EλλHNIKH MAIEYTIKH & γYNAIKOλOγIA
19(3):264-277, 2007

Ανασκόπηση
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Κατευθυντήριες γραμμές για τη
διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της
μετεμμηνοπαυσιακής βλάβης των οστών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεσθεί σχετικά με την κατανόηση των αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, τις μεθόδους εκτίμησης της οστικής πυκνότητας
και τις θεραπευτικές στρατηγικές, η νόσος αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της δημόσιας υγείας, αφού οι επιπλοκές της οστεοπόρωσης συνοδεύονται από υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα, καθώς και κοινωνικοοικονομικό κόστος. Στην παρούσα ανασκόπηση, παρουσιάζονται
οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής βλάβης των οστών.
Όροι ευρετηρίου: εμμηνόπαυση, οστεοπόρωση, οστική πυκνότητα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οστεοπόρωση είναι η ελάττωση της πυκνότητας του οστίτη ιστού
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προκύπτει ελάττωση της μηχανικής αντοχής του οστού και να προκαλούνται παθολογικά κατάγματα.
Η πρωτοπαθής οστεοπόρωση διακρίνεται σε δύο κλινικούς τύπους. Ο τύπος Ι αφορά στη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, που
αφορά σε γυναίκες στα πρώτα 15 χρόνια μετά την εμμηνόπαυση,
προσβάλλει κυρίως το σπογγώδες οστούν και οδηγεί σε κατάγματα
των σπονδυλικών σωμάτων και του περιφερικού άκρου της κερκίδας. Ο τύπος ΙΙ συνίσταται στη γεροντική οστεοπόρωση και αφορά
στον πληθυσμό ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών ανεξάρτητα του φύλου. Η ελάττωση της μηχανικής αντοχής παρατηρείται κυρίως στο
φλοιώδες οστό και χαρακτηρίζεται από κατάγματα του περιφερικού
σκελετού, όπως εκείνα του άνω άκρου του μηριαίου οστού.
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι το 30% των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών έχει κλινικά ευρήματα οστεοπόρωσης
τύπου Ι1,2. Πολυκεντρική επιδημιολογική μελέτη που έγινε σε πολυάριθμο δείγμα Ευρωπαϊκού πληθυσμού έδειξε ότι το 20% των γυναικών ηλικίας άνω των 50 ετών είχε υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα
σπονδύλου3. Επίσης, έχει καταγραφεί ότι το σύνολο των ημερών νοσηλείας γυναικών με οστεοπορωτικά κατάγματα είναι σχεδόν διπλάσιο εκείνου που αφορά σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και χρόνια πνευμονικά νοσήματα και τριπλάσιο εκείνου των εμφραγμάτων
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μυοκαρδίου και του καρκίνου του μαστού4. Υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανώνται
για τη νοσηλεία ασθενών με οστεοπορωτικά κατάγματα περίπου 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως
και καταλαμβάνονται περίπου 500.000 κλίνες ανά
διανυκτέρευση ετησίως5. Στην Ελλάδα, η επίπτωση
των καταγμάτων του άνω άκρου του μηριαίου οστού
κατά το έτος 1997 υπολογίσθηκε σε 448,87/100.000
σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών6.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟ
ΠΑΥΣΙΑΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Η βασική αιτία πρόκλησης οστεοπόρωσης είναι
η ύπαρξη μακροχρόνιου αρνητικού ισοζυγίου κατά
την οστική ανακατασκευή. Στη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, παρατηρείται αυξημένη οστική
απώλεια, λόγω της δραματικής ελάττωσης των οιστρογόνων, που διαταράσσει τη δράση των ασβεστιοτρόπων ορμονών, καθώς και της παρακρινικής
δράσης κυτοκινών, όπως των ιντερλευκινών 1 και
6, των παραγόντων TNF, TGF-β, IGF-I, IGF-II και
της προσταγλανδίνης Ε2. Επίσης, σε ανεπάρκεια
των οιστρογόνων έχει παρατηρηθεί ενεργοποίηση
μεγάλου αριθμού μεταβολικών μονάδων του οστού.
Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε αυξημένη δραστηριότητα των οστεοβλαστών, που σε συνθήκες έλλειψης
ενεργοποίησης των υποδοχέων οιστρογόνων που
υπάρχουν σε αυτούς, υπερεκκρίνουν ιντερλευκίνες
IL-1 και IL-67,8. Αυτές οι κυτοκίνες κινητοποιούν την
αιμοποιητική σειρά των μεσεγχυματικών κυττάρων
και διεγείρουν τελικά την παραγωγή οστεοκλαστών
με αποτέλεσμα την αυξημένη απώλεια οστού. H αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οφείλεται επιπρόσθετα
σε δευτεροπαθή μείωση της ενδογενούς έκκρισης
της καλσιτονίνης9. Άλλοι έμμεσοι μηχανισμοί επίδρασης της οιστρογονικής ανεπάρκειας στην οστική ανακατασκευή είναι η ελάττωση της παραγωγής
του ενζύμου της 1α-υδροξυλάσης και άρα της 1,25
διυδροξυβιταμίνης D3, καθώς και η μείωση της ευαισθησίας των υποδοχέων στην παραθορμόνη10.
Αξίζει να τονιστεί η έννοια της κορυφαίας οστικής πυκνότητας στην παθογένεια της νόσου, αφού
η βελτιστοποίησή της αποτελεί τον κύριο στόχο της
πρόληψης της οστεοπόρωσης. Η κορυφαία οστική
πυκνότητα είναι η μέγιστη τιμή οστικής πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της ζωής.
Στην Ελλάδα, η κορυφαία οστική πυκνότητα στις
γυναίκες επιτυγχάνεται περίπου κατά το 25ο έτος
της ηλικίας. Στη συνέχεια και μέχρι το 40-45ο έτος
της ηλικίας οι γυναίκες διατηρούν σχεδόν σταθερή οστική πυκνότητα. Με την πάροδο της ηλικίας,
αρχίζει βαθμιαία απώλεια οστικής μάζας με ετήσιο

ρυθμό 0,5-1,5%. Μετά την εμμηνόπαυση, ο ρυθμός
της οστικής απώλειας αυξάνεται δραματικά και κυμαίνεται μεταξύ 2% και 4% κατά τη διάρκεια των
πρώτων 5 ετών, ενώ στη συνέχεια ελαττώνεται σε
επίπεδα 1-2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σημαντικό ποσοστό γυναικών, που προσεγγίζει το 35%,
έχει παρατηρηθεί εμμένουσα ή περιστασιακή αύξηση του ετήσιου ρυθμού της οστικής απώλειας, πλέον
του 3%, κατά τα πρώτα 10 έτη μετά την εμμηνόπαυση (fast bone loosers)11.
