAX/. Accessed September 13, 2013. 



• πιινγή δεδνκέλσλ από πιεζπζκηαθέο νκάδεο 
παγθνζκίσο  

  

• Αμηνιόγεζε ζε ζύγθξηζε κε αλεμάξηεηεο πιεζπζκηαθέο  

    νκάδεο παξόκνηαο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο 

 

•  Γελ αληηκεησπίδεηαη σο ‘goal standard’, αιιά σο κία 

    ηερλνινγηθή πιαηθόξκα 

 

• Πξνζαξκνζκέλν από Kanis et al 2009 

FRAX® 



Cohorts studied 

EVOS/EPOS Hiroshima CaMos Rochester Sheffield 

Rotterdam Kuopio Gothenburg (2) EPIDOS Dubbo 

OFELY THIN SOF York Geelong (2) 

OPUS PERF Miyama SEMOF WHI 

n = 289,718      person-years = 1,458,427 

Osteoporotic fractures = 18,678     hip fractures = 4314 

22 population based cohorts from Europe, North America, Asia, Australasia 

http://www.who.int/en/










ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟ FRAX    



ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟ FRAX    

 Σν T-score ηνπ ηζρίνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα 

    ηεο NHANES III  

 

 Φπζηνινγηθό εύξνο ηηκώλ ζεσξείηαη ησλ γπλαηθώλ 20-29 

    εηώλ, Καπθάζηαο θπιήο 

 

  Γηα ηνπο άλδξεο δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζηνηρεία νπόηε 

     ρξεζηκνπνηνύληαη ησλ γπλαηθώλ! 

  

  Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε BMD (ζε g/cm²) θαη όρη  

     ην T-score  



ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟ FRAX    

 Υξεζηκνπνηείηαη ε BMD ηνπ ηζρίνπ θαη όρη ηεο ΟΜ 

 

 Γπζρεξήο ε κέηξεζε ζηελ ΟΜ, κε πνιιά ιάζε  

    εηδηθά ζηνπο ειηθησκέλνπο 

 

 Πηζαλά ζηνηρεία από ηελ ΟΜ ΓΔΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ 

    ζην FRAX 

 

 O Leslie et al.ην 2011 πξόηεηλαλ κηα κέζνδν δηόξζσζεο ηνπ 

    T-score, κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ηεο ΟΜ      

       



ΑΘΔΝΗ #1 

• 62 εηώλ, ♀, θαπθάζηα   

• 68 Kg, 170 cm (BMI 23.5)          
 

• Δκκελόπαπζε από 10εηίαο  
 

• DXA πξν 4 εηώλ:  

– ΟΜ T-score: - 2.1 

– ΑΡ ΙΥΙΟ T-score (απρέλα): -1.6 

 

•   10εηήο θίλδπλνο θαηάγκαηνο (%) γηα: 
 

    - κείδνλα νζηενπνξσηηθά  θαηάγκαηα = 11  (>20%) 

    - θάηαγκα ηζρίνπ = 1.1 (>3%) 

 
 



ΓΔΡΟΓΗΜΟ Υ., ΑΚΚΑ Ι.Λ.ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ,2011,22(1):23-33 





10εηή θαηαγκαηηθό θίλδπλν:  

≥3% γηα θάηαγκα ηζρίνπ 

ή 

≥20% γηα κείδσλ νζηενπνξσηηθό θ/α 

T-scores αλάκεζα ζε  

-1.0 θαη -2.5 θαη 

NOF Guidelines 2010: 
Whom to Treat 

Αθνύ απνθιεηζηνύλ νη δεπηεξνπαζείο αηηίεο,  

ζεξαπεύνπκε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο θαη άλδξεο  

> 50 εηώλ πνπ έρνπλ… 

Οζηενπόξσζε 

Κιηληθή δηάγλσζε: 

Κάηαγκα ηζρίνπ ή  

 

Γηάγλσζε κε DXA :  

T-score < -2.5 ζην 

ηζρίν ή  

National Osteoporosis Foundation. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Washington, DC: National 

Osteoporosis Foundation; 2013. Available at: http://www.nof.org/hcp/clinicians-guide. Accessed September 13, 2013. 



