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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα φιε ηελ ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ
φια απηά ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ, ηελ εηζεγήηξηα κνπ θ. Οηθνλφκνπ Βαζηιηθή
γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία καο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ΔΗΑΓΧΓΖ:
Ζ εξγαζία απηή έρεη ζθνπφ ηελ άκεζε παξνπζίαζε ηεο λφζνπ ηεο νζηενπφξσζεο.
πγθεθξηκέλα αλαιχεηαη ε αλαηνκία θαη ε θπζηνινγία ησλ νζηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε
ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο ζεξαπείαο. Οζηενπφξσζε είλαη
ε πάζεζε ζηελ νπνία ε απψιεηα νζηηθήο κάδαο είλαη κεγαιχηεξε ηεο θπζηνινγηθήο
απψιεηαο ηεο αληίζηνηρεο ειηθίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ειαηησκέλν πνζφ νζηίηε
ηζηνχ αλά κνλάδα φγθνπ ηνπ ηζηνχ.
ΚΟΠΟ:
θνπφο ηεο παξνχζαο αλαζθνπηθήο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο λφζνπ γηα ηελ
θαιχηεξε αληίιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη φζν δπλαηφλ
ηελ πιεξέζηεξε ζεξαπεία ηεο. πνπδαίν ξφιν ζε φια ηα παξαπάλσ δηαδξακαηίδεη ε
λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ ζηνρεχεη θπξίσο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ
θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ.
ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ:
Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζηηο ειεθηξνληθέο
βάζεηο δεδνκέλσλ << Pub Med>> << Google scolar >> << Iatronet>> θαη ζηε
βηβιηνζήθε ηνπ ΔΤΠ ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ. Σν πιηθφ ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ
επηιεγκέλα άξζξα δεκνζηεπκέλα θαηά θχξην ιφγν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην πιηθφ
ζπιιέρζεθε θαηφπηλ ιεπηνκεξνχο κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Ζ επηινγή
έγηλε απφ γεληθά άξζξα, αλαζθνπήζεηο θαη ζπζηεκαηηθέο κειέηεο. Σέζεθε
πεξηνξηζκφο

φζνλ

αθνξά

ζηε

γιψζζα

δεκνζίεπζεο

ησλ

άξζξσλ

θαη

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν απηά πνπ ήηαλ δεκνζηεπκέλα ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή
γιψζζα. Λέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ θαηά ηελ αλαδήηεζε ήηαλ:
<<νζηενπφξσζε>>

<<

νζηενπφξσζε

θαη

θαηάγκαηα>>

<<πξφιεςε

θαη

νζηενπφξσζε >> << άζθεζε θαη νζηενπφξσζε>> <<νζηενπφξσζε θαη ζεξαπεία>>
<<νζηενπφξσζε θαη βηηακίλε D>>
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
Σα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ζηα νπνία ρξεηάδεηαη λα δψζνπκε
βαξχηεηα είλαη ε αλαηνκία ησλ νζηψλ, νη ηχπνη ηεο νζηενπφξσζεο, ηα αίηηα θαη ε
ζεξαπεία ηεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
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Ζ νζηενπφξσζε παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο γη απηφ πξέπεη λα
πξνβαίλνπκε ζηελ πξφιεςε ηεο, απφ ηελ παηδηθή θηφιαο ειηθία. Ζ πξφιεςε ηεο
εμαξηάηαη απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. ηε δηαηξνθή πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη βηηακίλεο θαη κέηαιια πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
νζηψλ θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
αλζξψπσλ.
ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: νζηενπφξσζε, θαηάγκαηα, πξφιεςε, άζθεζε, ζεξαπεία,
βηηακίλε D

ABSTRACT
This work was intended to present the disease osteoporosis. Specifically analyzes the
anatomy and bone physiology to understanding the human body and the importance
of treatment Osteoporosis is a disease where bone loss is greater than normal loss of
comparable age and is characterized by a reduced amount of bone tissue per unit
volume of tissue.
AIM: The purpose of this retrospective study was to investigate the disease
osteoporosis for better understanding of the symptoms, early diagnosis and the fully
treatment. Pivotal rol, in all above plays the nursing care that is primarily aimed at
planning and implementing response.
MATERIAL AND METHODS : I held an international literature review in pubmed,
google scolar and the library of SEYP at the TEI of Epirus. The study material was
selected articles published mainly in the last decade and confected after careful study
of the relevant literature. The selection was made by general article, reviews and
systematic study. Restrictions were placed about the language publication of the
articles and only that were published in English and Greek language were used.
Words that were used in combination during the search were : << osteoporosis>> , <<
osteoporosis and fracture>> , << prevention and osteoporosis>> , << exercise and
osteoporosis>> , << osteoporosis and treatment>> and << osteoporosis and vitamin D
>> .
RESULTS: The most important finding of this work, to which we need to give
gravity, is the bones anatomy, the types of osteoporosis, the causes and the treatment.
CONCLUSIONS: Osteoporosis happens particularly at older ages, so this must carry
out prevention already from childhood. The prevention of osteoporosis depends on the
7

adoption of healthy lifestyle. In nutrition must be included vitamins and mineral that
contributes to bone growth and physical activity must be included in everyday life.

KEY WORDS: osteoporosis, fracture, prevention, exercise, treatment, vitamin D
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ νζηενπφξσζε είλαη µηα κεηαβνιηθή λφζνο ησλ νζηψλ ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα
αλαπηχζζεηαη ξαγδαία εμαηηίαο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο
νζηενπφξσζεο είλαη ε αχμεζε ηεο επζξαπζηφηεηαο ησλ νζηψλ, κε ζπλεπαγφκελν
απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ζε θαηάγκαηα. Καηά θχξην ιφγν ηα
νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα είλαη ρακειήο κεραληθήο ελέξγεηαο, θαη ζπκβαίλνπλ
θπξίσο ζηα ζψκαηα ησλ ζπνλδχισλ, ζην ηζρίν, ζην αληηβξάρην θαη ζηελ σκηθή δψλε.
Ζ απψιεηα νζηηθήο κάδαο δελ πξνθαιεί ζπκπηψκαηα. Ζ νζηενπφξσζε εμειίζζεηαη
αζφξπβα. Ζ δηάγλσζε γίλεηαη ζπλήζσο φηαλ πξνθαιείηαη θάηαγκα γηα θάπνην ιφγν
φπσο πηψζε, ζηξακπνχιεγκα ή ρηχπεκα. Ζ λφζνο πξνθαιείηαη απφ δηάθνξεο αηηίεο
θαη πξνζβάιιεη ζπλήζσο αζζελείο ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ
απνηειεί ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηεο λφζνπ θαη απαηηεί ηε ζπληνληζκέλε δξάζε
φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο απνθαηάζηαζεο. Ο
θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πγείαο ησλ νζηψλ είλαη ε κέηξεζε ηεο νζηηθήο
ππθλφηεηαο (BMD) κε ηε βνήζεηα ηνπ DXA. Σν ηεζη απηφ βνεζά ζην λα γίλεη ε
δηάγλσζε ηεο νζηενπφξσζεο, λα αμηνινγνχληαη ε δχλακε ησλ νζηψλ θαη ην
απνηέιεζκα ησλ ζεξαπεηψλ. Ο ξφινο ηνπ λνζειεπηή είλαη πξσηαγσληζηηθφο γηαηί
απνηειεί ηνλ επαγγεικαηία πγείαο κε ηε κεγαιχηεξε δηεηζδπηηθφηεηα ζε φιεο ηηο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
2.1 ΚΟΠΟ
Ζ εξγαζία απηή έρεη ζθνπφ ηελ άκεζε παξνπζίαζε ηεο λφζνπ ηεο νζηενπφξσζεο. Ζ
επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε δηφηη ε νζηενπφξσζε είλαη κηα λφζνο πνπ απεηιεί αξθεηφ
θφζκν γπλαίθεο θαη άλδξεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ρξήζηκν λα
γλσξίδνπκε φινη ηνπιάρηζηνλ θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα γηα απηήλ. Απηφο είλαη θαη ν
ιφγνο πνπ επέιεμα απηφ ην ζέκα γηα ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία. Χο ζηφρν έζεζα λα
αλαιχζσ ην ζέκα ηεο νζηενπφξσζεο ζε βάζνο θαη λα επηκείλσ ζε θάπνηα βαζηθά
ζεκεία. ην λα θαηαλνήζνπκε πψο κπνξνχκε λα πξνιάβνπκε ηελ εκθάληζε ηεο
νζηενπφξσζεο θαη πνηα είλαη ε ζεξαπεία ηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
3.1 ΟΡΗΜΟ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ
Ζ νζηενπφξσζε, ε χπαξμε δειαδή << πνξσδψλ νζηψλ >>, είλαη κηα κεηαβνιηθή
λφζνο ηνπ ζθειεηνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα νζηηθήο κάδαο, εχζξαπζηα
νζηά θαη απμεκέλν θίλδπλν θαηαγκάησλ. Ζ ειάηησζε ηεο νζηηθήο κάδαο νθείιεηαη ζε
δηαηαξαρή ησλ δηεξγαζηψλ πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη αλαλέσζε ησλ νζηψλ.
Θεσξείηαη σο κηα εμειηθηηθή <<πάζεζε ησλ νζηψλ>>, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ
ειάηησζε ηνπ νζηίηε ηζηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ηνπ αλαηνκηθνχ νζηνχ. Σν γεγνλφο
απηφ ηξνπνπνηεί ηε κεραληθή αληνρή ηνπ νζηνχ, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα
θαηάγκαηνο (Μπάθαο, 2001).
Ζ νζηενπφξσζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ελδνθξηληθή λφζν ή θαθνήζεηα, αιιά
ζπρλφηεξα ζπλνδεχεη ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία. Αλ θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε
νπνηαδήπνηε ειηθία θαη λα πξνζβάιεη θαη ηα δχν θχιια, ε νζηενπφξσζε ζε πνζνζηφ
80 % αθνξά γπλαίθεο. Πεξίπνπ κηα ζηηο δχν γπλαίθεο θαη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο άληξεο
άλσ ησλ 50 εηψλ ζα ππνζηνχλ θάπνην θάηαγκα νθεηιφκελν ζε νζηενπφξσζε ζηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Lemone et al., 2014).