Η επίτευξη υψηλής τιμής κορυφαίας οστικής πυκνότητας ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης
οστεοπόρωσης στη μετεμμηνοπαυσιακή χρονική
περίοδο, ενώ αντίθετα, η χαμηλή κορυφαία οστική
πυκνότητα συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπόρωσης κατά την πέμπτη δεκαετία
της ζωής. Η τιμή της κορυφαίας οστικής πυκνότητας
κατά 80% περίπου εξαρτάται από διάφορα γονιδιακά χαρακτηριστικά, όπως ο πολυμορφισμός του
γονιδίου του υποδοχέα της βιταμίνης D12 ή του υποδοχέα των οιστρογόνων13. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι μικρόσωμες γυναίκες ανοικτού δέρματος
επιτυγχάνουν μικρότερες τιμές κορυφαίας οστικής
πυκνότητας14.
Σπανιότερα κληρονομικά αίτια επίτευξης χαμηλής τιμής κορυφαίας οστικής πυκνότητας στις
γυναίκες αποτελούν διάφορες παθήσεις, όπως η
ατελής οστεογένεση, η οικογενής νεφρική υπερασβεστιουρία και το σύνδρομο Turner. Ορμονικές
διαταραχές κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
όπως υπογοναδισμός, υποθυρεοειδισμός, ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης και νεανικός διαβήτης,
οδηγούν επίσης σε χαμηλή κορυφαία οστική πυκνότητα. Έχει βρεθεί ότι η τιμή της κορυφαίας οστικής πυκνότητας παρουσιάζει αντιστρόφως ανάλογη
σχέση με την ηλικία εμμηναρχής15.
Σχετικά με την επίδραση της κύησης ή γαλουχίας,
έχει αποδειχθεί ότι η κύηση και σε λιγότερο βαθμό η γαλουχία, σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών,
αποτελεί δυσμενή παράγοντα στη βελτιστοποίηση
της κορυφαίας οστικής πυκνότητας16. Άλλος σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης της οστικής μάζας είναι η πρόσληψη ασβεστίου. Κατά την περίοδο
της σκελετικής ανάπτυξης τυχόν χαμηλή πρόσληψη
ασβεστίου ή αυξημένη αποβολή ασβεστίου στα ούρα οδηγεί σε ελάττωση της επιτυγχανόμενης κορυφαίας οστικής πυκνότητας17. Σχετικά με την επίδραση της άσκησης, πολλές μελέτες έχουν παρατηρήσει αυξημένες τιμές κορυφαίας οστικής μάζας σε
νεαρές γυναίκες που ασκούνται καθημερινά, ιδίως
σε προγράμματα άρσης βαρών και αεροβικής γυμναστικής18-20. Τέλος, διάφορες παθήσεις κατά την
περίοδο της σκελετικής ανάπτυξης, όπως βρογχικό
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άσθμα ή ρευματικές νόσοι, που επιβάλλουν χρόνια
λήψη κορτικοστεροειδών, καθώς και η ψυχογενής
ανορεξία21 οδηγούν σε σημαντική ελάττωση της τιμής της κορυφαίας οστικής πυκνότητας.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Κλινική διάγνωση
Τα υποκειμενικά ενοχλήματα μιας μετεμμηνοπαυσιακής γυναίκας με οστεοπόρωση συνίστανται
κυρίως σε άτυπα μυϊκά και οστικά άλγη. Το οστικό άλγος εντοπίζεται στη θωρακική και οσφυϊκή
μοίρα της σπονδυλικής στήλης και τίθεται συχνά
θέμα διαφορικής διάγνωσης με τη σπονδυλοαρθροπάθεια. Επίσης, οι μυαλγίες μπορεί να συγχέονται
με το σύνδρομο της ινομυαλγίας. Δυστυχώς, συχνά
η κλινική υποψία της οστεοπόρωσης τίθεται όταν
επισυμβούν παθολογικά κατάγματα σπονδυλικών
σωμάτων ή οστών του περιφερικού σκελετού. Η
απώλεια ύψους της ασθενούς πλέον των 4 εκατοστόμετρων, όπως αυτή διαπιστώνεται με τη χρήση
αναστημόμετρου και τη σύγκριση του αναπτύγματος των άνω άκρων με το ανάστημα, καθώς και η
παρουσία κύφωσης, αποτελούν κλινικά σημεία ήδη
εγκατεστημένης οστεοπόρωσης.
• Απεικονιστικές μέθοδοι
α) Μέθοδος απορροφησιομετρίας διπλοενεργειακής δέσμης ακτίνων Χ (DEXA)
Αποτελεί τη συχνότερα εφαρμοζόμενη μέθοδο
για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Συνίσταται
στον υπολογισμό της περιεκτικότητας του οστού
σε μεταλλικά στοιχεία και επομένως έμμεσα στον
υπολογισμό της οστικής πυκνότητας (g/cm2), χρησιμοποιώντας δύο δέσμες, χαμηλής και υψηλής
ενέργειας, από το συνεχές φάσμα των ακτίνων Χ.
Η μέτρηση αφορά κυρίως στην οσφυϊκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης (Ο2-Ο4), στον αυχένα του μηριαίου οστού και στην περιφερική μετάφυση των
οστών του πήχη. Σχετικές ή απόλυτες ενδείξεις για
τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας στην περιοχή
της οσφυϊκής μοίρας αποτελούν η εκσεσημασμένη
σπονδυλοαρθροπάθεια, κυφοσκολιωτικές διαταραχές, κατάγματα, καθώς και η παρουσία υλικών
σπονδυλοδεσίας. Στην περιοχή του αυχένα του μηριαίου οστού, οι αντενδείξεις αφορούν σε ιστορικό κατάγματος, οστεοσύνθεσης ή αρθροπλαστικής
και σε παρουσία βλαβών ετερότοπης περιαρθρικής
οστεοποίησης.