NOGG Guidelines 2010: 
Whom to Treat 



NOGG Guidelines 2010: 
Whom to Treat 

• Αζζελείο κε ΤΦΗΛΗ 10εηή πηζαλόηεηα 
     - άκεζε έλαξμε αγσγήο, ρσξίο BMD 

     - πηζαλή κέηξεζε BMD ζε λεώηεξεο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο 

 

• Αζζελείο κε ΔΝΓΙΑΜΔΗ 10εηή πηζαλόηεηα 

     - βξίζθνληαη ζε γθξίδα δώλε 

      - απαξαίηεηε ε κέηξεζε BMD θαη επαλεθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο 

      

• Αζζελείο κε ΥΑΜΗΛΗ 10εηή πηζαλόηεηα  

      - δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο θαη ζεξαπεία 

      - ζπζηήλνληαη γεληθά κέηξα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηξόπνπ δσήο 

      - επαλεθηίκεζε κε FRAX ζε 5 έηε 



NOGG Guidelines 2010: 
Whom to Treat 



ΑΘΔΝΗ #1 

       

•    10εηήο θίλδπλνο θαηάγκαηνο (%) γηα: 
 

 - κείδνλα νζηενπνξσηηθά  θ/α = 11 (>20%) 

 - θάηαγκα ηζρίνπ = 1.1 (>3%) 

 

 

•   ΘΔΡΑΠΔΙΑ;  
     

     - δε ζα ιάβεη ζεξαπεία  

     - έιεγρνο κέζα ζηελ επόκελε 5εηία  

 
 



ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ FRAX® 

• Ξεθάζαξε ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ νζηενπεληθό 

αζζελή 

– ε απόθαζε γηα ζεξαπεία βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν     

θαηάγκαηνο, όρη απνθιεηζηηθά ζην T-score  

• Πξνζδηνξίδεη αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ γηα θαηάγκαηα 

γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ζα ιάβνπλ ζεξαπεία  

• Βνεζάεη λα κε ιακβάλνπλ ζεξαπεία αζζελείο ρακεινύ 

θηλδύλνπ  

National Osteoporosis Foundation. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Washington, DC: 

National Osteoporosis Foundation; 2013. Available at: http://www.nof.org/hcp/clinicians-guide. Accessed September 13, 

2013. 

“Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε” 



ΑΘΔΝΗ  #2 

 

• Γπλαίθα 55 εηώλ  

• 58 Kg, 165 cm (BMI 21.3) 

• T-score: - 1.9  

• ΡΑ από 10εηίαο 

• CSs (5 mg/d) από 3εηίαο  

ΑΘΔΝΗ  #3 

 

• Άλδξαο 66 εηώλ 

• 80 Kg, 180 cm (BMI 24.7) 

• T-score: - 2.1 

• ΡΑ από 3εηίαο 

• CSs από 6κήλνπ 

• Καπληζηήο 



ΠΟΣΔ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ Ζ ΚΛΗΝΗΚΖ 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

Σν FRAX® κπνξεί λα ππνεθηηκά ηνλ θίλδπλν θ/α: 
• Κάπνηνη παξάγνληεο θηλδύλνπ είλαη δνζνεμαξηώκελνη 

(CSs, θάπληζκα, αιθνόι, θ/α), αιιά ην FRAX®  δελ 

ζπλππνινγίδεη ηε δόζε  

• Κάπνηνη παξάγνληεο θηλδύλνπ, πνπ απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν θ/α αλεμάξηεηα από ηελ επίδξαζε ηνπο ζηε 

BMD δελ πεξηιακβάλνληαη ζην FRAX®:  

– Πηώζεηο 

– Αζηάζεηα 

– Αζζέλεηεο θαη θάξκαθα (θιηλνζηαηηζκόο, Γ, αληηεπηιεπηηθά,    

SSRIs, PPIs, TZDs) 

National Osteoporosis Foundation. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Washington, DC: 
National Osteoporosis Foundation; 2013. Available at: http://www.nof.org/hcp/clinicians-guide . Accessed September 13, 
2013; Gnudi S, et al. J Bone Miner Res. 2001;16:1130-1135; Nguyen TV, et al. J Bone Miner Res. 2005;20:1195-1201; 
Sornay-Rendu E, et al. J Bone Miner Res. 2005;20:1929-1935. 