3.2 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ
3.2 1) ΟΣΑ
Σα νζηά θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο ζε: Α) επηκήθε νζηά: απαληνχλ
θπξίσο ζηα άθξα, έρνπλ θπιηλδξηθφ ζρήκα θαη απνηεινχληαη απφ ην ζψκα θαη δχν
άθξα, ηα νπνία είλαη είηε θπξηά είηε θνίια. πλήζσο ην ζψκα είλαη θελφ. Σν κήθνο
ησλ επηκεθψλ νζηψλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηνπο, παξφηη κεξηθά απφ απηά
είλαη κηθξά (π.ρ. ζηα δάρηπια καο). Β) βξαρέα νζηά: έρνπλ θπβνεηδέο ζρήκα θαη
βξίζθνληαη ζηνλ θαξπφ θαη ζηνλ ηαξζφ. Γ) πιαηηά νζηά: εμππεξεηνχλ ζπλήζσο
πξνζηαηεπηηθέο ή εληζρπηηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. ηα πιαηηά νζηά ηνπ θξαλίνπ).
Απνηεινχληαη απφ δχν ιεπηέο πιάθεο ζπκπαγνχο νζηνχ αλάκεζα ζηηο νπνίεο ππάξρεη
ζπνγγψδεο νπζία, γεκάηε απφ κπειφ ησλ νζηψλ, πρ ηα νζηά ηνπ θξαλίνπ θαη ηνπ
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ζηέξλνπ. Σα πεξηζζφηεξα πιαηηά νζηά βνεζνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ηνηρσκάησλ
θνηινηήησλ γηα ην ιφγν απηφ είλαη ειαθξψο θπξηά φπσο νη πιεπξέο. Γ) Σα αλψκαια
νζηά έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα (πρ ηα νζηά ηνπ πξνζψπνπ θαη νη ζπφλδπινη). Δ) Σα
ζεζακνεηδή νζηά είλαη ζηξφγγπια ή σνεηδή νζηέηλα νδίδηα πνπ αλαπηχζζνληαη θνληά
ζηηο αξζξψζεηο (πρ ε επηγνλαηίδα). Καινχληαη ζεζακνεηδή νζηά, ιφγν ηεο
νκνηφηεηαο ηνπο κε ηνπο ζπφξνπο ηνπ ζνπζακηνχ. πλήζσο βξίζθνληαη εθεί φπνπ νη
ηέλνληεο δηαζρίδνπλ ηα άθξα ησλ επηκεθψλ νζηψλ. Πξνζηαηεχνπλ ηνλ ηέλνληα απφ
ππεξβνιηθή θζνξά θαη κεηαβάιινπλ ηε γσλία ηνπ ηέλνληα θαζψο πεξλά πξνο ηελ
πεξηθεξηθή ηνπ πξφζθπζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξν κεραληθφ
πιενλέθηεκα ζηελ άξζξσζε. Σ) Σα επηθνπξηθά νζηά αλαπηχζζνληαη, φηαλ
εκθαλίδνληαη ππεξάξηζκνη ππξήλεο νζηενπνίεζεο. Πνιιά νζηά ζρεκαηίδνληαη απφ
πνιινχο ππξήλεο νζηενπνίεζεο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θπζηνινγηθά ελψλνληαη
(Moore, 1998).

3.2 2) ΚΔΛΔΣΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ
Ο αλζξψπηλνο ζθειεηφο απνηειείηαη απφ 206 νζηά. Σα νζηά ηνπ ζθειεηηθνχ
ζπζηήκαηνο δηαθξίλνληαη ζε αμνληθφ ζθειεηφ (πνπ πεξηιακβάλεη ην θξαλίν, ην
ζψξαθα θαη ηνπο ζπνλδχινπο) θαη πεξηθεξηθφ ζθειεηφ (πνπ πεξηιακβάλεη ηα νζηά
ηνπ ψκνπ, ησλ άλσ άθξσλ, ηεο ιεθάλεο θαη ησλ θάησ άθξσλ). Σα νζηά δίλνπλ ην
ζρήκα ζην ζψκα θαη παξέρνπλ ζηήξημε ζηα καιαθά κφξηα. Δπίζεο, πξνζηαηεχνπλ ηα
δσηηθά φξγαλα απφ θαθψζεηο θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ θίλεζε ησλ κειψλ ηνπ
ζψκαηνο παξέρνληαο ζεκεία ζηήξημεο ησλ κπψλ. Σα νζηά ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια
σο απνζήθεο κεηάιισλ θαη απνηεινχλ ζέζε αηκνπνίεζεο (Lemone et al., 2014).
Ο αλζξψπηλνο ζθειεηφο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία κέξε: α) ην ζθειεηφ ηνπ
θνξκνχ β)ην ζθειεηφ ησλ άλσ άθξσλ γ) ην ζθειεηφ ησλ θάησ άθξσλ (Γνπφθεξ,
2016).
Α) ΚΔΛΔΣΟ ΣΟΤ ΚΟΡΜΟΤ

Ο ζθειεηφο ηνπ θνξκνχ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε:
i.

ηνλ ζθειεηφ ηεο θεθαιήο

ii.

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο

iii.

ηνπ ζψξαθα
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I.

Σα πνιιά νζηά ηεο θεθαιήο ζρεκαηίδνπλ φια καδί έλα θξαλίν. Σα
πεξηζζφηεξα απφ ηα νζηά απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ξαθέο, πνπ είλαη
κε θηλεηέο ηλψδεο αξζξψζεηο. ην έκβξπν θαη ζην λενγέλλεην, κεγάια
πκελψδε θαη κε νζηενπνηεκέλα δηάθελα κεηαμχ ησλ νζηψλ ηνπ θξαλίνπ,
ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ κεγάισλ πιαηεψλ νζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ νξνθή ηεο
θξαληαθήο θνηιφηεηαο επηηξέπνπλ ηελ παξακφξθσζε ηεο θεθαιήο ζηε
δηάξθεηα ηεο δηφδνπ ηεο απφ ηνλ ηζζκφ ηεο ππέινπ θαη ηελ κεηά ηνλ ηνθεηφ
αλάπηπμε ηνπ θξαλίνπ. ηελ θεθαιή ππάξρνπλ ηξείο κφλν δηαξζξψζεηο. Ζ
κεγαιχηεξε είλαη ε θξνηνθνγλαζηθή άξζξσζε, κεηαμχ ηεο θάησ γλάζνπ θαη
ηνπ θξνηαθηθνχ νζηνχ. Οη άιιεο δχν δηαξζξψζεηο ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ησλ
ηξηψλ νζηψλ: ηεο ζθχξαο, ηνλ άμνλα θαη ηνλ αλαβνιέα (Drake et al, 2007).

II.

Ζ ζπνλδπιηθή ζηήιε απνηειείηαη απφ 26 ζπνλδχινπο νη 7 απρεληθνί
ζπφλδπινη ζηεξίδνπλ ην θεθάιη, νη 12 ζσξαθηθνί ζρεκαηίδνπλ αξζξψζεηο κε
ηηο πιεπξέο, νη 5 νγθψδεηο νζθπτθνί ζεθψλνπλ ην πεξηζζφηεξν βάξνο ηνπ
ζψκαηνο, ην ηεξφ νζηφ ζπλδέεη ηε ζπνλδπιηθνί ζηήιε κε ηελ ππειηθή δψλε,
ελψ ν θφθθπγαο απνηειείηαη απφ 4 κηθξά νζηά. Ζ ζπνλδπιηθνί ζηήιε απφ ην
πιάη έρεη ζρήκα S πνπ ηεο δίλεη ειαζηηθφηεηα ψζηε λα απνξξνθά ηνπο
θξαδαζκνχο φηαλ θηλνχκαζηε θαη ηνπνζεηεί ην ζψκα θαηεπζείαλ θάησ απφ ηα
πφδηα (Γνπφθεξ, 2006).

III.

Σν θεληξηθφ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο καο φπνπ ζπλδένληαη ηα ρέξηα, ηα πφδηα θαη
ν απρέλαο νλνκάδεηαη θνξκφο. Σν πάλσ κηζφ ηνπ θνξκνχ νλνκάδεηαη ζψξαθαο
ή ζηήζνο. Ο ρψξνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψξαθα πεξηέρεη ηελ θαξδηά, ηνπο
πλεχκνλεο θαη κεγάια αηκνθφξα αγγεία. Ο ζθειεηφο ηνπ ζψξαθα
ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο πιεπξέο. Απηέο πξνζηαηεχνπλ ηα φξγαλα πνπ βξίζθνληαη
κέζα ζην ζψξαθα θαη θηλνχληαη πάλσ θαη θάησ ψζηε λα κπνξνχκε λα
αλαπλεχζνπκε. Οη πιεπξέο ζρεκαηίδνπλ έλα νζηέηλν ειαζηηθφ θισβφ, ν
νπνίνο πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεχεη ηα καιαθά φξγαλα κέζα ζην ζψξαθα. Ο
πιεπξηθφο θισβφο ή ζθειεηφο ηνπ ζψξαθα απνηειείηαη απφ 12 δεχγε
θακππιψλ πιεπξψλ, έλα ζηέξλν ζρήκαηνο μίθνπο θαη 12 ζσξαθηθνχο
ζπνλδχινπο. Οη πιεπξέο ζρεκαηίδνπλ επθίλεηεο αξζξψζεηο κε ηε ζπνλδπιηθή
ζηήιε ζην πίζσ κέξνο θαη κέζσ εχθακπησλ πιεπξηθψλ ρφλδξσλ κε ην ζηέξλν
ζην κπξνζηηλφ κέξνο (Γνπφθεξ, 2006).

Β) ΚΔΛΔΣΟ ΑΝΧ ΑΚΡΧΝ
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Ο ζθειεηφο ηνπ άλσ άθξνπ απνηειείηαη απφ:
i.

ηνλ ζθειεηφ ηεο σκηθήο δψλεο

ii.

ην βξαρηφλην νζηφ

iii.

ηνλ ζθειεηφ ηνπ πήρε

iv.

ηνλ ζθειεηφ άθξαο ρείξαο

I.

Ο νζηέηλνο ζθειεηφο ηνπ ψκνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ σκνπιάηε θαη ηελ
θιείδα, νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ηελ σκηθή δψλε, πνπ ζπλδέεη ην ρέξη καο κε ην
ζψκα. Ζ άξζξσζε ηνπ ψκνπ κεηαμχ ηεο σκνπιάηεο θαη ηνπ βξαρηφληνπ
νζηνχ είλαη απίζηεπηα επθίλεηε θαη επηηξέπεη ζην ρέξη λα θηλείηαη πξνο φιεο
ηηο θαηεπζχλζεηο (Drake et al, 2007). Ζ νκάδα ησλ επηπνιήο κπψλ ηνπ ψκνπ
απνηειείηαη απφ ηνλ ηξαπεδνεηδή θαη ηνλ δειηνεηδή, πνπ θαη νη δχν καδί
ζρεκαηίδνπλ ηελ νκαιή κπτθή πξνβνιή ηνπ έμσ ηκήκαηνο ηνπ ψκνπ. Οη κχεο
απηνί ζπλδένπλ ηελ σκνπιάηε θαη ηελ θιείδα κε ηνλ θνξκφ θαη ηνλ βξαρίνλα
αληίζηνηρα.

II.