Παρά την ικανοποιητική ακρίβεια (0,5-2%) και
επαναληψιμότητα (1%) της μεθόδου, θα πρέπει
να σημειωθούν οι ακόλουθοι περιορισμοί της μεθόδου22,23: α) δεν παρέχονται πληροφορίες για την
ποιοτική σύνθεση και στερεοταξική γεωμετρία του
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φλοιώδους και σπογγώδους οστού, β) η ακρίβεια
της μεθόδου επηρεάζεται σημαντικά από το πάχος
και τη σύνθεση των μαλακών μορίων που περιβάλλουν την εξεταζόμενη περιοχή του σκελετού και γ)
η μέθοδος αναλογεί σε προβολή μόνο των δύο διαστάσεων του οστού. Στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων καταγραφής της μέσης οστικής συχνότητας
(BMD, Bone Mineral Density) χρησιμοποιούνται
το T-score και Z-score, όπου ως T-score ορίζεται η
σταθερά απόκλιση της διαφοράς μεταξύ της μέσης
τιμής οστικής πυκνότητας στην εξετασθείσα περιοχή του σκελετού σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της
κορυφαίας οστικής μάζας υγιούς νεαρού ατόμου
του ίδιου φύλου και ηλικίας 30-35 ετών, ενώ το Zscore εκφράζει πόσες σταθερές αποκλίσεις απέχει
η μετρηθείσα τιμή από την αντίστοιχη τιμή φυσιολογικού ατόμου ίδιου φύλου και ηλικίας. Η διαγνωστική και προγνωστική αξία του Z-score είναι
χαμηλή, αφού ο παράγοντας της ηλικίας, ιδιαίτερα
στο θήλυ πληθυσμό, δεν μπορεί να αποτελεί αξιόπιστη μεταβλητή της οστικής μάζας, π.χ. είναι πιθανό
να υπάρχει σημαντική διαφορά της οστικής πυκνότητας μεταξύ μιας γυναίκας 50 ετών που είναι σε
εμμηνόπαυση για διάστημα 5 ετών και μιας γυναίκας ίδιας ηλικίας που δεν έχει εισέλθει ακόμα στην
εμμηνόπαυση. Επίσης, η χρήση του Z-score οδηγεί
συχνά σε υποεκτίμηση του κινδύνου κατάγματος.
Γι’ αυτούς τους λόγους, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) συστήνει την αξιολόγηση του
T-score για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Σε
τιμές T-score μεγαλύτερες του -1, η οστική πυκνότητα κρίνεται ως φυσιολογική. Σε τιμές μεταξύ -1
και -2,5 τίθεται η διάγνωση οστεοπενίας, ενώ τιμές
μικρότερες του -2,5 θέτουν τη διάγνωση οστεοπόρωσης. Σε συνύπαρξη οστεοπορωτικού κατάγματος
χρησιμοποιείται ο όρος της εγκατεστημένης οστεοπόρωσης. Σχετικά με την πρόγνωση του κινδύνου κατάγματος κατά την αξιολόγηση του T-score,
αξίζει να σημειωθεί ότι σε τιμή -1,0 υπάρχει 50%
μεγαλύτερος κίνδυνος πρόκλησης οστεοπορωτικού
κατάγματος συγκριτικά με την τιμή 0, ενώ για κάθε
μείωση του T-score κατά μία μονάδα ο κίνδυνος κατάγματος διπλασιάζεται. Κάθε σταθερά απόκλιση
(SD, standard deviation) αναλογεί σε μεταβολή της
οστικής μάζας κατά 10-12% περίπου.
β) Μέθοδος ποσοτικής υπερηχοτομογραφίας
(QUS)
Οι παράμετροι που χρησιμοποιεί η μέθοδος είναι η εξασθένηση της δέσμης ηχητικών κυμάτων,
BUA (Broad Ultrasound Attenuation) και η ταχύτητα μετάδοσης του ήχου, SOS (Speed Of Sound)
σε περιφερικές περιοχές του σκελετού, όπως η
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πτέρνη και το περιφερικό άκρο της κερκίδας24-26. Τα
αποτελέσματα των μεθόδων QUS και DEXA δεν
είναι ισοδύναμα. Στη μέθοδο της ποσοτικής υπερηχοτομογραφίας οι τιμές του παθολογικού T-score
είναι υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες της
μεθόδου DEXA. Γι’ αυτό το λόγο, ένα αποτέλεσμα
φυσιολογικής τιμής T-score μετά από εφαρμογή της
μεθόδου QUS δεν αποκλείει την πιθανότητα χαμηλής οστικής μάζας. Αρκετές μελέτες27-30 έχουν καταδείξει ότι σε γυναίκες λευκής φυλής και ηλικίας
άνω των 65 ετών η μέθοδος QUS μπορεί να παρέχει αξιόπιστη πρόβλεψη του κινδύνου κατάγματος
στην περιοχή του ισχίου, ενώ σε γυναίκες νεότερης
ηλικίας η προγνωστική αξία της μεθόδου είναι αμφίβολη, συγκριτικά με τη μέθοδο DEXA, που αποτελεί τη μέθοδο εκλογής.
Έχει αποδειχθεί ότι διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν στατιστικώς σημαντικά την
ακρίβεια της μεθόδου31 όπως η θέση του άκρου στο
χώρο, η θερμοκρασία του χώρου εξέτασης, το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας του εξεταζόμενου σε δεδομένο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της εξέτασης, καθώς και διάφορες ανατομικές
παραλλαγές των οστών. Η χαμηλότερη ακρίβεια
και επαναληψιμότητα της μεθόδου, συγκριτικά με
τη DEXA, αποτελούν τις κυριότερες αιτίες για την
απουσία ένδειξης της μεθόδου στη διαχρονική παρακολούθηση των μεταβολών της οστικής πυκνότητας, καθώς και του θεραπευτικού αποτελέσματος32.
Στις περιπτώσεις μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
που έτυχαν εκτίμησης της οστικής πυκνότητάς τους
μέσω ποσοτικής υπερηχοτομογραφίας, συνιστάται
ότι σε τιμές T-score μεγαλύτερες του 1 ενδείκνυται
επανέλεγχος μετά από 2 έτη, σε τιμές χαμηλότερες
του -1 επιβάλλεται έλεγχος της ασθενούς με DEXA
και σε τιμές T-score που εμπίπτουν στη γκρίζα ζώνη (μεταξύ -1 και 1) η συνύπαρξη κλινικών παραγόντων κινδύνου απαιτεί εφαρμογή της μεθόδου
DEXA, ενώ σε απουσία παραγόντων κινδύνου συνιστάται η διενέργεια ελέγχου με τη χρήση DEXA
μετά από πάροδο ενός έτους.
