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περΙλήψή

Τα οστεοπορωτικά κατάγματα αποτελούν παγκοσμίως μείζον 
κοινωνικό πρόβλημα υγείας. Η αναγνώριση του πληθυσμού που 
κινδυνεύει να υποστεί ένα τέτοιο κάταγμα με βάση την οστική 
πυκνότητα κρίνεται ανεπαρκής. Ο FRAX™ είναι αλγόριθμος που 
συμβάλλει στον εντοπισμό των ασθενών υψηλού κινδύνου για 
κάταγμα. Πρόκειται για ένα μοντέλο που υπολογίζει τον απόλυτο 
δεκαετή κίνδυνο κατάγματος για κάθε συγκεκριμένο ασθενή, λαμ-
βάνοντας υπόψη κλινικούς παράγοντες, ανεξαρτήτως της οστικής 
πυκνότητας. Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται για την λήψη 
θεραπευτικών αποφάσεων, ιδίως στην περίπτωση ασθενών με 
οστεοπενία, αλλά και ως μέθοδος αρχικού ελέγχου του πληθυ-
σμού, ώστε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις (όπως μέτρηση 
της οστικής πυκνότητας) να γίνονται μόνο στις περιπτώσεις που 
πραγματικά χρειάζεται. Οι προσεγγίσεις αυτές έχει αποδειχθεί ότι 
παρουσιάζουν θετική σχέση οφέλους-κόστους και ο FRAX™ έχει 
πλέον ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες αρκετών χωρών. 
Παρ’ όλα αυτά, ο αλγόριθμος FRAX™ παρουσιάζει και αρκετούς 
περιορισμούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πα-
ράλληλα με την ορθή κλινική κρίση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
αντίστοιχο μοντέλο ούτε οδηγίες για τη χρήση του.
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Λέξεις Ευρετηρίου: FRAX, oστεοπόρωση, κάταγμα, παράγοντες κινδύ-
νου.

εΙςαΓωΓή

Η Οστεοπόρωση αποτελεί το συχνότερο νόσημα μεταβολισμού 
των οστών, προσβάλλοντας περισσότερο από 75 εκατομμύρια 
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άτομα σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
(ΗΠΑ) και Ιαπωνία1. Σύμφωνα με τον ορισμό του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) πρόκειται 
για μία «συστηματική σκελετική νόσο που χαρα-
κτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και επιδείνωση 
της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού, με 
συνέπεια την αύξηση της ευθραυστότητας του 
οστού και της επιρρέπειας για κάταγμα»1. Οι συ-
νήθεις θέσεις που συμβαίνουν τα οστεοπορωτικά 
κατάγματα είναι το ισχίο, η σπονδυλική στήλη, το 
άπω τμήμα του αντιβραχίου και το εγγύς τμήμα 
του βραχιονίου2. Στις ανεπτυγμένες χώρες ο κίν-
δυνος για ένα τέτοιο κάταγμα είναι σημαντικός. 
Έχει υπολογιστεί ότι σε μία γυναίκα καυκάσιας 
φυλής, ηλικίας 50 ετών, ο δια βίου κίνδυνος για 
να υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα είναι 
40-50%, ανάλογα με τη χώρα καταγωγής2-5. Ο 
αντίστοιχος κίνδυνος στους άνδρες είναι 13-
22%2-5. Τα κατάγματα αυτά συνοδεύονται από 
σημαντικού βαθμού νοσηρότητα και θνητότητα6. 
Επιπλέον, το κόστος για την αντιμετώπισή τους 
ανέρχεται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για 
Ευρώπη και ΗΠΑ και αναμένεται να αυξηθεί 
ακόμη περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια, 
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού7,8. Για τους 
λόγους αυτούς καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 
για αναγνώριση εκείνων των ατόμων με αυξη-
μένο κίνδυνο κατάγματος, στα οποία η έγκαιρη 
θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να προλάβει 
το κάταγμα.

ή μετρήςή τής οςτΙκής πυκνοτήτας

Το 1994, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε τα διαγνωστικά 

κριτήρια για την ταξινόμηση της οστεοπόρωσης, 
τα οποία στηρίζονται στην μέτρηση της οστικής 
πυκνότητας (Bone Mineral Density, BMD) με 
την μέθοδο απορρόφησης της διπλής δέσμης 
ακτίνων Χ (DEXA) 1,9: Οστεοπόρωση, όταν η 
οστική πυκνότητα είναι ίση ή μικρότερη από 2,5 
σταθερές αποκλίσεις (SD) της μέσης τιμής BMD 
νεαρών υγιών ατόμων του ίδιου φύλου (T score 
≤-2,5)1,9, και Οστεοπενία, όταν η τιμή της οστικής 
πυκνότητας βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ -1 
και -2,5 SD (-1 >T score> -2,5) της μέσης τιμής 
BMD νεαρών υγιών ατόμων του ίδιου φύλου 
(Πίνακας 1)1,9,10.

Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει 
ότι η BMD παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τον 
κίνδυνο κατάγματος, με τον κίνδυνο να αυξάνει 
1,5 έως 3 φορές για κάθε μονάδα ελάττωσης στην 
SD της BMD11,12. Έτσι, η χαμηλή BMD αποτελεί 
έναν καλά αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου 
για κάταγμα, που εύκολα μπορεί να εκτιμηθεί στην 
καθημερινή κλινική πράξη. Χρησιμοποιείται όχι 
μόνο για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης, αλλά και 
για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη 
ή όχι αντιοστεοπορωτικής αγωγής, όπως και για 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας10.

Η εκτίμηση και η αντιμετώπιση της οστεοπόρω-
σης με κριτήριο το T score παρουσιάζει αρκετά 
μειονεκτήματα, καθώς η οστεοπόρωση αποτελεί 
μία πολυπαραγοντική νόσο, με την BMD να κα-
θορίζει μέρος μόνο του κινδύνου κατάγματος13. 
Πράγματι, έχει διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία 
των καταγμάτων ευθραυστότητας συμβαίνει σε 
ασθενείς με οστεοπενία ή ακόμη και φυσιολογική 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση της οστικής πυκνότητας με βάση τους ορισμούς του ΠΟΥ1

T-score

φυσιολογική ≥-1

οστεοπενία ή χαμηλή οστική 
πυκνότητα

<-1 και >-2,5

οστεοπόρωση ≤-2,5

βαριά (εγκατεστημένη) οστε-
οπόρωση

≤-2,5 και ≥1 κατάγματα ευθραυστότητας



ΧαραλαμπΟς γέρΟδημΟς, λαζαρΟς ι. ςακκας

25

BMD14,15. Επιπλέον, έχουν αναγνωριστεί αρκετοί 
άλλοι παράγοντες, οι οποίοι συνεισφέρουν στον 
κίνδυνο για κάταγμα ανεξαρτήτως της BMD16. 
Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η ηλικία13,17: το 
ίδιο T score έχει διαφορετική σημασία για τις 
διάφορες ηλικίες, με τον κίνδυνο για κάταγμα να 
είναι μεγαλύτερος στους ηλικιωμένους13. Έτσι, με 
βάση τη σχέση BMD και κινδύνου κατάγματος θα 
αναμενόταν μια τετραπλάσια αύξηση στον κίνδυνο 
για κάταγμα ισχίου με την πρόοδο της ηλικίας 
από τα 50 στα 80 έτη. Στην πραγματικότητα, 
όμως, ο κίνδυνος αυξάνει κατά τριάντα φορές. 
Παρόμοια επίδραση έχουν και άλλοι παράγοντες13. 
Γίνεται, έτσι, σαφές ότι η BMD από μόνη της δεν 
μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα ποιοι ασθενείς θα 
υποστούν κάταγμα και ότι για την πληρέστερη 
εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και άλλοι παράγοντες13-16.

ο αλΓορΙθμος FRAX
Η συσσώρευση δεδομένων που υποδεικνύουν 

ότι το T score από μόνο του δεν αποτελεί ευαί-
σθητο δείκτη αναγνώρισης εκείνων των ατόμων 
που κινδυνεύουν να υποστούν οστεοπορωτικό 
κάταγμα, οδήγησε στη δημιουργία αλγορίθμων 
που να μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο με 
μεγαλύτερη ακρίβεια17-24. Οι αλγόριθμοι αυτοί 
προκύπτουν από το συνδυασμό κλινικών πα-
ραγόντων κινδύνου για κάταγμα, με ή χωρίς το 
συνυπολογισμό της BMD17-24. Η χρήση τους βοηθά 
στη διάκριση των ασθενών που βρίσκονται σε 
υψηλό κίνδυνο για κάταγμα. Στη συνέχεια, μόνο οι 
υψηλού κινδύνου ασθενείς διερευνώνται περαιτέ-
ρω (π.χ. DEXA) και αντιμετωπίζονται θεραπευτικά 
(case finding strategy)25,26. Σημαντική εξέλιξη για 
την προώθηση αυτής της στρατηγικής αποτέλεσε 
η ανάπτυξη του αλγορίθμου FRAX.