Σν θεληξηθφ ηκήκα ηνπ βξαρηφληνπ νζηνχ απνηειείηαη απφ ηελ θεθαιή, ηνλ
αλαηνκηθφ απρέλα, ην κείδνλ θαη ειάζζσλ βξαρηφλην φγθσκα, ηνλ
ρεηξνπξγηθφ απρέλα θαη ην άλσ εκηκφξην ηεο βξαρηφληαο δηάθπζεο. Μεηαμχ
ησλ δχν νγθσκάησλ αξρίδεη ε αχιαθα ηνπ δηθέθαινπ βξαρηφληνπ, ε νπνία
αθνξίδεηαη πξνο ηα θάησ θαη απφ ηηο αθξνινθίεο ηνπ ειάζζνλνο θαη κείδνλνο
βξαρηνλίνπ νγθψκαηνο (Platzer, 2009).

III.

ηνλ πήρε, ε βξαρχηεξε θεξθίδα βξίζθεηαη πξνο ηα έμσ, θαη ε κηθξφηεξε
σιέλε πξνο ηα έζσ. Ζ θεξθίδα απνηειείηαη απφ ην ζψκα θαη ην άλσ θαη θάησ
άθξν. Σν άλσ άθξν πεξηέρεη ηελ θεθαιή κε ηελ αξζξηθή ηεο επηθάλεηα, ε
νπνία ζπλερίδεηαη ζηελ αξζξηθή επηθάλεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο θεθαιήο. ην
θάησ άθξν ηεο θεξθίδαο βξίζθεηαη ε ζηπινεηδήο απφθπζε κε ηελ
ππεξζηπινεηδή αθξνινθία πάλσ απφ απηή θαη ζην έζσ κέξνο ηεο, ε σιέληα
εληνκή. Ζ σιέλε έρεη ζψκα θαη άλσ θαη θάησ άθξν. Σν άλσ άθξν έρεη κία
απφθπζε αγθηζηξνεηδνχο ζρήκαηνο, ην σιέθξαλν, ε νπνία έρεη κηα ηξαρεία
επηθάλεηα. Μπξνζηά ππάξρεη ε ηξνρηιηαθή εληνκή, ε νπνία εθηείλεηαη κέρξη
ηελ θνξσλνεηδή απφθπζε (Platzer, 2009).

IV.

ην ρέξη ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο νζηψλ: ηα νθηψ θαξπηαία νζηά, πνπ είλαη ηα
νζηά ηνπ θαξπνχ, ηα πέληε κεηαθάξπηα πνπ είλαη ηα νζηά ηνπ κεηαθαξπίνπ,
νη θάιαγγεο, πνπ είλαη ηα νζηά ησλ δαθηχισλ, ν αληίρεηξαο έρεη κφλν δχν, ηα
ππφινηπα δάθηπια έρνπλ ηξεηο θάιαγγεο. Σα νζηά ηνπ θαξπνχ θαη ηα
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κεηαθάξπηα ηνπ δείθηε, ηνπ κέζνπ, ηνπ παξακέηξνπ θαη ηνπ κηθξνχ δαρηχινπ
ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο ζαλ κηα εληαία κνλάδα θαη ζρεκαηίδνπλ ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ νζηέηλνπ ππνζηξψκαηνο ηεο παιάκεο. Σν κεηαθάξπην ηνπ
αληίρεηξα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη εκθαλίδεη απμεκέλε επθακςία ζηελ
θαξπνκεηαθάξπηα άξζξσζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα αληίζεζεο
ηνπ αληίρεηξα πξνο ηα ππφινηπα δάθηπια (Drake et al, 2007).
Γ) ΚΔΛΔΣΟ ΚΑΣΧ ΑΚΡΧΝ
Ο ζθειεηφο ησλ θάησ άθξσλ απνηειείηαη απφ
i.

ηνλ ζθειεηφ ηεο ππειηθήο δψλεο

ii.

ηνλ ζθειεηφ ηεο θλήκεο

iii.

ηνλ ζθειεηφ ηνπ άθξνπ πνδφο

I.

Ζ νζηέηλε πχεινο απνηειεί ην ζθειεηφ ηεο ππέινπ. Πεξηθιείεη ηελ ππειηθή
θνηιφηεηα θαη ζρεκαηίδεη ηελ ππειηθή δψλε κε ηελ νπνία ζπληάζζνληαη ηα
νζηά ησλ θάησ άθξσλ. Ζ νζηέηλε πχεινο ζρεκαηίδεηαη απφ εκπξφο θαη απφ ηα
πιάγηα απφ ηα δχν αλψλπκα νζηά, ηα νπνία ελψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηελ
εβηθή ζχκθπζε, ελψ πξνο ηα πίζσ απφ ην ηεξφ νζηφ θαη ηνλ θφθθπγα. Σν
ηεξφλ νζηφ θαη ν θφθθπγαο πνπ απνηεινχλ ην θαηψηεξν ηκήκα ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ νπηζζίσλ άθξσλ θαη ησλ
δχν αλψλπκσλ νζηψλ. Σα αλψλπκα νζηά είλαη πιαηηά νζηά αλψκαινπ
ζρήκαηνο. Σν θάζε αλψλπκν απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα: ην ιαγφλην, ην
ηζρηαθφ θαη ην εβηθφ νζηφ. Σα νζηά απηά ζπλαληψληαη ζηελ θνηχιε, κηα
ζθαηξνεηδή θνίιε επηθάλεηα ζηελ έμσ επηθάλεηα ηνπ αλψλπκνπ νζηνχ, κε ηελ
νπνίαλ αξζξψλεηαη ε θεθαιή ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ (Moore,1998).

II.

Σα νζηά ηνπ ζθειεηνχ ηεο θλήκεο απνηεινχληαη απφ ηελ θλήκε θαη ηελ

πεξφλε. Ζ θλήκε είλαη ην ηζρπξφηεξν απφ ηα δχν νζηά θαη ζπλδέεη κφλε ηεο
ην κεξηαίν νζηφ κε ηα νζηά ηνπ πνδηνχ (Platzer, 2009). Ζ θλήκε είλαη ην νζηφ
πνπ δέρεηαη ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ παρχηεξε
απφ ηελ πεξφλε, είλαη ην ηκήκα ηνπ θάησ άθξνπ, πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ ηεο
άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο θαη ηεο πνδνθλεκηθήο άξζξσζεο. Ζ πεξφλε είλαη πνιχ
ιεπηφηεξε απφ ηελ θλήκε θαη

βξίζθεηαη ζην έμσ πιάγην ηεο θλήκεο.

Αξζξψλεηαη πξνο ηα πάλσ κε ην θάησ κέξνο ηνπ έμσ θνλδχινπ ηνπ άλσ
άθξνπ ηεο θλήκεο αιιά δελ παίξλεη κέξνο ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ γφλαηνο
(Drake et al, 2007).
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III.

ην πφδη ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο νζηψλ: ηα νζηά ηνπ ηαξζνχ, ηα κεηαηάξζηα
νζηά, θαη ηα νζηά ησλ δαθηχισλ (νη θάιαγγεο). Ο ηαξζφο απνηειείηαη απφ
επηά νζηά, ηνλ αζηξάγαιν, ηελ πηέξλα, ην ζθαθνεηδέο νζηφ, ην θπβνεηδέο
νζηφ θαη ηα ηξία ζθελνεηδή νζηά. Σα νζηά ησλ κεηαηαξζίσλ είλαη ηα πέληε
κεηαηάξζηα νζηά θαη ηα νζηά ησλ δαθηχισλ ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο θάιαγγεο
ησλ δαθηχισλ (Platzer, 2009).