γ) Μέθοδος ποσοτικής υπολογιστικής τομογραφίας (QCT)
Η μέθοδος διακρίνεται στη δισδιάστατη (2D) και
τρισδιάστατη (3D) ή ογκομετρική (vQCT) ποσοτική
υπολογιστική τομογραφία. Η ογκομετρική μέθοδος
συνίσταται σε πολυτομική σάρωση και τρισδιάστατη
ανασύνθεση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής
και του άνω πέρατος του μηριαίου οστού και στη
μέτρηση της μέσης τιμής της οστικής πυκνότητας στο
σπογγώδες (tBMD), στο φλοιώδες (cBMD), καθώς
και στο ολικό οστό (iBMD). Η μέθοδος, εκτιμώντας

την οστική πυκνότητα ογκομετρικά, διακρίνει την
οστική γεωμετρία και την οστική πυκνότητα ως ανεξάρτητους παράγοντες στην εμβιομηχανική συμπεριφορά των οστών και άρα, στη διαμόρφωση του
κινδύνου κατάγματος33-35. Διάφορες μελέτες έχουν
αποδείξει ότι η μέτρηση της πυκνότητας του ολικού
οστού (iBMD) με τη μέθοδο vQCT ή DEXA εκτιμά
με μεγαλύτερη ακρίβεια τον κίνδυνο κατάγματος,
συγκριτικά με τη μέτρηση της πυκνότητας του σπογγώδους οστού (tBMD) στη σπονδυλική στήλη ή στο
εγγύς άκρο του μηριαίου οστού36-38.
Τα αποτελέσματα κλινικών μελετών σε μεγάλες
σειρές μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών συμφωνούν
ότι η μέτρηση της οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο
vQCT έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση
γυναικών με οστεοπορωτικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης, συγκριτικά με τη μέθοδο DEXA39-41.
Παρόμοια αποτελέσματα έχουν καταγραφεί σε
μελέτη πληθυσμού μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
με δευτεροπαθή οστεοπόρωση, λόγω χρόνιας λήψης κορτικοστεροειδών42. Συγκριτικά με τη μέθοδο
DEXA, η μέθοδος παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα, όπως η σαφώς μεγαλύτερη έκθεση στην
ιονίζουσα ακτινοβολία (50 mSv έναντι 1-6 mSv),
ο μεγαλύτερος χρόνος εξέτασης, το υψηλότερο οικονομικό κόστος, καθώς και η μικρότερη ακρίβεια
και επαναληψιμότητα, που δεν έχουν επιτρέψει την
ευρεία εφαρμογή της μεθόδου στην κλινική πράξη.
δ) Ν
 εότερες απεικονιστικές μέθοδοι μελέτης της
μικροαρχιτεκτονικής του οστού
Κατά την τελευταία δεκαετία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επινόηση και εφαρμογή μεθόδων
που αφορούν επιπρόσθετα στην ποιοτική ανάλυση
της μικροαρχιτεκτονικής του φλοιώδους και σπογγώδους οστού, με σκοπό την ακριβέστερη εκτίμηση της μηχανικής αντοχής του σκελετού και κατά
συνέπεια την ορθότερη αξιολόγηση του κινδύνου
οστεοπορωτικού κατάγματος, όπως η πολυτομική υπολογιστική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας
(HRCT), η απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας μέσω
μαγνητικού συντονισμού (HRMR), καθώς και οι
αντίστοιχες μικροσκοπικές μέθοδοι, που τυγχάνουν
in vitro εφαρμογών43-46. Η απλοποίηση της εφαρμογής αυτών των νεότερων μεθόδων σε συνδυασμό
με τη βελτίωση των παραμέτρων της ακρίβειας και
της επαναληψιμότητάς τους υπόσχεται στο μέλλον
πληρέστερη ανάλυση της μικροαρχιτεκτονικής του
οστού και ακριβέστερη πρόγνωση του κινδύνου κατάγματος.
• Βιοχημικοί δείκτες οστικής εναλλαγής
Έχουν παρατηρηθεί υψηλότερες τιμές των βιο267
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χημικών δεικτών οστικής εναλλαγής στους ασθενείς με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση 47-50.
Ωστόσο, δεν θεωρούνται χρήσιμοι στη διάγνωση
της οστεοπόρωσης, λόγω της συχνής επικάλυψης
που διαπιστώνεται ανάμεσα σε τιμές φυσιολογικού
πληθυσμού και ασθενών με οστεοπόρωση και της
υψηλής μεταβλητότητάς τους σε διαδοχικές μετρήσεις. Αντίθετα, οι βιοχημικοί δείκτες παρουσιάζουν
σημαντικά πλεονεκτήματα στην παρακολούθηση
του αποτελέσματος της θεραπευτικής αγωγής.
Ενώ οι πρώτες ενδείξεις για ανταπόκριση ή μη
στην αντιοστεοπορωτική αγωγή με απεικονιστικές
μεθόδους μέτρησης της οστικής πυκνότητας γίνονται αντιληπτές περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη
αγωγής, οι μεταβολές των βιοχημικών δεικτών επισυμβαίνουν σε πρωιμότερο χρόνο. Ελάττωση των
δεικτών οστικής απορρόφησης (τελοπεπτίδια NTX
και CTX ορού και ούρων, TRAP 5b) παρατηρείται
μόλις 3-4 μήνες μετά την έναρξη επιτυχούς αντιοστεοκλαστικής αγωγής, ενώ περίπου 6-9 μήνες αγωγής αρκούν για την ανίχνευση μεταβολών στις τιμές
των δεικτών οστικής παραγωγής, όπως της οστεοκαλσίνης και του οστικού κλάσματος της αλκαλικής
φωσφατάσης. Οι δείκτες οστικής απορρόφησης παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα στην εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος,
αφού η ελάττωσή τους προσεγγίζει μέχρι και το 80%
των τιμών αναφοράς σε περιπτώσεις επιτυχούς αγωγής. Έχει βρεθεί ότι η πτώση του NTX στα ούρα μετά από 3 μήνες αγωγής καλσιτονίνης είναι 20-30%51,
35-50% σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης με
οιστρογόνα52-55, πλέον του 50% μετά από χορήγηση
αλενδρονάτης56 και περίπου 80% με το συνδυασμό
αλενδρονάτης και οιστρογόνων57.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέτρηση των βιοχημικών δεικτών του οστικού μεταβολισμού μπορεί να
συμβάλλει στην πρόβλεψη του ρυθμού οστικής απώλειας στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Μελέτες
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών που δεν έτυχαν
αντιοστεοκλαστικής αγωγής, έχουν καταδείξει ότι η
ομάδα των γυναικών με αυξημένες συγκεντρώσεις
NTX εμφάνισε μεγαλύτερη οστική απώλεια σε διάστημα ενός έτους, ενώ οι γυναίκες με χαμηλές τιμές
NTX παρουσίασαν μικρότερο ρυθμό απώλειας οστικής μάζας58,59. Γι’ αυτό το λόγο, συνιστώνται στις περιπτώσεις μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών υψηλού
κινδύνου για ταχεία απώλεια οστικής μάζας περιοδικές μετρήσεις των βιοχημικών δεικτών της οστεοκλαστικής δραστηριότητας ανά 3 μήνες60-62.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Ο σκοπός της θεραπευτικής αγωγής έγκειται στη
μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας που
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οφείλεται στις επιπλοκές της νόσου, κυρίως στα
οστεοπορωτικά κατάγματα. Σχετικά με τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, εφαρμογή αντιοστεοπορωτικής αγωγής ενδείκνυται κυρίως σε τρεις ομάδες63:
1) T-score < -2,5 στα αποτελέσματα μέτρησης της
οστικής πυκνότητας με τη χρήση της μεθόδου
DEXA,
2) ασθενείς με τουλάχιστον δύο σπονδυλικά κατάγματα, εφόσον έχουν αποκλειστεί άλλα νοσήματα, ανεξάρτητα των τιμών μέτρησης της
BMD και
3) μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν
χρόνια αγωγή με κορτικοστεροειδή, ανεξάρτητα του ιστορικού κατάγματος και των αποτελεσμάτων μέτρησης BMD.