περΙΓραφή του αλΓορΙθμου FRAX
Το 2008 δημιουργήθηκε από τον ΠΟΥ ο αλγό-

ριθμος FRAX (WHO Fracture Risk Assessment 
Tool) που αποτελεί τον πιο διαδεδομένο δείκτη17,27. 
Μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, 
εκτιμάται ο απόλυτος κίνδυνος κατάγματος στο 

ισχίο ή κάποιου μείζονος οστεοπορωτικού κατάγ-
ματος για ένα συγκεκριμένο ασθενή μέσα στην 
επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη κλινικούς 
παράγοντες κινδύνου για οστεοπορωτικό κάταγμα 
(Εικόνα 1)17,28,29. Ως μείζον οστεοπορωτικό κά-
ταγμα ορίζεται το κάταγμα του ισχίου, το κλινικό 
σπονδυλικό, το κάταγμα του αντιβραχίου και του 
αυχένα του βραχιονίου.

Οι παράγοντες κινδύνου που συνυπολογίζονται 
κατά την εφαρμογή του FRAX περιλαμβάνουν το 
φύλο, την ηλικία, το δείκτη μάζας σώματος (Body 
Mass Index-BMI), το ατομικό ιστορικό κατάγματος 
ευθραυστότητας, το ιστορικό κατάγματος ισχίου 
στους γονείς, την παρουσία ρευματοειδούς αρ-
θρίτιδας, τη χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών, 
το κάπνισμα, την κατάχρηση αλκοόλ και την 
παρουσία άλλων νόσων που σχετίζονται με δευ-
τεροπαθή οστεοπόρωση17,29,30. Οι ορισμοί των 
παραγόντων αυτών όπως εφαρμόζονται στο 
μοντέλο FRAX παρουσιάζονται στον Πίνακα 
2. Η επιλογή των συγκεκριμένων παραγόντων 
κινδύνου κατά τη δημιουργία του FRAX έγινε 
με βάση το κριτήριο της εύκολης συλλογής των 
απαιτούμενων δεδομένων και επιπλέον αποδε-
δειγμένα αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες 
κινδύνου για κάταγμα30-36. Ο αλγόριθμος μπορεί 
να εφαρμοστεί με ή και χωρίς το συνυπολογισμό 
της BMD στον αυχένα του μηριαίου17,29,30.

Ο κίνδυνος κατάγματος ποικίλει ευρέως ανά-
λογα με τη χώρα καταγωγής37. Για το λόγο αυτό 
έχουν δημιουργηθεί διαφορετικά μοντέλα FRAX 
για τις χώρες που είναι γνωστή η επίπτωση των 
καταγμάτων, αλλά και της θνητότητας του πλη-
θυσμού29,30,38. Μέχρι σήμερα υπάρχουν μοντέλα 
για πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της 
Ασίας και της Ωκεανίας. Για τις χώρες που δεν 
υπάρχει μοντέλο FRAX, όπως η Ελλάδα, προ-
τείνεται να χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος FRAX 
μίας αντιπροσωπευτικής χώρας, με παρόμοιο 
κίνδυνο κατάγματος (Πίνακας 3)30,38,39.

εφαρμοΓες του αλΓορΙθμου FRAX
Η δημιουργία και ο έλεγχος της αξιοπιστίας του 

FRAX στηρίχθηκε στην ανάλυση δεδομένων από 
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μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες από πολλές χώρες. 
Συνολικά συμπεριελήφθησαν περισσότερα από 
275.000 άτομα, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,5 
εκατομμύρια ανθρώπο-έτη, με περισσότερα από 
22.000 κατάγματα40. Έτσι, εκτός από ένα εύχρηστο 
εργαλείο για την καθημερινή κλινική πράξη, μπορεί 
αξιόπιστα να εκτιμήσει τον απόλυτο κίνδυνο κα-
τάγματος για κάθε συγκεκριμένο ασθενή30,38. Έχει 
ενσωματωθεί στις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της 
οστεοπόρωσης, όπως και στις αντίστοιχες οδηγίες 
του Εθνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (National 
Osteoporosis Foundation-NOF) των ΗΠΑ και της 