3.3 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ
3.3.1 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΟΣΧΝ
Σα νζηά δίλνπλ ην ζρήκα ζην ζψκα θαη παξέρνπλ ζηήξημε ζηα καιαθά κφξηα.
Πξνζηαηεχνπλ ηα δσηηθά φξγαλα απφ θαθψζεηο θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ θίλεζε ησλ
κειψλ ηνπ ζψκαηνο, παξέρνληαο ζεκεία ζηήξημεο ησλ κπψλ. Σα νζηά ιεηηνπξγνχλ
παξάιιεια σο απνζήθεο κεηάιισλ θαη απνηεινχλ ζέζε αηκνπνίεζεο. Σα νζηά
απνηεινχληαη απφ κηα ζηεξεά κνξθή ζπλδεηηθνχ ηζηνχ πνπ νλνκάδεηαη νζηίηεο ηζηφο
θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν ηχπνπο: ζε θινηψδε νζηίηε ηζηφ θαη ζε ζπνγγψδε νζηίηε ηζηφ.
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ψξηκσλ νζηψλ: ηα ζπκπαγή θαη ηα ζπνγγψδε νζηά. Ο ζπκπαγήο
νζηίηεο ηζηφο ζρεκαηίδεη ηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα ησλ νζηψλ, ελψ ν ζπνγγψδεο
βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ νζηψλ. Ο ζπνγγψδεο νζηίηεο ηζηφο απνηειείηαη απφ
δηθηπσηέο δνκέο πνπ θαιχπηνληαη κε νζηενγελεηηθά θχηηαξα θαη είλαη γεκάηεο κε
εξπζξφ ή θίηξηλν κπειφ ησλ νζηψλ (Lemone et al., 2014).
3.3.2 ΓΗΑΠΛΑΖ ΣΧΝ ΟΣΧΝ – ΟΣΔΟΓΔΝΔΖ
Σα νζηά ζην έκβξπν δελ απνηεινχληαη απφ ηελ αξρή απφ νζηέηλε νπζία αιιά απφ κηα
νπζία απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ πνπ ζρεκαηίδεη ηνλ ιεγφκελν πκελψδε ζθειεηφ. Έπεηηα
κεηαηξέπεηαη ν ηζηφο απηφο ζε ρφλδξηλε νπζία θαη ζρεκαηίδεηαη ν ρφλδξηλνο
ζθειεηφο. Σα δηάθνξα κέξε ηνπ ζθειεηνχ πεξηβάιινληαη απφ ην πεξηρφλδξην πνπ
πεξηέρεη εηδηθά θχηηαξα, ηνπο νζηενβιάζηεο. Οη νζηενβιάζηεο κπνξνχλ λα παξάγνπλ
νζηέηλε, πνπ αληηθαζηζηά ηελ ρφλδξηλε νπζία. Έηζη ηα πεξηζζφηεξα νζηά ηνπ
ζθειεηνχ ηνπ αλζξψπνπ πεξλνχλ ζηελ εκβξπηθή δσή απφ ην πκελψδεο ζηάδην ζην
ρφλδξηλν ζηάδην θαη ηειηθά ζην ζηάδην ηνπ νζηίηε ηζηνχ. Ζ νζηενπνίεζε απηή
ιέγεηαη ρφλδξηλε νζηενπνίεζε θαη ηα νζηά πνπ ζρεκαηίδνληαη έηζη ιέγνληαη
ρνλδξνγελή. Τπάξρνπλ φκσο ιίγα νζηά, φπσο ηα νζηά ηνπ ζφινπ ηνπ θξαλίνπ, ηα
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πεξηζζφηεξα ηνπ πξνζψπνπ θαη ε θιείδα, πνπ ζε απηά ε νζηέηλε πιάζεηαη φηαλ
βξίζθνληαη ζην πκελψδεο ζηάδην.
1) Υόλδξηλε νζηενπνίεζε. Ο ρνλδξηθφο ηζηφο κεηαηξέπεηαη ζε νζηίηε ηζηφ κε κηα
πνιχπινθε επεμεξγαζία, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζεί ηελ εμήο δηαδηθαζία:
ηνλ ρφλδξηλν ηζηφ εηζβάιινπλ αηκνθφξα αγγεία, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ εηδηθά
θχηηαξα ηνπο ρνλδξνθιάζηεο. Οη ρνλδξνθιάζηεο πξνθαινχλ δηάιπζε θαη εμαθάληζε
ηνπ ρνλδξηθνχ ηζηνχ. ηηο ζέζεηο, πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ απνξξφθεζε ηνπ
ρνλδξηθνχ ηζηνχ, κε ηελ ελέξγεηα άιισλ εηδηθψλ θπηηάξσλ ησλ νζηενβιαζηψλ,
παξάγεηαη νζηέηλε. Ζ νζηενπνίεζε ηνπ ρνλδξηθνχ ηζηνχ αξρίδεη πάληνηε απφ
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα θάζε νζηφ, πνπ ιέγεηαη ππξήλεο νζηεψζεσο.
2) Τκελώδεο νζηενπνίεζε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία ηνπ ζηαδίνπ
ρνλδξηθνχ ηζηνχ. ηα νζηά απηά, απεπζείαο απφ ην πκελψδεο ζηάδην έρνπκε
παξαγσγή νζηέηλεο νπζίαο κε ηελ ελέξγεηα ησλ νζηενβιαζηψλ (Κνχβεια, 2009).
3.3.3 Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΟΣΧΝ
Καηαζθεπή ησλ νζηψλ νλνκάδνπκε ην ζρεκαηηζκφ λένπ νζηνχ ζε πεξηνρέο φπνπ
δελ ππήξρε πξνεγνπκέλσο. Ζ ιεηηνπξγία απηή αξρίδεη πνιχ λσξίο, θαηά ηελ εκβξπηθή
ειηθία θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζθειεηνχ. Δπηηξέπεη φρη κφλν ηελ
θαλνληθή αξρηηεθηνληθή αλάπηπμε ηνπ ζθειεηνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αχμεζεο,
αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζηνλ ελήιηθα φηαλ νη κεραληθέο
ζπλζήθεο αιιάδνπλ. Καηά ηελ δηάξθεηα δε ηεο δσήο, πξνθαιεί αχμεζε ηνπ κεγέζνπο
ησλ ζπνλδχισλ.
Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ νζηνχ είλαη κηα ιεηηνπξγία ηνπ νζηίηε ηζηνχ, πνπ αξρίδεη
ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζθειεηνχ θαη απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα
θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Δίλαη κηα ζπδεπγκέλε δηαδηθαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ παιαηνχ νζηνχ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ λενζρεκαηηζκέλν.
Όκσο, νη δχν απηέο ιεηηνπξγίεο ζπκβαίλνπλ ζηελ ίδηα ζέζε θαη δελ θαη έηζη ην ζρήκα
ηνπ νζηνχ δελ αιιάδεη. Με ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ νζηνχ εμαζθαιίδεηαη ε
κνξθνινγηθή αθεξαηφηεηα θαη ε κεραληθή αληνρή ηνπ ζθειεηνχ. Ζ ζεκαζία ηεο
θαηαθαίλεηαη ζηηο παζήζεηο φπνπ ππάξρεη δηαηαξαρή ηεο αλαθαηαζθεπήο ησλ νζηψλ,
φπσο ζηελ νζηενπφξσζε, φπνπ ηα νζηά γίλνληαη εχζξαπζηα θαη ζπκβαίλνπλ πνιιά
θαηάγκαηα.

Απηφ ζπκβαίλεη,

δηφηη ε νζηηθή απνξξφθεζε ππεξηεξεί

ηεο

νζηενπαξαγσγήο κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο νζηηθήο κάδαο (Καιδξπκίδεο θαη
ζπλ, 2004).
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Σα νζηά πξνέξρνληαη απφ κεζεγρπκαηηθέο ππθλψζεηο (ην κεζέγρπκα είλαη
εκβξπηθφο ζπλδεηηθφο ηζηφο). Σν κεζεγρπκαηηθφ πξφπιαζκα ελφο νζηνχ, ην νπνίν
ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ εκβξπηθή πεξίνδν, κπνξεί λα ππνζηεί άκεζε νζηενπνίεζε, πνπ
θαιείηαη ελδνκεκβξαλψδεο

νζηέσζε ή κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζζεί ζε ρφλδξηλν

πξφπιαζκα νζηνχ. Απηφ ην πξφπιαζκα αξγφηεξα νζηενπνηείηαη κε ελδνρφλδξηλε
νζηέσζε. πλεπψο, νζηφ κπνξεί λα ζρεκαηηζζεί κε ηελ αληηθαηάζηαζε κεκβξάλεο ή
ρφλδξνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο νζηενπνίεζεο είλαη παξφκνηα ζε θάζε πεξίπησζε θαη ε
ηειηθή ηζηνινγηθή δνκή ηνπ νζηνχ είλαη παλνκνηφηππε (Moore,1998).
3.3.4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΟΣΧΝ
Ζ θαηαζθεπή ελφο νζηνχ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. ηα καθξά νζηά
πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα αθακςία, αληνρή βάξνπο θαη πξφζθπζε κπψλ θαη
ζπλδέζκσλ, ε πνζφηεηα ηνπ ζπκπαγνχο νζηνχ είλαη ζρεηηθά κεγαιχηεξε θνληά ζηε
κεζφηεηα ηνπ ζψκαηνο φπνπ θαη δέρεηαη κεγαιχηεξεο πηέζεηο. Σν ζπκπαγέο νζηφ
παξέρεη ηζρχ θαη αληνρή ζην βάξνο. Δπηπξφζζεηα, ηα επηκήθε νζηά έρνπλ
πξνεμνρέο(γξακκέο, αθξνινθίεο, θχκαηα θαη θπξηψκαηα) νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ γηα
ηελ πξφζθπζε ηζρπξψλ κπψλ. Σα νζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο εκθαλίδνπλ θάπνηα
ειαζηηθφηεηα (επθακςία) θαη κεγάιε ζθιεξφηεηα (Moore,1998).
3.3.5 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΟΣΔΟΒΛΑΣΧΝ-ΟΣΔΟΚΛΑΣΧΝ
Οη νζηενβιάζηεο είλαη κηθξά κνλνπχξελα θπβνεηδή νζηηθά θχηηαξα, εηδηθεπκέλα
ζην ζρεκαηηζκνχ λένπ νζηίηε ηζηνχ. Πξψηα, παξάγνπλ θαη ελαπνζέηνπλ ην
θνιιαγφλν ζε κηα νζηηθή θνηιφηεηα, ηελ νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνεγνπκέλσο νη
νζηενθιάζηεο. Μεηά απφ κεξηθέο εκέξεο, γίλεηαη ε αζβεζηνπνίεζε ηνπ θνιιαγφλνπ
θαη ηνπ νζηενεηδνχο, ηα νπνία νη ίδηνη ελαπφζεζαλ. Ζ επαλφζεζε ησλ θσζθνξηθψλ
αιάησλ ηνπ αζβεζηίνπ γίλεηαη απφ ηνπο νζηενβιάζηεο, ζε κηθξά παθέηα, ζηα νπνία
πεξηθιείνληαη θαη πξσηεΐλεο. Αξγφηεξα, ηα δηαιπηά άιαηα αζβεζηίνπ δηαδέρνληαη
ζηαδηαθά απφ ην κέησπν αζβεζηνπνηήζεσο ζε φιν ην γεηηνληθφ θνιιαγφλν θαη
κεηαηξέπνληαη ζε θξπζηάιινπο πδξνμπαπαηίηε ελσκέλνπ κε ην θνιιαγφλν.
Οη νζηενθιάζηεο είλαη πνιππχξελα γηγαληνθχηηαξα, εηδηθεπκέλα ζηελ απνξξφθεζε
ηνπ ψξηκνπ νζηίηε ηζηνχ. Ο ψξηκνο πνιππχξελνο νζηενθιάζηεο κπνξεί λα
πξνζθνιιεζεί ζε έλα ζεκείν ηνπ νζηνχ ην νπνίν επηβάιιεηαη λα αλαθαηαζθεπαζζεί
θαη λα αξρίζεη λα απνξξνθά κφλν αζβεζηνπνηεκέλν ηζηφ. Ζ επηθάλεηα ηνπ
νζηενθιάζηε, ε νπνία είλαη πξνζθνιιεκέλε ζαλ βεληνχδα ζηελ νζηηθή επηθάλεηα,
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έρεη έληνλε πηχρσζε θαη πξνζθχεηαη ζηεξεά ζηελ νζηηθή επηθάλεηα, ζρεκαηίδνληαο
κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα εξκεηηθά θιεηζηή θνηιφηεηα κεηαμχ νζηηθήο επηθάλεηαο θαη
πηπρσηήο επηθάλεηαο ηνπ νζηενθιάζηε. ηελ θνηιφηεηα απηή, ν νζηενθιάζηεο
εθθξίλεη πξσηενιπηηθά έλδπκα θαη νμέα ηα νπνία δηαιχνπλ ηνπηθψο ην νζηνχλ. Ζ
ιεηηνπξγία απηή γίλεηαη εμσθπηηαξίσο (Καιδξπκίδεο θαη ζπλ, 2004).
3.3.6 ΟΣΗΣΖ ΗΣΟ
Σα νζηά απνηεινχληαη απφ ην ζηεξεφηεξν ηχπν ζπλδεηηθνχ νζηνχ ηνπ αλζξψπηλνπ
ζψκαηνο πνπ ιέγεηαη νζηίηεο ηζηφο. Ο νζηίηεο ηζηφο ζην ζχλνιν ηνπ απνηειείηαη απφ
α)ηξείο θχξηνπο ηχπνπο θπηηάξσλ: ηνπο νζηενβιάζηεο, ηα νζηενθχηηαξα θαη ηνπο
νζηενθιάζηεο. Β) απφ ζεκέιηα εμσθπηηάξηα νπζία πνπ απνηειείηαη απφ: νξγαληθή
εμσθπηηάξηα νπζία, αλφξγαλα άιαηα. Αλάινγα κε ηε δηάηαμε ηεο ζεκέιηαο νπζίαο ν
νζηίηεο ηζηφο δηαθξίλεηαη ζε δχν ηχπνπο: ην θινηψδεο θαη ζπνγγψδεο νζηίηε ηζηφ.
ην θινηψδεο νζηίηε ηζηφ, ε ζεκέιηα νπζία έρεη ππθλή δνκή κε κηθξά θελά θαη
δνθίδεο ησλ νζηενθπηηάξσλ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κεηαμχ ηνπο. Αληίζεηα , ζην
ζπνγγψδεο νζηίηε ηζηφ ε δηάηαμε είλαη πνην αξαηή θαη ππάξρνπλ κεγαιχηεξα θελά
κεηαμχ ησλ νζηηθψλ δνθηδψλ (Μαληφο, 2006).