Η διάρκεια της αγωγής θα πρέπει να συνεχίζεται
εφόρου ζωής, επειδή η διακοπή του θεραπευτικού
σχήματος θα επιφέρει αύξηση της οστικής εναλλαγής
και ελάττωση της οστικής πυκνότητας, επιδείνωση
των διαταραχών της μικροαρχιτεκτονικής των οστών
και αύξηση του κινδύνου κατάγματος. Η μεγαλύτερη
αύξηση της οστικής πυκνότητας επιτυγχάνεται συνήθως κατά τα πρώτα δύο έτη της θεραπείας. Έχει
διατυπωθεί η άποψη ότι σε περιπτώσεις σημαντικής
αύξησης της οστικής πυκνότητας, με αποτέλεσμα αυτή να προσεγγίζει τη φυσιολογική, η αγωγή μπορεί
να διακοπεί προσωρινά, με την προϋπόθεση ότι θα
παρακολουθούνται οι δείκτες οστικής εναλλαγής
ανά 3 μήνες64. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα φαρμακευτικά σχήματα που έχουν τύχει τη συχνότερη
εφαρμογή στην πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.
• Διφωσφονικά
Τα διφωσφονικά είναι συνθετικά ανάλογα του
πυροφωσφορικού οξέος. Λόγω της χημικής ομοιότητας με το πυροφωσφορικό οξύ, τα διφωσφονικά
δεσμεύονται στους κρυστάλλους του υδροξυαπατίτη και οδηγούν σε σχετικά ταχύ κορεσμό των οστεοκλαστών με μόρια διφωσφονικού αντί των μορίων
ασβεστίου, με αποτέλεσμα την απόπτωση των οστεοκλαστών από το μέτωπο της οστικής απορρόφησης, αφού έχει απορροφηθεί μικρότερη ποσότητα
επιμεταλλωμένης θεμέλιας ουσίας του οστίτη ιστού.
Αποτελεί την ομάδα φαρμακευτικών ουσιών με τη
μεγαλύτερη εφαρμογή στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, με κυριότερους εκπροσώπους δύο αμινοδιφωσφονικά, την αλενδρονάτη και ριζενδρονάτη.
Η κυκλοφορία νέων φαρμακοτεχνικών μορφών
που επιτρέπουν την άπαξ χορήγηση εβδομαδιαίως,
στοχεύει κυρίως στη βελτίωση της συμμόρφωσης
των ασθενών στο θεραπευτικό σχήμα, που αποτελεί
το κυριότερο πρόβλημα στην εφαρμογή οιασδήποτε
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αντιοστεοπορωτικής αγωγής. Έχει αποδειχθεί ότι
η εβδομαδιαία χορήγηση 70mg έχει περίπου την
ίδια επίδραση στην οστική πυκνότητα με την ημερήσια χορήγηση 10mg αλενδρονάτης65. Μελέτες του
θεραπευτικού οφέλους της αλενδρονάτης σχετικά
με τον κίνδυνο κατάγματος σε μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες66,67 έχουν αποδείξει ότι η χορήγηση αλενδρονάτης σε ασθενείς με ιστορικό σπονδυλικών καταγμάτων ελάττωσε τη συχνότητα οστεοπορωτικών
καταγμάτων σπονδυλικής στήλης, κεντρικού πέρατος μηριαίου οστού και περιφερικού πέρατος κερκίδας κατά 50% εντός τριών ετών, ενώ ο κίνδυνος
πολλαπλών σπονδυλικών καταγμάτων μειώθηκε σε
ποσοστό 90%. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
με οστεοπόρωση (T-score < -2,5) χωρίς ιστορικό
κατάγματος, η αλενδρονάτη επέφερε αύξηση των
τιμών οστικής πυκνότητας σε όλες τις περιοχές μέτρησης και ελάττωσε κατά 36% τη συχνότητα των
συμπτωματικών σπονδυλικών καταγμάτων.
Παρόμοια με την αλενδρονάτη, η εβδομαδιαία
χορήγηση 35mg ριζενδρονάτης επιτυγχάνει αντίστοιχη αύξηση της BMD με την καθημερινή χορήγηση 5mg68. Σχετικές μελέτες69,70 έχουν συμπεράνει
ότι σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η χορήγηση
ριζενδρονάτης ελάττωσε τον κίνδυνο νέου σπονδυλικού κατάγματος κατά 61-65% κατά το πρώτο
έτος της θεραπείας. Στα τρία χρόνια θεραπείας, η
ελάττωση της συχνότητας νέων σπονδυλικών καταγμάτων ήταν 41-49%, ενώ ο κίνδυνος μη σπονδυλικών
καταγμάτων μειώθηκε σε ποσοστό 33-39%.
• Καλσιτονίνη
Πρόκειται για πολυπεπτίδιο που αποτελείται από
32 αμινοξέα και αναστέλλει τη δράση των οστεοκλαστών μέσω διέγερσης της αδενυλκυκλάσης και ενεργοποίησης του κύκλου φωσφολιπάσης C και cAMP.
Αυτές οι βιοχημικές μεταβολές οδηγούν σε αύξηση
του ενδοκυττάριου ασβεστίου, σύσπαση των οστεοκλαστών και αδυναμία προσκόλλησής τους στο μέτωπο της οστεόλυσης.