Εθνικής Ομάδας Κατευθυντήριων οδηγιών για την 
Οστεοπόρωση (National Osteoporosis Guideline 
Group-NOGG) της Μεγάλης Βρετανίας39,41,42.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NOF, ο αλγόριθμος 
FRAX πρέπει να χρησιμοποιείται όταν δεν είναι 
βέβαιο κατά πόσο είναι αναγκαία η χορήγηση 
αγωγής σε έναν ασθενή. Αν η λήψη της απόφασης 
για θεραπεία είναι ξεκάθαρη, όπως όταν υπάρχει 
ατομικό ιστορικό κατάγματος ή όταν το T score 
είναι ≤-2,5, τότε η εφαρμογή του FRAX δεν έχει 
θέση38,41. Αντίθετα, ο FRAX θα καθορίσει ποιοι 
από τους ασθενείς που βρίσκονται στην περιοχή 
της οστεοπενίας θα λάβουν αγωγή. Συγκεκριμένα, 

Πίνακας 2. Οι παράγοντες που καταχωρούνται στο μοντέλο FRAX και οι ορισμοί τους 17,29

Παράγοντας Ορισμός

Φύλο Άρρεν ή θήλυ

Ηλικία Μπορούν να καταχωρηθούν ηλικίες από 40 έως 90 ετών.

Ύψος Καταχωρείται σε εκατοστά του μέτρου.

Βάρος Καταχωρείται σε κιλά. Μαζί με το ύψος υπολογίζεται αυτόματα ο BMI.

Ατομικό ιστορικό κα-
τάγματος ευθραυστό-
τητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των ακτινο-
λογικών σπονδυλικών 
καταγμάτων

Κάταγμα κατά την ενήλικο ζωή που συνέβη αυτόματα ή μετά από τραυματισμό, ο οποίος 
δε θα οδηγούσε σε κάταγμα αν συνέβαινε σε ένα υγιές άτομο. Συμπεριλαμβάνονται 
τα ακτινολογικά σπονδυλικά κατάγματα.

Ιστορικό κατάγματος 
ισχίου στους γονείς

Κάταγμα ισχίου στην μητέρα ή τον πατέρα του ασθενούς

Ρευματοειδής αρθρί-
τιδα

Απαιτείται επιβεβαιωμένη διάγνωση.

Λήψη κορτικοστερο-
ειδών

Πρεδνιζολόνη ή ισοδύναμο σε δόση ≥5mg ημερησίως για ≥3 μήνες, τώρα ή στο 
παρελθόν.

Ενεργός καπνιστής Ο ασθενής καπνίζει καπνό στο παρόν

Κατάχρηση αλκοόλ >3 μονάδες ημερησίως. Μία μονάδα ισοδυναμεί με 8-10g αλκοόλ. Αυτό αντιστοιχεί 
σε ένα ποτήρι μπύρας (285ml), μία μεζούρα οινοπνευματωδών ποτών (30ml), ένα 
μέσου μεγέθους ποτήρι κρασί (120ml) ή μία μεζούρα απεριτίφ (60ml)

Δευτεροπαθής οστεο-
πόρωση

Περιλαμβάνονται νόσοι που σχετίζονται ισχυρά με οστεοπόρωση: σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου Ι, ατελής οστεογένεση ενηλίκων, μη θεραπευόμενος μακροχρόνιος 
υπερθυρεοειδισμός, υπογοναδισμός ή πρόωρη εμμηνόπαυση, χρόνιος υποσιτισμός 
ή δυσαπορρόφηση, χρόνια ηπατική νόσος.

Οστική πυκνότητα Καταχωρείται είτε το T score είτε η BMD του αυχένα του μηριαίου. Το μοντέλο 
δουλεύει και χωρίς τη γνώση της BMD.
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εφόσον ο δεκαετής κίνδυνος για κάταγμα του 
ισχίου υπερβαίνει το 3%, και για μείζον οστεο-
πορωτικό κάταγμα υπερβαίνει το 20%, τότε θα 
πρέπει να χορηγείται φαρμακευτική αγωγή38,41. 
Τα όρια αυτά θεσπίστηκαν με βάση οικονομικά 
μοντέλα που υποδηλώνουν θετική σχέση μεταξύ 
οφέλους/κόστους43,44. Τελικός σκοπός είναι να γίνει 
διάκριση μεταξύ των υψηλού κινδύνου ασθενών, 
που θα επωφεληθούν τα μέγιστα από τη θεραπεία, 
από τους χαμηλού κινδύνου ασθενείς, αποφεύγο-
ντας έτσι το περιττό κόστος, αλλά και τις πιθανές 
παρενέργειες των φαρμάκων. Βέβαια, το όριο 
της θεραπευτικής παρέμβασης είναι διαφορετικό 
για κάθε χώρα, εξαρτώμενο άμεσα από τοπικά 
χαρακτηριστικά, όπως ο κίνδυνος κατάγματος, 
η θνητότητα και η δυνατότητα του κράτους να 
πληρώσει για μια τέτοια θεραπεία28. Τέτοια όρια 
έχουν αναπτυχθεί μόνο σε λίγες χώρες (ΗΠΑ, 
Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Καναδάς, Ιαπωνία, 
Σουηδία)25,28,43-46.