3.3.7 ΥΟΝΓΡΗΝΟ ΗΣΟ
ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ζθειεηνχ, σο ρφλδξηλνο ηζηφο εκθαλίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά
παινεηδήο ρφλδξνο πνπ είλαη ειαζηηθφο ζηελ πίεζε θαη δηαθαλείο ζε ιεπηέο ηνκέο. Οη
πινχζηνη ζε χδσξ παινεηδήο ρφλδξνη (60-70 % H20) απνηεινχληαη απφ
ρνλδξνθχηηαξα (πνπ ελαπνηίζεληαη ζπρλά ζε κηθξέο νκάδεο) θαη άκνξθε ρφλδξηλε
βαζηθή νπζία ζηελ νπνία ππάξρνπλ θνιιαγφλεο ίλεο πνπ δελ παξαηεξνχληαη ακέζσο
κε ην κηθξνζθφπην. Σα ρνλδξνθχηηαξα είλαη ζθαηξηθά ή σνεηδή θαη πιαηηά ζηηο
επηθάλεηεο επαθήο κε ηα γεηηνληθά θχηηαξα. Πεξηβάιινληαη, ζηνλ ψξηκν ρφλδξν, απφ
έλα πνιχ βαζεφθηιν ρνλδξηθφ έιπηξν θαη απφ ηελ επίζεο ζεκαληηθά βαζεφθηιε,
πεξηθθπηαξηθή άισ. Ζ νπζία κεηαμχ ησλ ρνλδξνθπηηάξσλ είλαη βαζεφθηιε, ζε κηθξφ
φκσο βαζκφ (Platzer et al., 2009).
3.3.8 ΠΔΡΗΟΣΔΟ
Σν πεξηφζηεν πεξηβάιιεη, ζαλ αλνηρηνθίηξηλνο ρηηψλαο κε αζζελή ιάκςε, ηα νζηά
ζαλ θάιηζα θαη ρξεζηκεχεη επίζεο θαη σο επηθάλεηα ζπλδέζεσο γηα ηέλνληεο θαη
ζπλδέζκνπο. Μηα εμσηεξηθή ζηηβάδα απφ ηλψδε ζπλδεηηθφ ηζηφ θαη βαζχηεξα απφ
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ειαζηηθά ζηνηρεία θαη κηα εζσηεξηθή θπηηαξνεηδήο ζηηβάδα πνπ θέξεη αγγεία θαη
λεχξα πνπ εθάπηεηαη ακέζσο κε ηνλ νζηίηε ηζηφ, δηαθξίλνληαη ζαθψο κφλν ζηα
αλαπηπγκέλα νζηά. Καηά ηελ παξαγσγή νζηίηε ηζηνχ ιεηηνπξγνχλ ζηελ εζσηεξηθή
ζηηβάδα νζηενβιάζηεο πνπ πξνθαινχλ ηελ αχμεζε ηνπ πάρνπο ησλ νζηψλ. Σν
πεξηφζηεν ζηεξεψλεηαη πάλσ ζην νζηφ κε αθηηλνεηδψο θεξφκελεο θνιιαγφλεο ηλψδεηο
δεζκίδεο, ίλεο ηνπ Sharpey, πνπ θέξνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νζηνχ φπνπ
απνηηηαλνχληαη. Οη δεζκίδεο απηέο ζπλερίδνληαη ζηα άθξα ηεο αξζξψζεσο θαη ηνπ
αξζξηθνχ ζπιάθνπ (Platzer et al, 2009).

3.4 ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ
3.4.1 ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ
Αλ θαη αθξηβείο παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί ηεο νζηενπφξσζεο δελ έρνπλ αθφκα
απνζαθεληζηεί, γλσξίδνπκε φηη ζπκκεηέρεη ζ` απηνχο κηα δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο
κεηαμχ ηνπ ζρεκαηηζκνχ λένπ νζηνχ απφ ηνπο νζηενβιάζηεο θαη ηεο απνξξφθεζεο
ηνπ παιηνχ απφ ηνπο νζηενθιάζηεο. Μέρξη ηελ ελειηθίσζε, νπφηε θαη επηηπγράλεηαη ε
κέγηζηε νζηηθή κάδα, ν ξπζκφο ζρεκαηηζκνχ νζηνχ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ξπζκφ
απνξξφθεζήο ηνπ. Αθνχ επηηεπρζεί ε κέγηζηε νζηηθή κάδα, πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ
30, ν ξπζκφο απνξξφθεζεο ππεξβαίλεη ην ξπζκφ ζρεκαηηζκνχ θαη ε πνζφηεηα νζηνχ
πνπ ράλεηαη αξρίδεη λα είλαη ειαθξά κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ ζρεκαηίδεηαη. Απηνί
νη ξπζκνί απψιεηαο επηηπγράλνληαη φηαλ ε πξφζιεςε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D κε
ηηο ηξνθέο είλαη αλεπαξθήο. ηηο γπλαίθεο, ε απψιεηα νζηηθήο κάδαο απμάλεηαη κεηά
ηελ εκκελφπαπζε ελψ κεηά ηα 60 επηβξαδχλεηαη, αιιά πνηέ δελ ζηακαηά εληειψο.
ηνπο άλδξεο, ελψ ηα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο κεηψλνληαη κε ηελ ειηθία, απηφ γίλεηαη
ζηαδηαθά θαη ε απψιεηα νζηηθήο κάδαο πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγφ ξπζκφ. Ο ξπζκφο
απψιεηαο ηεο νζηηθήο κάδαο δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη αλάινγα κε ην ζεκείν
ηνπ ζθειεηνχ. ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ε νπνία απνηειείηαη απφ δνθηδσηφ νζηφ απφ
66% έσο 75%, είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ νζηενπνξσηηθέο κεηαβνιέο λσξίηεξα
απφ φηη ζην αληηβξάρην ή ηνλ θαξπφ, πνπ επηθξαηεί ην ζπνγγψδεο νζηφ. Ζ
κεηεκκελνπαπζηθή νζηενπφξσζε πξνζβάιιεη θπξίσο ηα ζψκαηα ησλ ζπνλδχισλ
(Lemone et al., 2014).
3.4.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ
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Ζ νζηενπφξσζε δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζηελ πξσηνπαζή θαη β) ζηε
δεπηεξνπαζή νζηενπφξσζε.
Α) Ζ πξσηνπαζήο νζηενπφξσζε ζηα ειηθησκέλα άηνκα θαηαηάζζεηαη σο ηχπνπ Η θαη
ηχπνπ ΗΗ. Ζ νζηενπφξσζε ηχπνπ Η (εκκελνπαπζηαθή) εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε άηνκα
ειηθίαο 51 έσο 75 εηψλ, ζρεηίδεηαη κε ηα ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα θαη ηα θαηάγκαηα
Colles. Ζ νζηενπφξσζε ηχπνπ II (γεξνληηθή) εκθαλίδεηαη ζε άηνκα ειηθίαο
κεγαιχηεξεο ησλ 60 εηψλ, ζρεηίδεηαη κε ηα ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα θαη ηα θαηάγκαηα
ηνπ ηζρίνπ.
Β) Ζ δεπηεξνπαζήο νζηενπφξσζε επζχλεηαη γηα κηθξφ πνζνζηφ πεξηζηαηηθψλ
νζηενπφξσζεο κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ, ζηνπο νπνίνπο ε πξσηνπαζήο θαη
ε δεπηεξνπαζήο νζηενπφξσζε ζπλππάξρνπλ. Απηή επζχλεηαη γηα πνιχ κεγαιχηεξν
πνζνζηφ πεξηζηαηηθψλ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πξνεκκελνπαπζηαθήο ειηθίαο θαη ησλ
αλδξψλ λεφηεξεο ειηθίαο (Beers and Berkow, 2005).
3.4.3 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ
Ζ νζηενπφξσζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (αθηλεηνπνίεζε
ή ππεξιεηηνπξγία ησλ επηλεθξηδίσλ, έιιεηςε νηζηξνγφλσλ) ή λα κελ είλαη δπλαηφ λα
πξνζδηνξηζζεί αθξηβψο ε αηηία. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ζε θπζηνινγηθφ πιεζπζκφ
επέξρεηαη πξννδεπηηθή ειάηησζε ηεο νζηηθήο κάδαο κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο,
θπξίσο κεηά ην 40ν έηνο. Δθηφο απφ ηελ ειηθία ζεκαληηθφ ξφιν ζηε επηδείλσζε ηεο
νζηενπφξσζεο παίδεη ε έθπησζε ησλ νηζηξνγφλσλ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ
εκκελφπαπζε . ηε γεξνληηθή νζηενπφξσζε θαίλεηαη φηη ζπκβάιιεη θαη ε κεησκέλε
πξφζιεςε θαη απνξξφθεζε απφ ην έληεξν αζβεζηίνπ πνπ ζπρλά παξαηεξείηαη ζε
απηέο ηεο ειηθίαο (Γαξνθαιίδε, 1981).
Πην ζπγθεθξηκέλα νθείιεηαη:
1) Φπιή θαη εζληθφηεηα: Σα άηνκα ηεο Λεπθήο θαη Αζηαηηθήο θπιήο
παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα
άηνκα ηεο Μαχξεο θαη Ηζπαλφθσλεο θπιήο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ
κεγαιχηεξε νζηηθή ππθλφηεηα. Ζ ππεξβηηακίλσζε D κε δεπηεξνπαζή
ππεξπαξαζπξνεηδηζκφ εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηε Μαχξε θπιή. Οη ιεπηέο
γπλαίθεο θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ βφξεηα Δπξψπε,
θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ νζηενπφξσζε, ζπγθξηηηθά κε ηηο βαξχηεξεο
γπλαίθεο.
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2) Έκκελνο θχθινο: Ζ δηαθνπή ηνπ έκκελνπ θχθινπ ζε νπνηαδήπνηε ειηθία,
απνηειεί ην βαζηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ εθδήισζε νζηενπφξσζεο ζηηο
γπλαίθεο. Ζ επηηάρπλζε ηεο απψιεηαο νζηνχ ζπκπίπηεη κε ηελ εκκελφπαπζε,
είηε απηή επέξρεηαη θπζηνινγηθά είηε κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη
νθείιεηαη ζηε δηαθνπή παξαγσγήο νηζηξνγφλσλ απφ ηηο σνζήθεο. Ζ δηαθνπή
ηεο εκκήλνπ ξχζεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
απψιεηα νζηνχ.
3) Θειαζκφο: εκαληηθή αιιά παξνδηθή απψιεηα νζηηθήο κάδαο παξαηεξείηαη
ζε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ γηα έμη ή πεξηζζφηεξνπο κήλεο. Ζ απψιεηα ηεο
νζηηθήο κάδαο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ απρέλα, ηνπ κεξηαίνπ
θαη ζηνπο ζπνλδχινπο ηεο νζθπτθήο κνίξαο. Ζ επαξθήο πξφζιεςε
αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πεξίνδν απηή.
4) Φάξκαθα: Πνιιά θάξκαθα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νζηενπφξσζεο,
είηε παξεκβαίλνληαο ζηελ απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ είηε παξάγνληαο
ελεξγά ηελ απψιεηα αζβεζηίνπ απφ ηα νζηά.
5) Αιθνφι θαη θάπληζκα: Σν θάπληζκα ησλ ηζηγάξσλ θαη ε ππεξβνιηθή
θαηαλάισζε αιθνφι απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε
νζηενπφξσζεο, πηζαλφλ ιφγσ ησλ ηνμηθψλ ηνπο επηδξάζεσλ ζηνπο
νζηενβιάζηεο.
6) σκαηηθφ βάξνο: Σν ζσκαηηθφ βάξνο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο
πνπ επεξεάδεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα νζηνχ ζε αλφξγαλα ζηνηρεία θαη ηελ
νζηηθή ππθλφηεηα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε νζηηθή κάδα ηφζν κεγαιχηεξε
είλαη ε νζηηθή ππθλφηεηα (Mahan & Stump, 2014).
3.4.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ
Σα άηνκα ηεο Λεπθήο θαη Αζηαηηθήο θπιήο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα
νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα ηεο Μαχξεο θαη ηεο
Ηζπαλφθσλεο θπιήο. Δπίζεο ν έκκελνο θχθινο, ε δηαθνπή ηνπ έκκελνπ θχθινπ,
απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εθδήισζε ηεο νζηενπφξσζεο
ζηηο γπλαίθεο. Ζ πεξηνξηζκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε αθηλεζία, απνηειεί αηηία
απψιεηαο νζηηθήο κάδαο, ηα θάξκαθα, ην αιθνφι, ην θάπληζκα (Mahan and Stump,
2014). Δπηπξφζζεηα, είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε ζξεπηηθέο δηαηαξαρέο εμαηηίαο
ζπλδξφκνπ δπζαπνξξφθεζεο ή κεησκέλεο πξφζιεςεο πξσηετλψλ, ζε ελδνθξηληθέο
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δηαηαξαρέο φπσο ζχλδξνκν Custing, ππεξζπξενεηδηζκφο, κεγαιαθξία, γηγαληηζκφο,
ζαθραξψδε δηαβάηε, λενπιάζκαηα (αρίλε and Πάλνπ, 2012).
Ζ αηηία πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ θιηληθή εθηίκεζε ησλ αλζξψπσλ γηα
«νζηενπφξσζε» είλαη βεβαίσο ε πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο εκθάληζεο ησλ
θαηαγκάησλ ρακειήο βίαο. Δίλαη ζαθέο φηη κέζα ζηνλ γεληθφ φξν «νζηενπφξσζε»
πεξηθιείνληαη πνιιά λνζήκαηα πνπ σο απνηέιεζκα έρνπλ ην εχζξαπζην νζηνχλ. Ζ
θιηληθή εθηίκεζε ησλ αλζξψπσλ γηα «νζηενπφξσζε», νπζηαζηηθά επηβάιιεη ηελ
ππνβνιή ηνπο ζε πιήξε θιηληθνεξγαζηεξηαθφ δηαθνξνδηαγλσζηηθφ έιεγρν, κε ζθνπφ
ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο λνζεξήο ηνπο θαηάζηαζεο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αηηηνινγηθή
ηεο ζεξαπεία. Καηά ηελ εθηίκεζε απηή, αμηνινγνχληαη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο
θηλδχλνπ, πνπ επηδεκηνινγηθά έρεη απνδεηρζεί φηη ζρεηίδνληαη αηηηνινγηθά κε ηα
θαηάγκαηα