Κατά τα τελευταία χρόνια, η χρήση της καλσιτονίνης στη θεραπεία της οστεοπόρωσης έχει περιορισθεί σημαντικά, διότι τα αποτελέσματα αρκετών
τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών μεγάλων
σειρών ασθενών έχουν συμπεράνει ότι η χορήγηση,
ενέσιμη ή συχνότερα ενδορινική, ανασυνδυασμένης
καλσιτονίνης σολομού ελαττώνει τον κίνδυνο σπονδυλικού κατάγματος σε ποσοστά μικρότερα του 20%,
ενώ η δράση της στην πρόληψη μη σπονδυλικών καταγμάτων είναι αμφίβολη71-76. Πάντως, η αναλγητική
δράση της καλσιτονίνης, πιθανώς μέσω αύξησης του
επιπέδου των β-ενδορφινών, βοηθά σημαντικά στην
αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών σπονδυλικών

καταγμάτων και συνιστάται η συγχορήγηση καλσιτονίνης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οξύ σπονδυλικό κάταγμα για διάστημα 2-3 μηνών.
• Εκλεκτικοί τροποποιητές των οιστρογονικών
υποδοχέων (Selective Estrogen Receptor Modulators:
SERMs)
Αποτελούν ουσίες με συναγωνιστική των οιστρογόνων δράση στα οστά και στα λιπίδια και ανταγωνιστική δράση στο μαστό και στη μήτρα. Η ραλοξιφένη, ένα συνθετικό βενζοθειοφενικό παράγωγο,
αποτελεί τον κύριο τροποποιητή που χρησιμοποιείται στην πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν δύο τύποι πυρηνικών
υποδοχέων των οιστρογόνων, ο υποδοχέας τύπου α
(ERα) και ο υποδοχέας τύπου β (ERβ). Ο μαστός, το
ήπαρ και η μήτρα διαθέτουν υποδοχείς τύπου α, ενώ
τα οστά, τα αγγεία, οι πνεύμονες και το ουροποιητικό σύστημα διαθέτουν υποδοχείς τύπου β. Στις ωοθήκες και το κεντρικό νευρικό σύστημα έχουν ανευρεθεί υποδοχείς αμφότερων των τύπων. Στα οστά,
η ραλοξιφένη συνδέεται με τους υποδοχείς τύπου β
που υπάρχουν στον πυρήνα των οστεοβλαστών, δρώντας συνεργικά με τα οιστρογόνα.
Η σύνδεση του συμπλόκου ραλοξιφένης-υποδοχέα στο DNA του πυρήνα των κυττάρων οδηγεί σε
ελάττωση της ιντερλευκίνης-6, που αποτελεί ισχυρό
οστεολυτικό διαμεσολαβητή και αύξηση του TGFβ3, του παράγοντα ανάπτυξης που αναστέλλει την
οστεόλυση και ευοδώνει την οστεοπαραγωγή, στη
διαδικασία της οστικής ανακατασκευής. Στο μαστό
και τη μήτρα, η ραλοξιφένη ανταγωνίζεται τη δράση
των οιστρογόνων, ενώ στο ηπατικό κύτταρο, παρόλο
που διαθέτει όμοιο τύπο υποδοχέων, δρα συνεργικά
επάγοντας το μεταβολισμό της LDL λιποπρωτεΐνης
και αυξάνοντας την κάθαρση της ολικής χοληστερόλης. Πρόσφατη μετα-ανάλυση77 έδειξε ότι η χορήγηση 60mg ραλοξιφένης/ημέρα ελάττωσε το σχετικό
κίνδυνο των σπονδυλικών καταγμάτων σε ποσοστό
40% περίπου, όχι όμως και τον κίνδυνο κατάγματος
σε άλλες περιοχές του σκελετού. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση της οστικής πυκνότητας σε ποσοστό 2%
σε όλες τις περιοχές μέτρησης.
Η θεραπεία με ραλοξιφένη συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης78,
παρόμοιου εκείνου της χορήγησης οιστρογόνων79.
Γι’ αυτό το λόγο, η χορήγησή της αντενδείκνυται σε
γυναίκες με ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου, καθώς και κατά τη διάρκεια μακράς περιόδου ακινητοποίησης. Αντίθετα, η ραλοξιφένη δεν αυξάνει τον
κίνδυνο υπερπλασίας ή καρκίνου του ενδομητρίου80.
Η αγωγή με SERMs μπορεί να αποτελεί θεραπεία
πρώτης επιλογής σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με
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οστεοπενία για την αποφυγή περαιτέρω απώλειας
οστικής μάζας. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
με οστεοπόρωση δεν έχει αποδειχθεί επαρκής αντικαταγματική δράση της ραλοξιφένης σχετικά με το
κεντρικό πέρας του μηριαίου και άλλες περιοχές
του περιφερικού σκελετού81,82.
• Παραθορμόνη
Η παραθορμόνη έχει τύχει κλινικής εφαρμογής στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, κυρίως με
τη μορφή του συνθετικού Ν-τελικού τμήματός της
(rhPTH1-34, τεριπαρατίδη). Έχει παρατηρηθεί ότι
η χορήγηση τεριπαρατίδης αυξάνει σημαντικά την
οστική πυκνότητα σε όλες τις περιοχές μέτρησης
εκτός της περιφερικής μετάφυσης της κερκίδας και
μειώνει σημαντικά τη συχνότητα των σπονδυλικών
και μη σπονδυλικών καταγμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με εγκατεστημένη οστεοπόρωση83.
Η συνιστώμενη διάρκεια της θεραπείας είναι 18
μήνες, ενώ στη συνέχεια επιβάλλεται η διατήρηση
του θεραπευτικού αποτελέσματος με τη χορήγηση
διφωσφονικού σκευάσματος.
• Στρόντιο
Το ρανελικό στρόντιο αποτελεί τον πρώτο εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς φαρμακευτικών σκευασμάτων στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, των παραγόντων αμφίπλευρης οστικής δράσης (Dual Action
Bone Agents, DABAs), επάγοντας την οστεοβλαστική δραστηριότητα και αναστέλλοντας τη δράση
των οστεοκλαστών. Έχει πιθανολογηθεί ότι αυτή η
διπλή δράση ευοδώνει τη διατήρηση της φυσιολογικής μικροαρχιτεκτονικής του οστού. Η χορήγηση
του σκευάσματος αντενδείκνυται σε ασθενείς με
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, φαινυλκετονουρία ή
ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου. Αν και τα πρώιμα αποτελέσματα της αγωγής είναι ενθαρρυντικά84,
δεν υπάρχουν προς το παρόν πολυκεντρικές μακροχρόνιες προοπτικές μελέτες αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα του σκευάσματος στην αύξηση
της οστικής μάζας και την ελάττωση του κινδύνου
κατάγματος σπονδυλικού σώματος ή άνω πέρατος
του μηριαίου οστού.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
• Ασβέστιο και βιταμίνη D
Επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D
δια βίου, μέσω της διατροφής και συμπληρωμάτων,
θεωρείται απαραίτητη για την πρόληψη της οστεοπόρωσης85. Η ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη
ασβεστίου στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ή
γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών είναι 1.500mg/
ημέρα.