Στην Αγγλία, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
NOGG, η θεραπευτική παρέμβαση θεωρείται 
ότι έχει θετική σχέση οφέλους-κόστους όταν ο 
δεκαετής κίνδυνος για μείζον οστεοπορωτικό, 
όπως εκτιμάται με το FRAX, υπερβαίνει το 7,5% 
σε άτομο ηλικίας 50 ετών25,42. Τo όριο αυτό κυ-
μαίνεται ανάλογα με την ηλικία και φθάνει το 
30% στην ηλικία των 80 ετών25,42. Εκτός, όμως, 
από το θεραπευτικό όριο, η NOGG προχώρησε 

στη δημιουργία και διαγνωστικού ορίου, ώστε 
περαιτέρω έλεγχος με DEXA να γίνεται μόνο σε 
εκείνους στους οποίους το αποτέλεσμα θα επη-
ρεάσει την λήψη θεραπευτικών αποφάσεων25,42. 
Οι λόγοι για τη θέσπιση ενός τέτοιου ορίου εί-
ναι ουσιαστικά δύο. Ο πρώτος έχει σχέση με 
την περιορισμένη διαθεσιμότητα μηχανημάτων 
DEXA ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού, 
γεγονός που ισχύει για πολλές χώρες8. Ο δεύτερος 
λόγος αφορά στον περιορισμό των εξετάσεων 
και του κόστους, ώστε να μην γίνεται μέτρηση 
της BMD σε άτομα που δεν θα προσφέρει επι-
πλέον πληροφορίες25,28. Έτσι, δημιουργήθηκε 
ένα ανώτερο και ένα κατώτερο όριο, εκτός των 
οποίων η DEXA δεν κρίνεται απαραίτητη, με τα 
όρια αυτά να ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία 
(6-9% στα 50 έτη και φθάνουν στο 18-36% στα 
80 έτη)25,28. Συνοπτικά, κατά την εφαρμογή των 
οδηγιών της NOGG, η εκτίμηση του ασθενούς 
ξεκινά με τον υπολογισμό του FRAX μόνο με 
τους κλινικούς παράγοντες κινδύνου. Εφόσον ο 
δεκαετής κίνδυνος για μείζον οστεοπορωτικό κά-
ταγμα βρεθεί κάτω από το κατώτερο διαγνωστικό 
όριο, η προσέγγιση σταματά εκεί, με σύσταση 
για επανεκτίμηση μετά από κάποια χρόνια. Στην 
περίπτωση που ο κίνδυνος που προκύπτει βρί-
σκεται πάνω από το ανώτερο διαγνωστικό όριο, 
τότε ο ασθενής μπορεί να λάβει αγωγή, χωρίς 
να θεωρείται απαραίτητη η διενέργεια DEXA. 

Εικόνα 1. Το διάγραμμα καταχώρησης 
των δεδομένων στον αλγόριθμο FRAXΤΜ για 
τον υπολογισμό του δεκαετούς κινδύνου 
κατάγματος, όπως υπάρχει στην αντίστοιχη 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο17.
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Αν, όμως, ο κίνδυνος κατάγματος βρίσκεται στην 
περιοχή μεταξύ ανώτερου και κατώτερου ορίου, 
τότε έχει θέση η μέτρηση της BMD. Στη συνέχεια 
επανεκτιμάται ο FRAX με την προσθήκη της BMD 
και ο ασθενής αντιμετωπίζεται με βάση τις νέες 
πιθανότητες ως υψηλού ή χαμηλού κινδύνου, 
λαμβάνοντας ή μη θεραπεία, αντίστοιχα. Με τον 
τρόπο αυτό ο αλγόριθμος FRAX αποκτά κεντρικό 
ρόλο στην προσέγγιση της οστεοπόρωσης, με την 
μέτρηση της οστικής πυκνότητας να διενεργείται 
στις αμφίβολες περιπτώσεις, που αποτελούν την 
μειοψηφία του εξεταζόμενου πληθυσμού25.