ρακειήο

βίαο.

Οη

παξάγνληεο

απηνί,

πνπ

κπνξεί

λα

είλαη

αλζξσπνκεηξηθνί, θιεξνλνκηθνί, παζνγελεηηθνί, θαξκαθεπηηθνί θαη ηξφπνπ δσήο,
έρνπλ ζρεηηζζεί κε ηελ νζηενπφξσζε. Οξηζκέλνη απφ απηνχο, πνπ ζπκκεηέρνπλ
παζνγελεηηθά ζηελ αλάπηπμή ηεο, ζρεηίδνληαη επζέσο θαη κε ηελ ζπρλφηεηα ησλ
θαηαγκάησλ. Οη δηαηξνθηθνί παξάγνληεο θαη ν ηξφπνο δσήο (κε εμαίξεζε ην
θάπληζκα θαη ηελ θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο) είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο δελ
έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ ζπρλφηεηα ησλ θαηαγκάησλ.
Ζ ειηθία
Δίλαη απφ πνιιά ρξφληα αλαγλσξηζκέλε ε κεγάιε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ
θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ κεηά ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ, φπσο θαη ε ζηαζεξά αλνδηθή
αχμεζε ησλ ζπνλδπιηθψλ θαηαγκάησλ κεηά ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ. Σα ηειεπηαία
ρξφληα αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε πξσηνγελνχο αιιά θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο
ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ειηθία.
Σν θχιν
Δληππσζηαθή δηαπηζηψλεηαη απφ φιεο ηηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ε απμαλφκελε ήδε
απφ ηα πξψηα κεηεκκελνπαπζηαθά ρξφληα αχμεζε ηεο επηπηψζεσο ησλ ζπνλδπιηθψλ
θαηαγκάησλ, αληίζεηα απφ ηνπο άλδξεο, γηα ηνπο νπνίνπο απηφ ζπκβαίλεη κεηά ηα 65
έηε.
Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο (BMI)
Με αθνξκή δηάθνξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, παζήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ρακειφ
BMI, ηεθκεξηψλεηαη αλακθίβνια απμεκέλνο θίλδπλνο θαηάγκαηνο ζε άηνκα κε
δείθηε ρακειφηεξν ηνπ 20 (πάλσ απφ 10% πηζαλφηεηα θαηάγκαηνο ηζρίνπ ζηα
επφκελα 10 ρξφληα γηα γπλαίθεο 65 εηψλ), αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία πνπ ηνλ
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δεκηνχξγεζε θαη αλεμάξηεηα απφ άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θάηαγκα πνπ ην
άηνκν πηζαλψο έρεη.
Πξνεγνχκελν θάηαγκα ρακειήο βίαο
Γεδνκέλα κειεηψλ επηπέδνπ 2 έρνπλ δείμεη φηη ην ηζηνξηθφ ελφο νπνηνπδήπνηε
θαηάγκαηνο ρακειήο ελέξγεηαο (πηψζε απφ χςνο φξζηνπ ή ρακειφηεξν) απμάλεη ηνλ
θίλδπλν γηα επφκελν θάηαγκα. Ο ζρεηηθφο θίλδπλνο απμάλεηαη θαηά 1,5 έσο 9,5
θνξέο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηαγκάησλ, ηελ αλαηνκηθή ζέζε
εκθάληζήο ηνπο θαη ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο. Δπίζεο απμάλεη ηνλ θίλδπλν
θαηάγκαηνο ηζρίνπ, έηζη ψζηε άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ κε έλα
θάηαγκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο εκθαλίδνπλ θίλδπλν θαηάγκαηνο ηζρίνπ εληφο ησλ
επνκέλσλ πέληε εηψλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 6,7% θαη 13,3% αληηζηνίρσο. ε πςειφηεξν
θίλδπλν επξίζθνληαη άηνκα ηα νπνία έρνπλ πνιιαπιά ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα κε
ζπλνδφ απψιεηα χςνπο ή θχθσζε. Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ζπνλδπιηθψλ θαηαγκάησλ
πξνθχπηνπλ δχν θιηληθά πξνβιήκαηα γηα ηνλ θιηληθφ ηαηξφ. Σν πξψην αθνξά ηελ
«ππνδηάγλσζε» ηνπο (κφλν ην 33% ησλ θαηαγκάησλ αλαγλσξίδεηαη εγθαίξσο
θιηληθά). Σν δεχηεξν αθνξά ζηελ αλάγθε δηαθνξηθήο δηάγλσζεο ζπνλδπιηθψλ
παξακνξθψζεσλ, πνπ αλαγλσξίζζεθαλ κελ εγθαίξσο, πηζαλψο φκσο δελ ζπληζηνχλ
απιφ νζηενπνξσηηθφ θάηαγκα, αιιά άιιεο αηηηνινγίαο παξακφξθσζε (πνιιαπινχ
κπέισκα, πξσηνπαζείο θαη θπξίσο δεπηεξνπαζείο φγθνη ησλ νζηψλ, νζηενκαιαθία,
ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο θ.ά.). Σίζεληαη (θαηά Genant) θξηηήξηα αλαγλψξηζεο θαη
θαηάηαμεο ησλ ζπνλδπιηθψλ παξακνξθψζεσλ (ηνπιάρηζηνλ 20% κείσζε ηνπ χςνπο
ηνπ πξνζζίνπ, κέζνπ ή νπηζζίνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο, φπσο απηφ
θαίλεηαη ζηελ πιαγία απιή αθηηλνγξαθία). Οη αζζελείο κε θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ έρνπλ
πεξίπνπ δηπιάζην θίλδπλν λα ππνζηνχλ έλα κειινληηθφ νζηενπνξσηηθφ θάηαγκα ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζθειεηνχ. Λφγσ ηεο νζηηθήο απψιεηαο πνπ αθνινπζεί ηελ
εκθάληζε θαηάγκαηνο ηνπ ηζρίνπ, ην 7% πεξίπνπ ησλ αζζελψλ απηψλ ζα ππνζηνχλ
θάηαγκα θαη ζην άιιν ηζρίν εληφο 3,3 -7 εηψλ. Γεδνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ (έσο θαη
ζαλαηεθφξσλ) επηπηψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο απηψλ ησλ αζζελψλ, ε
δεπηεξνγελήο πξφιεςε πξέπεη λα αξρίδεη ακέζσο κεηά ην θάηαγκα θαη λα κελ
ππεξηηκάηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο επείγνπζαο θαη πιήξνπο θιηληθήο δηεξεχλεζεο θαη
ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, επαπμάλνληαο ηελ ζεκαζία φζσλ ήδε εθηέζεθαλ ζηελ
παξάγξαθν γηα ηελ ειηθία.
Ηζηνξηθφ θαηάγκαηνο ηζρίνπ γνλέσο
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Αζρέησο θχινπ, ην ηζηνξηθφ θαηάγκαηνο ηζρίνπ ησλ γνλέσλ απνδεηθλχεηαη φηη
απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα θάζε νζηενπνξσηηθφ θάηαγκα θαηά 17% θαηά κέζν φξν,
αιιά θαη θαηά 49% ηνλ θίλδπλν εηδηθά γηα θάηαγκα ηζρίνπ, ηδίσο αλ ην θάηαγκα
ζπλέβε ζηελ κεηέξα ηεο ειεγρνκέλεο ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 80 εηψλ (θίλδπλνο
κεγαιχηεξνο ηνπ 50%). Νεφηεξα θαη επξχηεξα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία απέδεημαλ φηη
ν θίλδπλνο θαηάγκαηνο ηζρίνπ ζε πεξίπησζε αηφκνπ άλσ ησλ 40 εηψλ,
πνιιαπιαζηάδεηαη επί 2,28 φηαλ ππάξρεη ηζηνξηθφ θαηάγκαηνο ηζρίνπ γνλέσο,
ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ ην θάηαγκα ηζρίνπ γνλέσο δεχηεξν ζε ζεηξά βαξχηεηαο
παξάγνληα θηλδχλνπ γηα νζηενπνξσηηθφ θάηαγκα ηζρίνπ κεηά ηελ πηψζε ηνπ T- score
ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ θαηά κία ζηαζεξή .
Αγσγή κε θνξηηθνεηδή
Πέξα απφ ηελ γλσζηή αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αγσγήο κε θνξηηθνεηδή ζηελ νζηηθή
ππθλφηεηα, ηεθκεξηψλεηαη απνιχησο ε πξφθιεζε απμεκέλνπ θηλδχλνπ ζπνλδπιηθψλ
θαηαγκάησλ. Οξηνζεηνχληαη σο δφζε ηα ηνπιάρηζηνλ 5 mg πξεδληδνιφλεο ηελ εκέξα
θαη σο ρξφλνο αγσγήο νη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο. Ζ επίδξαζε ζηνλ θαηαγκαηηθφ θίλδπλν
παξακέλεη, αζρέησο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ αγσγή.
Δλεξγφ θάπληζκα
Οη ελ ελεξγεία θαπληζηέο, έζησ θαη ιίγσλ ηζηγάξσλ ηελ εκέξα, πθίζηαληαη δηαηαξαρή
ηνπ θπζηνινγηθνχ ξπζκνχ νζηηθνχ κεηαβνιηζκνχ εηο βάξνο ηεο νζηενπαξαγσγήο, κε
απνηέιεζκα απμεκέλν θίλδπλν θαηαγκάησλ (θίλδπλν πνπ φκσο είλαη αλαζηξέςηκνο
κε πξνυπφζεζε ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο). Σν παζεηηθφ θάπληζκα νδεγεί ζε
κεησκέλε BMD θαη κέζσ απηήο ζε απμεκέλν θίλδπλν θαηαγκάησλ.
Καηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο
Δίλαη επηβεβαησκέλε ε απμεκέλε επίπησζε θαηαγκάησλ ζε φζνπο θαηαλαιψλνπλ
ηξεηο κνλάδεο (30 gr θαζαξνχ νηλνπλεχκαηνο) ή πεξηζζφηεξεο ηελ εκέξα, κε ηελ
εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ λα είλαη πηζαλφηαηα πνιππαξαγνληηθή (ηνμηθή δξάζε ζηα
θχηηαξα ηνπ νζηνχ, δπζαπνξξφθεζε αζβεζηίνπ, βηηακίλεο D, αχμεζε ζπρλφηεηαο
πηψζεσλ θ.ά.).
Γεπηεξνπαζήο νζηενπφξσζε
Πνιιά πξνυπάξρνληα λνζήκαηα, απφ ηελ ίδηα ηελ παζνθπζηνινγία ηνπο (π.ρ.
νξκνληθή