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Η βιταμίνη D προσλαμβάνεται με την τροφή (D2εργοκαλσιφερόλη) ή παράγεται στο δέρμα με την
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας (D -χοληκαλσι3
φερόλη). Στο παρελθόν υπήρχε η άποψη ότι η διαιτητική πρόσληψη της βιταμίνης D ήταν αναγκαία
μόνο για ομάδες ατόμων που δεν υποβάλλονται σε
επαρκή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως βρέφη ή ηλικιωμένοι, ή για πληθυσμούς χωρών που δεν
έχουν αρκετή ηλιοφάνεια. Μελέτες έχουν αναφέρει
αποτελέσματα χαμηλών συγκεντρώσεων βιταμίνης
D σε Μεσογειακές χώρες, σε αντίθεση με πληθυσμούς Σκανδιναβικών χωρών, όπου έχει θεσμοθετηθεί εμπλουτισμός διαφόρων βασικών ειδών δια86-88
τροφής με τη βιταμίνη . Σχετικά με την πρόσληψη
συμπληρωμάτων διατροφής, έχει αναφερθεί ότι η
λήψη χοληκαλσιφερόλης (D3) είναι περισσότερο
ωφέλιμη στην πρόληψη της οστεοπόρωσης συγκριτικά με την εργοκαλσιφερόλη (D2)89. Η συνιστώμενη
πρόσληψη της βιταμίνης D για τις γυναίκες ηλικίας
άνω των 50 ετών είναι 800IU (20μg)/ημέρα.
• Φωσφόρος
Αποτελεί το δεύτερο σε ποσότητα μεταλλικό συστατικό των οστών, αλλά δεν έχει αποδειχθεί συσχέτιση μεταξύ του ποσού πρόσληψης φωσφόρου
και της οστικής πυκνότητας ή του κινδύνου κατάγματος90. Μεγαλύτερης σημασίας αποτελεί ο λόγος
της διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου/φωσφόρου
που πρέπει να διατηρείται περίπου 1:191.
• Πρωτεΐνες
Έχει βρεθεί ότι η διατροφή με χαμηλή πρωτεϊνική πρόσληψη σχετίζεται με αυξημένο ρυθμό απώ92-94
λειας οστικής μάζας
και κίνδυνο για πρόκληση
οστεοπορωτικού κατάγματος95. Γενικά, συστήνεται
ότι η πρόσληψη πρωτεϊνών πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 1 και 1,5gr ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους, ιδιαίτερα στις γυναίκες τρίτης ηλικίας96-98.
• Νάτριο
Για την κατανόηση του ρόλου της αυξημένης πρόσληψης νατρίου στον οστικό μεταβολισμό αξίζει να
σημειωθεί ότι κάθε 2.300mg νατρίου, που αποβάλλονται στα ούρα, συμπαρασύρουν περίπου 40mg
ασβεστίου. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει
βρεθεί σαφής αρνητική συσχέτιση μεταξύ της υψηλής πρόσληψης νατρίου (5.000-7.000mg) και της
οστικής πυκνότητας99, ενώ αυτό το εύρημα δεν έχει
παρατηρηθεί σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες100.
• Καφεΐνη
Η αυξημένη πρόσληψη καφεΐνης (>4 φλυτζάνια
καφέ/ημέρα) έχει συσχετισθεί με αύξηση του κινδύ-
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νου κατάγματος σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες,
λόγω της αυξημένης απέκκρισης ασβεστίου στα ούρα και στα κόπρανα101-103. Επιπρόσθετα, η αρνητική
επίδραση της πρόσληψης σχετικά μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης στην οστική πυκνότητα αυξάνεται σε
περιπτώσεις μειωμένης πρόσληψης ασβεστίου (<
800mg)104-106.
• Αλκοόλ
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πλέον των 25ml αιθυλικής αλκοόλης ημερησίως (>14 μονάδες αλκοόλ/εβδομάδα) αυξάνει
τον κίνδυνο κατάγματος σε γυναίκες μέσης ηλικίας103,107. Πάντως, η προοπτική μελέτη Framingham
παρατήρησε αυξημένη οστική πυκνότητα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που ελάμβαναν παρόμοιες ποσότητες αλκοόλης, πιθανώς λόγω της μετατροπής ανδροστενδιόνης σε οιστρόνη108.
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η τακτική σωματική
άσκηση ευοδώνει την ανάπτυξη της οστικής μάζας.
Μία μετα-ανάλυση που αφορούσε στην ανάλυση
των αποτελεσμάτων 18 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
οι ασκήσεις υπό αντίσταση, καθώς και εκείνες με
άρση βαρών, αυξάνουν την οστική πυκνότητα της
σπονδυλικής στήλης, ενώ η βάδιση είναι αποτελεσματική στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας του
αυχένα του μηριαίου οστού109. Η προοπτική μελέτη EVOS, που αφορούσε σε μεγάλη σειρά γυναικών, ηλικίας 50-79 ετών, κατέδειξε ότι η βάδιση ή η
άσκηση με ποδήλατο πλέον των 30 λεπτών ημερησίως είχε σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του κινδύνου
για οστεοπορωτικό κάταγμα σπονδυλικού σώματος
κατά 20%, συγκριτικά με τις λιγότερο δραστήριες
110
γυναίκες .
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί η ευεργετική
δράση της τακτικής άσκησης στην ισορροπία, το
νευρομυϊκό συντονισμό, τη μυϊκή ισχύ, τον χρόνο
αντίδρασης στα ερεθίσματα, καθώς και τις αντανακλαστικές κινήσεις προστατευτικής αντίδρασης κατά την πτώση, αφού οι πτώσεις αποτελούν συχνό αίτιο πρόκλησης οστεοπορωτικών καταγμάτων111,112.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Οι κύριοι στόχοι της πρόληψης της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης συνίστανται στη βελτιστοποίηση της κορυφαίας οστικής πυκνότητας,
έγκαιρη διάγνωση τυχόν αυξημένης οστικής απώλειας, ελαχιστοποίηση της μετεμμηνοπαυσιακής
οστικής απώλειας και αποφυγή παραγόντων που
προδιαθέτουν σε κατάγματα, όπως η μυϊκή ατροφία
και οι πτώσεις.