Ο αλγόριθμος FRAX, εκτός από τη θέση του 
στην αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου 
για κάταγμα, φαίνεται να μπορεί να προσφέρει 
και στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας και την ανάπτυξη των νέων φαρμά-
κων, αν και τα δεδομένα προς το παρόν είναι 
λίγα. Σε δύο πρόσφατες μελέτες της clodronate 
και της bazedoxifene, διαπιστώθηκε μεγαλύτερη 
μείωση του κινδύνου για κάταγμα στους ασθε-
νείς που αρχικά είχαν υψηλότερες πιθανότητες 
κατάγματος47,48. Τα αποτελέσματα αυτά, εφόσον 
επιβεβαιωθούν και από άλλες μελέτες, έχουν 
σημαντικές προεκτάσεις, καθώς η ανάπτυξη νέ-
ων φαρμάκων θα στοχεύσει στον ειδικό αυτό 
πληθυσμό, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο 
τη σχέση οφέλους-κόστους των θεραπευτικών 
παρεμβάσεων28.

περΙορΙςμοΙ του αλΓορΙθμου FRAX
Κατά τη χρήση του αλγορίθμου FRAX, θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και αρκετοί περι-
ορισμοί που χαρακτηρίζουν το μοντέλο και που 
συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

1. Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για κάταγμα 
έχουν εξαιρεθεί από το μοντέλο. Παραδείγματα 
αποτελούν η ανεπάρκεια βιταμίνης D, ο κίνδυνος 
πτώσεων, οι βιοχημικοί δείκτες οστικής εναλλαγής 
και φάρμακα, όπως τα αντιεπιληπτικά30,38,49-51. Ως 
λόγοι αποκλεισμού τους αναφέρονται η δυσκολία 
συλλογής των στοιχείων από τους ιατρούς της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς και η απουσία 
επαρκούς όγκου δεδομένων διεθνώς49,51.

2. Ο FRAX δε λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
δόσης-αποτελέσματος που ισχύει για ορισμένους 
παράγοντες, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ και 
τα κορτικοστεροειδή. Έτσι, αν και ο κίνδυνος 
κατάγματος αυξάνει με τη δόση και τη διάρκεια 
έκθεσης, το μοντέλο υποθέτει μια μέση έκθεση 
για όλους τους εξεταζόμενους30,38,49-51.

3. Κατά την καταχώρηση των παραγόντων 
δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης, αποδίδεται ο 
ίδιος σχετικός κίνδυνος είτε πρόκειται για έναν είτε 
για συνδυασμό παραγόντων, καθώς η απάντηση 
είναι «ναι» ή «όχι». Επιπλέον, η θετική απάντηση 
δεν έχει επίδραση στον υπολογιζόμενο κίνδυνο 
κατάγματος αν καταχωρηθεί η BMD. Ο λόγος είναι 
ότι θεωρείται πως ο κίνδυνος που οφείλεται στη 
δευτεροπαθή οστεοπόρωση εκφράζεται μέσω 
της ελάττωσης της BMD30,49-51.

4. Αν και ο κίνδυνος για νέο κάταγμα αυξάνει 
με τον αριθμό των προηγούμενων καταγμά-
των και επιπλέον ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να 

Πίνακας 3. Ταξινόμηση των χωρών με βάση τον κίνδυνο του πληθυσμού τους για 
κάταγμα στο ισχίο. Με έντονη γραφή αναφέρονται οι χώρες που διαθέτουν μοντέλο 
FRAX 39,51

Κίνδυνος κατάγματος Παραδείγματα χωρών

Πολύ υψηλός δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, ςουηδία, ήπα

Υψηλός αυστραλία, αυστρία, καναδάς, Γερμανία, φινλανδία, Ελλάδα, ουγγαρία, 
Ιταλία, ολλανδία, Πορτογαλία, ελβετία, αγγλία, Κουβέιτ, Σιγκαπούρη, 
ταϊβάν

Μέτριος αργεντινή, κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Χονγκ-κονγκ

Χαμηλός τουρκία, νότια κορέα, Χιλή, Βενεζουέλα, Καμερούν
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είναι μεγαλύτερος κατά την πρώτη πενταετία, 
τα στοιχεία αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στο 
FRAX22,30,38,49-51.