αλεπάξθεηα)

ή

ιφγσ

ηεο

επηβεβιεκέλεο

γη’

απηά

αγσγήο

(θνξηηθνζηεξνεηδή, αλνζνθαηαζηαιηηθά θ.ά.), νδεγνχλ ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα
θάηαγκα. Λεπηνκεξήο παξάζεζή ηνπο γίλεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ αιγνξίζκνπ
αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ θαηάγκαηνο (FRAX).
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Οζηηθή ππθλφηεηα
Ζ νζηηθή ππθλφηεηα, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νζηηθήο
ππθλνκεηξίαο κε κέζνδν DXA, δείρλεη πνζφηεηα νζηηθήο αλφξγαλεο νπζίαο (gr) αλά
κνλάδα πξνβαιιφκελεο επηθαλείαο ζθηάο νζηνχ (cm²). Όπσο είλαη αληηιεπηφ, ε
κέζνδνο δείρλεη «ρακειέο νζηηθέο ππθλφηεηεο» ζε πεξηπηψζεηο πνιιψλ θαη δηαθφξσλ
παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζηζηακέλε κε παζνγλσκνληθή γηα θακία απφ απηέο.
Παξαδείγκαηα ηέηνησλ είλαη ηα πεξηζζφηεξα κεηαβνιηθά λνζήκαηα ησλ νζηψλ
(πξσηνπαζήο

νζηενπφξσζε,

νζηενκαιαθία,

ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο,

ππεξθνξηηδνιαηκία, νκνθπζηηλνπξία, ππνθσζθαηαζία, αηειήο νζηενγέλεζε θ.ά.),
φπσο θαη άιια λνζήκαηα (θαθνήζεηεο ηνπ νζηίηε ή ηνπ αηκνπνηεηηθνχ ηζηνχ,
πξσηνπαζείο ή κεηαζηαηηθέο). Παξά ηηο παξαπάλσ αδπλακίεο θαη έιιεηςε άιιεο
ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ, ε λνζεξά θαηάζηαζε ησλ νζηψλ «νζηενπφξσζε» εθηηκάηαη
κε θξηηήξην ην T-score ηεο DXA θαη θαηά ζπλέπεηα απηνχ κε ζεξαπεπηηθφ ξφιν ην
2,5 φπσο νξίζζεθε απφ ηνλ WHO (1994). Ζ «γθξίδα» πεξηνρή ηεο λφζνπ (T-score
κεγαιχηεξν ηνπ -2,5 θαη κηθξφηεξν ηνπ -1) ραξαθηεξίζζεθε σο «νζηενπελία» θαη ηα
άηνκα ηα νπνία είραλ «νζηενπεληθή» ππθλνκεηξία ειάκβαλαλ ζεξαπεία κε βάζε ηελ
χπαξμε ησλ εθάζηνηε αλαγλσξηζκέλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα θάηαγκα.
Αλαπφθεπθηα δηελεξγήζεθε κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ θαη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε
απηψλ πνπ δείρλνπλ φηη ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο ιεπθήο θπιήο ε ρακειή
νζηηθή ππθλφηεηα πνπ κεηξάηαη κε ηελ κέζνδν DXA ζε νπνηαδήπνηε αλαηνκηθή
ζέζε, ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε πηζαλφηεηα θαηάγκαηνο ζε απηή ηε ζέζε. Ο ζρεηηθφο
θίλδπλνο θαηάγκαηνο απεδείρζε απμεκέλνο απφ 1,2 έσο θαη 4,4 θνξέο γηα θάζε
ειάηησζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο θαηά κία ζηαζεξή απφθιηζε (standard deviation,
SD) ζε ζχγθξηζε κε ηελ κέζε ηηκή πγηψλ λεαξψλ γπλαηθψλ (T-score) γηα ηελ
αληίζηνηρε ζέζε κέηξεζεο. Δηδηθά γηα ηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο ηζρίνπ, απηφο είλαη
απμεκέλνο 2,6 θνξέο γηα θάζε κία ζηαζεξή απφθιηζε πηψζεσο ηνπ T-score ηνπ
απρέλα ηνπ κεξηαίνπ. Αλάιπζε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο
NORA75, απνθάιπςε φηη ν πιεζπζκφο ησλ γπλαηθψλ κε νζηενπελία εκθαλίδεη
αζξνηζηηθά πεξηζζφηεξα θαηάγκαηα απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ γπλαηθψλ κε
νζηενπφξσζε (επεηδή νη γπλαίθεο κε νζηενπελία είλαη αξηζκεηηθά πνιιαπιάζηεο
απηψλ κε νζηενπφξσζε). Δπεηδή φκσο ην γεγνλφο ησλ πνιιψλ θαηαγκάησλ ζηελ
«γθξίδα» δψλε, θάησ απφ ηνλ απφιπην νπδφ ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο (T-score
κεγαιχηεξν ηνπ -2,5), παξακέλεη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη αλάγθε λα αλαηξαπεί,
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πξνέθπςε

επηηαθηηθφο

ν

θαζνξηζκφο

«Αιγνξίζκνπ

αμηνιφγεζεο

θηλδχλνπ

θαηάγκαηνο»
Πηψζεηο
Ζ ζπρλφηεηα ησλ πηψζεσλ είλαη παξάγσλ πνπ πξνδηαζέηεη ζε θαηάγκαηα. Αξθεηέο
case-control κειέηεο πιεζπζκηαθήο βάζεο θαη πξννπηηθέο cohort κειέηεο, δείρλνπλ
ηζρπξή ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ επί κέξνπο
παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πηψζεηο κε ηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο ηνπ ηζρίνπ.
Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ δξνπλ αζξνηζηηθά. Έηζη, ε ζπρλφηεηα θαηαγκάησλ ηζρίνπ
θαη θαξπνχ κεηά απφ πηψζε είλαη κεγαιχηεξε κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ρακειή νζηηθή
κάδα (Γηνλπζηψηεο θαη ζπλ, 2013).
3.4.5 ΔΜΜΖΝΟΠΑΤΖ ΚΑΗ ΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ
Ζ εκκελφπαπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ απψιεηα ζρεδφλ φισλ ησλ νξκνληθψλ ιεηηνπξγηψλ
ηεο σνζήθεο. Οη πην εκθαλείο αιιαγέο αθνξνχλ ζηελ έιιεηςε ησλ νηζηξνγφλσλ θαη
ηεο πξνγεζηεξφλεο. Ζ επηπηψζεηο ηεο έιιεηςεο ησλ ζηεξνεηδψλ ηνπ θχινπ ζηνλ
νξγαληζκφ είλαη πνιχπινθε θαη ε επίδξαζε ηνπο πξνθαιεί αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο
ηεο νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο, ζηελ νπνία φκσο ππεξηζρχεη ε νζηηθή απνξξφθεζε, κε
ηειηθφ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη ηελ νζηενπφξσζε
(Καιδξπκίδεο θαη ζπλ, 2004).