Η πρωτογενής πρόληψη στοχεύει στην επίτευξη
υψηλότερης κορυφαίας οστικής μάζας, που αφορά
στην οστική μάζα των γυναικών ηλικίας 20-25 ετών.
Αυτό επιτυγχάνεται με την επαρκή πρόσληψη ασβεστίου, τη ρύθμιση τυχόν ορμονικών δυσλειτουργιών
και την τακτική μυϊκή άσκηση κατά την παιδική και
εφηβική ηλικία. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει παρατηρηθεί ότι μόνο το 25% των θήλεων εφήβων λαμβάνει επαρκή ποσότητα ασβεστίου ημερησίως17,113.
Σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση, έχει συστηθεί ότι
όλες οι γυναίκες πρέπει να τυγχάνουν μέτρησης της
οστικής πυκνότητας κατά την άμεση μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο, δηλαδή εντός των πρώτων 6 μηνών.
Κατά τον Nordin114 από αυτή τη συλλογή των δεδομένων βάσης προκύπτουν τρεις ομάδες μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών:
1) Η οστική πυκνότητα είναι σε υψηλότερα επίπεδα του μέσου όρου. Σε αυτή την ομάδα, η
προληπτική αγωγή θεωρείται άσκοπη.
2) Η οστική πυκνότητα βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε αυτή την ομάδα, οι περιπτώσεις ταχείας οστικής απώλειας ενέχουν δυνητικά τον κίνδυνο να μεταπέσουν μετά από λίγα
χρόνια σε οστεοπόρωση. Γι’ αυτό το λόγο, συνιστάται η επαναμέτρηση της οστικής πυκνότητας μετά από ένα έτος, για να καθορισθεί
ο ετήσιος ρυθμός οστικής απώλειας. Κατά τη
σύγκριση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να
συνεκτιμάται το σφάλμα ακρίβειας και επαναληψιμότητας που είναι 2% περίπου.
3) Η οστική πυκνότητα είναι ήδη χαμηλότερη
του μέσου όρου. Σε αυτή την ομάδα, η άμεση
έναρξη αντιοστεοκλαστικής αγωγής είναι επιβεβλημένη. Επίσης, απαιτείται εκτίμηση του
ρυθμού οστικής απώλειας μέσω τακτικών μετρήσεων των βιοχημικών δεικτών της οστικής
εναλλαγής.
Η δευτερογενής πρόληψη της οστεοπόρωσης συνίσταται στα ακόλουθα:
1) Σε γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση, συνιστάται θεραπεία υποκατάστασης για χρονικό
διάστημα 5 ετών, με σκοπό την αναστολή ή
την επιβράδυνση της οστικής απώλειας115. Στις
περιπτώσεις χειρουργικής εμμηνόπαυσης, οι
γυναίκες πρέπει να θεωρούνται ως ασθενείς
με ταχεία οστική απώλεια και να τυγχάνουν
εκτός της θεραπείας υποκατάστασης και αντιοστεοκλαστικής αγωγής.
2) Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με βαριά
οστεοπενία ή οστεοπόρωση, η αντιοστεοκλαστική αγωγή, κυρίως με χορήγηση αμινοδιφωσφονικών, είναι επιβεβλημένη.
3) Υγιεινοδιαιτητική αγωγή που συνίσταται κυρίως σε αύξηση της κατανάλωσης γαλακτοκο271
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μικών προϊόντων και συμπληρωματική χορήγηση σκευασμάτων ασβεστίου, διακοπή του
καπνίσματος και τακτική σωματική άσκηση.
Μετά το 65ο έτος της ηλικίας, οι επιπλοκές της
μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης έχουν συχνά εμφανιστεί (εγκατεστημένη οστεοπόρωση),
αφού υπεισέρχεται πλέον η γεροντική οστεοπόρωση, λόγω της ελάττωσης της εντερικής απορρόφησης ασβεστίου και της οστεοβλαστικής
δραστηριότητας.
Η τριτογενής πρόληψη σε αυτή την ομάδα γυναικών στοχεύει στα ακόλουθα:
1) Αποφυγή των πτώσεων. Γενικά αίτια συχνών
πτώσεων αποτελούν συνέπειες της γήρανσης,
όπως η διαταραχή της ισορροπίας, η κακή όραση
και η επιβράδυνση των αντανακλαστικών προστατευτικών κινήσεων κατά την πτώση. Ειδικά
αίτια αποτελούν νοσήματα με ψυχοδιανοητική
έκπτωση, νόσος του Parkinson, καθώς και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων όπως ηρεμιστικά
και αντιυπερτασικά σκευάσματα. Τέλος, περιβαλλοντικά αίτια όπως κακός φωτισμός, ολισθηρά δάπεδα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί
να οδηγήσουν σε πτώσεις.
2) Βελτίωση της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου. Η χορήγηση σκευασμάτων βιταμίνης D ,
3
σε συνδυασμό με τη χορήγηση ασβεστίου θεωρείται αναγκαία στις οστεοπορωτικές γυναίκες
τρίτης ηλικίας116.
3) Αναλγητική αγωγή και βελτίωση των κινητικών
λειτουργιών. Έχει συστηθεί η κυκλική χορήγηση
καλσιτονίνης σε υπερήλικες γυναίκες με οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα, με σκοπό την
117
ανακούφιση του οστικού άλγους . Η αναλγητική αγωγή βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και αποτρέπει τη μακροχρόνια
ακινητοποίηση που θα οδηγούσε σε επιπρόσθετη οστική απώλεια και μυϊκή ατροφία.
Summary
Papadopoulos An1, Tsalikis Tr2,
Papadopoulos Ath2
Guidelines for the diagnosis, prevention and treatment
of the postmenopausal bone lesions
Helen Obstet Gynecol 19(3):264-277, 2007
Despite of the great advances related with the
pathogeny mechanisms of the postmenopausal
osteoporosis, the methods of evaluation of the bone
mineral density and the treatment stategies, the
disease remains a major public health problem while
the osteoporotic fractures constitute a major cause
of disability, mortality and socioeconomic burden.
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In the present review article, quidelines focusing
on the diagnosis, prevention and treatment of the
postmenopausal bone lesions are presented.
Key words: menopause, osteoporosis, bone mineral
density.
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