ΑΘΔΝΗ #2 

  

• 10εηήο θίλδπλνο θαηάγκαηνο (%) γηα: 

    - κείδνλα νζηενπνξσηηθά  θαηάγκαηα = 9.2  

    - θάηαγκα ηζρίνπ = 2.4 

    

• ύζηαζε γηα ζεξαπεία θαηά:  

     - NOGG (UK) = ΝΑΙ 

     - NOF (US) = ΟΥΙ   

ΑΘΔΝΗ #3 

  

• 10εηήο θίλδπλνο θαηάγκαηνο (%) γηα: 

    - κείδνλα νζηενπνξσηηθά  θαηάγκαηα = 17  

    - θάηαγκα ηζρίνπ = 11 

    

• ύζηαζε γηα ζεξαπεία θαηά:  

     - NOGG (UK) = ΝΑΙ 

     - NOF (US) = ΝΑΙ  



•  Γελ εθαξκόδεηαη ζηηο πξνεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο 

•  Γελ εθαξκόδεηαη ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ιάβεη ζεξαπεία   

 

•  Γελ ζπκπεξηιακβάλεη όινπο ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ 
– εκαληηθνί παξάγνληεο δελ ζπλππνινγίδνληαη  

• (πηώζεηο, ζπάληα λνζήκαηα, θ.α) 

– Οη απαληήζεηο ηνπ ηύπνπ ΝΑΙ ή ΟΥΙ δε δηαβαζκίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

– Ο θαηαγκαηηθόο θίλδπλνο κπνξεί λα ππν ή ππεξ-εθηηκεζεί   

– Η ειηθία θαη ε BMD ηνπ ηζρίνπ ηείλνπλ λα ππεξθαιύςνπλ ηνπο 
άιινπο παξάγνληεο 

 

• Γελ πνζνηηθνπνηνύληαη νη παξάγνληεο θηλδύλνπ, πρ: 
– 3 θ/α ιεθάλεο = 1 θ/α ΠΓΚ 

– 5 mg πξεδληδνιόλεο γηα 3 κήλεο πξηλ από 2 έηε = 60 mg ηώξα 

  

•  Η BMD πεξηνξίδεηαη κόλν ζην ηζρίν 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΟΤ FRAX® 



ΑΘΔΝΗ # 4 

• 65 εηώλ, T-score: -1.6 

• Μέηξεζε ύςνπο: 5 cm ειάηησζε από ην ύςνο θαηά ηε λεόηεηα 

• Τπνβιήζεθε ζε πιάγηα Α/α   

πνλδπιηθά θαηάγκαηα:  

• 2/3 δε γίλνληαη αληηιεπηά από ηαηξνύο/αζζελείο 

• Τπνδειώλνπλ πνιύ κεγάιε πηζαλόηεηα γηα 

κειινληηθά θ/α ηζρίνπ θαη   

• Απόιπηε έλδεημε γηα ζεξαπεία 

• Δπί θιηληθήο ππνςίαο λα γίλεηαη ζρνιαζηηθόο 

έιεγρνο 

Xu WW, et al. Bone. 2011;2:307-311. National Osteoporosis Foundation. Clinician’s Guide 

to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Washington, DC: National Osteoporosis 

Foundation; 2013. Available at: http://www.nof.org/hcp/clinicians-guide . Accessed 

September 13, 2013. 

ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΄΄ΗΧΠΖΛΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ΄΄ 



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ FRAX 

• Παξέρνληαη  εηδηθνί βνεζεηηθνί πίλαθεο γηα θάζε ρώξα  

 

•  Μπνξνύλ λα εθηππσζνύλ θαη  λα ρξεζηκνπνηεζνύλ  

   ρσξίο ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν  





ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  ην FRAX είλαη πνιύ επηηπρεκέλν εξγαιείν πξόγλσζεο 

 

 θαζεκεξηλά ε ηζηνζειίδα δέρεηαη 55.000 επηζθέπηεο  

 

 κειινληηθά αλακέλεηαη όηη ζα ζπκπεξηιάβεη : 

  

      - πεξηζζόηεξεο ρώξεο 

      - πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ 

      - νζηηθνύο βηνρεκηθνύο δείθηεο  

 

 ε εθαξκνγή ηνπ έρεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε  

    γηα ην ζύζηεκα πγείαο 

     

Λπξίηεο Γ. θαη ζπλ. ΔΔΥΟΣ, Σόκνο 63, (1): 8-14, 2012 