5. Ο αλγόριθμος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο 
σε ασθενείς που δε λαμβάνουν θεραπεία38,49,50.

6. Στο μοντέλο μπορεί να καταχωρηθεί μόνο η 
BMD του αυχένα του μηριαίου, περιορίζοντας έτσι 
τη χρησιμότητά του στους ασθενείς με χαμηλό T 
score στη σπονδυλική στήλη, αλλά φυσιολογική 
μέτρηση στο ισχίο30,49-51.

7. Η απαιτούμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
μπορεί να αποτελεί ένα πρόβλημα. Στην ιστοσελί-
δα του FRAX υπάρχουν απλοποιημένοι πίνακες 
του μοντέλου που μπορούν να εκτυπωθούν29.

8. Η απουσία ειδικού μοντέλου για κάθε χώ-
ρα, όπως η Ελλάδα, και η ανάγκη χρήσης του 
μοντέλου άλλης αντιπροσωπευτικής χώρας, ίσως 
να οδηγεί σε υπό ή υπερεκτίμηση του κινδύνου 
για κάταγμα52.

Για τους ανωτέρω λόγους, ο αλγόριθμος FRAX 
δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ο χρυσός κανόνας, 
αλλά ως ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του 
ιατρού, που μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να 
υποκαταστήσει την κλινική κρίση.

αλλοΙ αλΓορΙθμοΙ

Στα πλαίσια της στρατηγικής για όσο το δυ-
νατόν πιο αξιόπιστο εντοπισμό των ατόμων που 
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο κατάγματος, εκτός 
από το FRAX, έχουν αναπτυχθεί και πολλοί άλ-
λοι αλγόριθμοι18-24. Κάποιοι από αυτούς, εξίσου 
σύνθετοι με το FRAX, λαμβάνουν υπόψη τους 
διαφορετικούς συνδυασμούς παραγόντων κιν-
δύνου με ή χωρίς το συνυπολογισμό της BMD, 
προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος κατάγμα-
τος18-21. Υπάρχει, όμως, και η άποψη ότι ο κίνδυ-
νος κατάγματος μπορεί να υπολογισθεί το ίδιο 
καλά με απλούστερους αλγορίθμους, καθώς δεν 
είναι βέβαιο αν υπάρχει επιπρόσθετο όφελος 
από τη συνεκτίμηση ασθενέστερων παραγόντων 
κινδύνου24,53-55. Μάλιστα, μία πρόσφατη μελέτη 
σε γυναίκες άνω των 65 ετών καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι απλά μοντέλα που βασίζονται 
στην ηλικία και την BMD μόνο ή την ηλικία και το 

ιστορικό κατάγματος μπορούν να προβλέψουν 
το δεκαετή κίνδυνο κατάγματος εξίσου καλά με 
το FRAX 55. Ένας άλλος νέος αλγόριθμος στηρί-
ζεται στην ηλικία, την BMD της οσφυικής μοίρας 
και το ιστορικό κατάγματος για να υπολογίσει 
τον πενταετή και δεκαετή κίνδυνο κατάγματος 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες22. Η διαφορά 
του από τους άλλους έγκειται στο γεγονός ότι 
υπολογίζει τον κίνδυνο με βάση το χρόνο που συ-
νέβη ένα προηγούμενο οστεοπορωτικό κάταγμα, 
εφόσον υπάρχει τέτοιο ιστορικό. Η ανάγκη για 
συνυπολογισμό του παράγοντα χρόνος μετά το 
προηγούμενο κάταγμα βασίζεται στα δεδομένα 
ότι ο κίνδυνος για ένα νέο κάταγμα είναι μεγα-
λύτερος τα πρώτα χρόνια μετά το κάταγμα56,57. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι για μία συγκεκριμένη 
γυναίκα ο κίνδυνος νέου κατάγματος θα είναι 
διαφορετικός ανάλογα με το πότε συνέβη το 
προηγούμενο κάταγμα22. 

Παράλληλα, αναπτύσσονται μοντέλα που προ-
σπαθούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του 
FRAX. Για παράδειγμα, στην κλινική πράξη, 
κατά την εκτίμηση ασθενούς με οστεοπόρωση, 
συνηθίζεται να γίνεται μέτρηση της BMD στο ισχίο 
και στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. 
Οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει διαφορά στα 
αποτελέσματα μεταξύ των δύο περιοχών δεν είναι 
σπάνιες και ο αλγόριθμος FRAX λειτουργεί μόνο 
με βάση το T score στον αυχένα του μηριαίου17,58. 
Δημιουργήθηκε, έτσι, μέθοδος συνεκτίμησης της 
BMD από την οσφυική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης στο υπάρχον μοντέλο FRAX, ώστε να 
είναι πιο αξιόπιστο, ιδίως στις περιπτώσεις που 
η BMD της οσφύος είναι μικρότερη από αυτήν 
στο ισχίο58.

Τα μοντέλα αυτά παρουσιάζουν το μειονέκτη-
μα ότι η αξιοπιστία τους έχει εκτιμηθεί μόνο για 
τους συγκεκριμένους πληθυσμούς της μελέτης 
και τουλάχιστο προς το παρόν, η χρήση τους δεν 
μπορεί να γενικευθεί49.

ςυμπεραςματα

Ο αλγόριθμος FRAX αποτελεί μια σημαντική 
προσθήκη στα εργαλεία που διαθέτει ο γιατρός 
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κατά την εκτίμηση του ασθενούς με οστεοπόρωση, 
προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για 
τον κίνδυνο κατάγματος. Ιδιαίτερη αξία έχει στην 
προσέγγιση ασθενών που βρίσκονται στη γκρίζα 
ζώνη της οστεοπενίας. Η θέση του φαίνεται να 
βρίσκεται δίπλα στην μέτρηση της οστικής πυ-
κνότητας και σε συνδυασμό με την καλή κλινική 
κρίση μπορούν να οδηγήσουν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια στην ανίχνευση ασθενών με υψηλό 
κίνδυνο κατάγματος, που θα ωφεληθούν από τη 
θεραπεία. Αντίθετα, αποκλείει εκείνους που δεν θα 
έπρεπε να λάβουν θεραπεία και έτσι να υποβλη-
θούν σε πιθανό κίνδυνο παρενέργειας φαρμάκων. 
Επιπρόσθετο όφελος αποτελεί η βελτίωση της 
σχέσης οφέλους-κόστους, οδηγώντας σε μια πιο 
στοχευμένη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής 
και διαγνωστικών εξετάσεων. Παρόλα αυτά, ο 
αλγόριθμος FRAX χαρακτηρίζεται και από αρ-
κετούς περιορισμούς που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη χρήση του. Η απουσία Ελληνικού 
μοντέλου και οδηγιών για εθνικά διαγνωστικά και 
θεραπευτικά όρια αποτελεί σημαντική τροχοπέδη 
στην πιο γενικευμένη εφαρμογή του. 

Διεθνώς, υπάρχει στροφή στη διάγνωση και 
αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης από το μη ευ-
αίσθητο T score προς την πιο ολοκληρωμένη 
εκτίμηση με συνυπολογισμό των παραγόντων 
κινδύνου για κάταγμα, έκφραση της οποίας απο-
τελεί και ο αλγόριθμος FRAX. Στο πλαίσιο αυτό, 
μια ανάλογη προσέγγιση και στην Ελλάδα κρίνεται 
ότι θα έχει παρόμοια θετικά αποτελέσματα.

AbstRAct

the FRAX algorithm: a new tool in osteopo-
rosis

Gerodimos Ch, Sakkas LI
Rheumatology Clinic
Medical School, Faculty of Health Sciences, University 
of Thessalia and University General Hospital, Larissa, 
Greece

Ηellenic Rheumatology 2011, 22(1):189-191

Osteoporotic fractures are a major public health 

problem worldwide. Identification of the popu-
lation at risk, based on bone mineral density, is 
considered imprecise. FRAX™, is an algorithm that 
contributes to the detection of patients at high 
risk to suffer fractures. It is a model that computes 
the absolute ten-year probability for fracture for 
every individual patient, based on clinical risk 
factors, independently of bone mineral density. 
This algorithm is currently used for treatment 
decisions, especially in cases of osteopenia, but 
also as initial population screening tool, in order 
to recommend further diagnostic workup (e.g. 
bone mineral density) only in selected cases. 
This approach is proved to be cost-effective and 
FRAX™ is already part of osteoporosis guidelines 
in many countries. However, FRAX™ has some 
limitations. For this reason, this algorithm should 
be used in conjunction with good clinical judg-
ment. In Greece there is no country specific model 
and no recommendations as to when and how 
to apply the tool.

Keywords:  FRAX, Osteoporosis, Fracture, Risk 
Factors.
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