3.5 ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ
Κιηληθά εθδειψλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ε νμεία θαη ε ρξφληα
νζθπαιγία θαη ηα απηφκαηα θαηάγκαηα. Σα απηφκαηα θαηάγκαηα είλαη απηά πνπ
δεκηνπξγνχληαη ρσξίο ηελ εμάζθεζε εμσηεξηθήο βίαο πάλσ ζην νζηφ. Καζψο απηφ
έρεη δηαβξσζεί απφ ηε λφζν, είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί ιχζε ηεο ζπλερείαο ηνπ
(Νηέξνο & Γίθε, 2011).
Ζ θιηληθή δηάγλσζε ηεο νζηενπφξσζεο ηίζεηαη κε: ην ηζηνξηθφ αλαίηησλ
θαηαγκάησλ θαη ζπρλψλ θξίζεσλ ξαρηαιγίαο θαη νζθπαιγίαο. Ζ χπαξμε θχθσζεο
θαζψο θαη ε παξαηήξεζε απφ ηνλ αζζελή φηη έρεη θνληχλεη θαη δελ θηάλεη
αληηθείκελα πνπ παιαηφηεξα κπνξνχζε λα πηάζεη, είλαη επίζεο ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ
κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην ηζηνξηθφ κε απιέο κφλν εξσηήζεηο. Σν αλάζηεκα ηνπ
νζηενπνξσηηθνχ αηφκνπ κεηξηέηαη κε πξνζνρή αθνχ ηνπνζεηεζεί αλππφδεην, ζσζηά,
κπξνζηά ζην αλαζηεκφκεηξν. Γηα λα δηαπηζησζεί ε ηπρφλ απψιεηα αλαζηήκαηνο
είλαη ρξήζηκν λα κεηξηέηαη επίζεο θαη ην αλάπηπγκα ησλ ρεξηψλ. Δπεηδή ην
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αλάπηπγκα ησλ ρεξηψλ είλαη ίζν κε ην αλάζηεκα ηνπ αηφκνπ, ε δηαθνξά ησλ δχν
κεγεζψλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη

θαηά πξνζέγγηζε ηελ απψιεηα αλαζηήκαηνο

(Λπξίηεο 1998). Έλα ρξήζηκν, ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, αλζξσπνκεηξηθφ
ζηνηρείν είλαη επίζεο ην χςνο ηνπ θαζηζκέλνπ αζζελνχο. Μεηξηέηαη δειαδή ε
απφζηαζε απφ ηελ θνξπθή ηεο θεθαιήο κέρξη ην χςνο ηνπ θαζίζκαηνο, φπνπ ν
αζζελήο θάζεηαη. Ο ιφγνο ηνπ χςνπο φξζηνπ πξνο θαζηζηνχ απμάλεηαη, φζν
εγθαζίζηαηαη ε νζηενπφξσζε.
Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν ηφζν θαηά ηελ εμέηαζε, φζν θαη θαηά ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ νζηενπνξσηηθνχ αζζελή, λα εθηηκψληαη ηα ππνθεηκεληθά
ελνριήκαηα ηνπ. Ο νζηηθφο πφλνο είλαη έλα αξθεηά ζαθέο εχξεκα ζηελ νζηενπφξσζε
θαη πξέπεη κε πξνζνρή λα εθηηκάηαη. Αξρηθά εθηηκάηαη ε πξνέιεπζε ηνπ πφλνπ. Ο
νζηενπνξσηηθφο πφλνο εληνπίδεηαη ζπλήζσο ζηεο ζπνλδπιηθή ζηήιε. Δίλαη πφλνο
ζθειεηηθφο, ζηελ απεπζείαο πίεζε ησλ αθαλζσδψλ απνθχζεσλ ησλ ζπνλδχισλ. Μεηά
ηελ αληηθεηκεληθή εμέηαζε απφ ηνλ γηαηξφ θαη αθνχ ν αζζελήο εξεκήζεη, ηνπ δεηάηε
λα νξίζεη κφλνο ηνπ ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ πάλσ ζε κηα δεθαβάζκηα θιίκαθα κε ηελ
νδεγία φηη ε πιήξεο απνπζία ηνπ πφλνπ βαζκνινγείηαη κε 0 θαη ν αθφξεηνο πφλνο
βαζκνινγείηαη κε 10. πλήζσο, ν πφλνο ν νπνίνο βαζκνινγείηαη ζε θιίκαθα
κεγαιχηεξνο ηνπ 7 δελ επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα θηλεηνπνηεζεί. Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ
αζζελνχο εθηηκάηαη ζηνπο νζηενπνξσηηθνχο αζζελείο κε έλα απιφ κεηξηθφ ηξφπν π.ρ.
κε 1 βαζκνινγείηαη ν θιηλνζηαηηζκφο, κε 2 ε θαζηζηηθή δσή, κε 3 ε ζπλεζηζκέλε
αλαγθαία θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε 4 ε άζθεζε (Λπξίηεο 1996).

3.6 ΓΗΑΓΝΧΖ
Ζ κέζνδνο ηεο απνξξνθεζηνκεηξίαο δηπινελεξγεηαθήο δέζκεο αθηηλψλ
Υ/DXA, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο αλήθεη καδί κε ηελ
νγθνκεηξηθή πνζνηηθή ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία ζηηο πξσηεχνπζεο κεζφδνπο
κέηξεζεο ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο. Αληίζηνηρα ζηηο δεπηεξεχνπζεο κεζφδνπο
πεξηιακβάλνληαη ε κέζνδνο ηεο πεξηθεξηθήο DXA/pDXA, ε κέζνδνο ηεο πεξη
θεξηθήο πνζνηηθήο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη ε κέζνδνο ηεο πνζνηηθήο
ππεξερνηνκνγξαθίαο. Ζ κέζνδνο DXA ζεσξείηαη ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηελ κέηξεζε
ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο, έρνληαο ηελ κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα παγθνζκίσο, αιιά
θαη ηηο εθηελέζηεξεο επηδεκηνινγηθέο θαη θιηληθέο κειέηεο. Ζ κέζνδνο εθηηκά ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νζηνχ ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη επνκέλσο έκκεζα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο. Παξφηη ην πάρνο ηνπ νζηνχ δελ ειέγρεηαη
28

ηθαλνπνηεηηθά, θαη ην απνηέιεζκα δελ αληηζηνηρεί ζηελ πνζφηεηα ησλ αλφξγαλσλ
αιάησλ αλά κνλάδα φγθνπ, αιιά αλά κνλάδα επηθαλείαο, εληνχηνηο απηφ ην
απνηέιεζκα νλνκάδεηαη κέζε ηηκή νζηηθήο ππθλφηεηαο (BMD/bone mi- neral
density) θαη εθθξάδεηαη ζε g/cm2. Ζ BMD ηεο κεζφδνπ ζεσξείηαη αλάινγε ηεο
πξαγκαηηθήο νζηηθήο κάδαο, εθφζνλ ε ζρέζε θνιιαγφλνπ πξνο πδξνμπαπαηίηε είλαη
ζηαζεξή (Γηνλπζηψηεο θαη ζπλ, 2013).
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη πιήξεο ηζηνξηθφ θαη θπζηθή εμέηαζε, θαζψο επίζεο
θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα βαζηθφ παξαθιηληθφ έιεγρν θαη
πεξηζζφηεξν εηδηθέο εμεηάζεηο, εάλ απηφ είλαη αλαγθαίν απφ ην ηζηνξηθφ θαη ηε
θπζηθή εμέηαζε. Οη βαζηθέο εμεηάζεηο είλαη: γεληθή αίκαηνο, αζβέζηην, θψζθνξνο,
αιβνπκίλε, ηξαλζακηλάζεο, θξεαηηλίλε, ειεθηξνιχηεο νξνχ, αζβέζηην νχξσλ
24ψξνπ. Οη εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο είλαη: TSH, TKE, PTH, ειεχζεξε ηεζηνζηεξφλε
νξνχ (άλδξεο), λεφηεξνη νζηηθή βηνρεκηθνί δείθηεο, ειεθηξνθφξεζε ιεπθσκάησλ,
ζηεξληθή παξαθέληεζε, νζηηθή βηνςία (Καιδξπκίδεο θαη ζπλ, 2004).

3.6.1 ΟΗ ΣΗΜΔ
- Απφ 0 έσο -1: Δίλαη θπζηνινγηθφ θαη ν εμεηαδφκελνο δελ ρξεηάδεηαη θακία
ζεξαπεία
- Απφ -1 έσο 2,49 : Ο αζζελήο θαηαηάζζεηαη ζην εχξνο ηεο νζηενπελίαο. Σν
εάλ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη εηδηθή ζεξαπεία, εθηφο απφ αζβέζηην θαη βηηακίλε D,
είλαη θάηη πνπ ζα θξίλεη ν γηαηξφο ζπλεθηηκψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο
θηλδχλνπ αιιά θαη ηνλ βαζκφ ηεο νζηενπελίαο. Ζ γεληθή αξρή είλαη φηη εάλ θαλείο
εθηφο απφ ηελ ζνβαξή νζηενπελία έρεη θαη θάπνηνλ άιιν παξάγνληα θηλδχλνπ (π.ρ.
παίξλεη θνξηηδφλε, είρε νζηενπφξσζε ή είρε νζηενπνξσηηθφ θάηαγκα ν παηέξαο ή ε
κεηέξα ηνπ, παίξλεη θάξκαθα γηα ην ζπξενεηδή, είλαη πνιχ ιεπηφζσκνο, θαπλίδεη
θιπ.), είλαη αλάγθε λα πάξεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηελ νζηενπφξσζε.
- Απφ -2,5 θαη πιένλ: Μηιάκε γηα νζηενπφξσζε θαη ν αζζελήο πξέπεη λα
πάξεη αζβέζηην, βηηακίλε D θαη εηδηθή ζεξαπεία (Mahan & Stump, 2014).

3.7 ΘΔΡΑΠΔΗΑ
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Ζ ζεξαπεία ηεο νζηενπφξσζεο έρεη ζθνπφ ηελ ππνρψξεζε ησλ θιηληθψλ
εθδειψζεσλ θαη ηελ πξφιεςε ηεο κεγαιχηεξεο ειαηηψζεσο ηεο νζηηθήο κάδαο.
Γπλαηφηεηα απνθαηαζηάζεσο ηεο αξρηθήο κάδαο ησλ νζηψλ δελ ππάξρεη εθηφο
βέβαηα απφ ηηο δεπηεξνπαζήο κνξθέο νζηενπφξσζεο. Υνξεγνχκε ζθεπάζκαηα
αζβεζηίνπ ζε πςειέο δφζεηο, νξκνληθά ππνθαηάζηαηα θαη ζε εθιεθηηθέο πεξηπηψζεηο
νη κεηαβνιίηεο ηεο βηηακίλεο D. Ζ δίαηηα ζπλίζηαηαη λα είλαη πινχζηα ζε ιεπθψκαηα
θαη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ αζβέζηην (Γαξνθαιίδε, 1981).
Ζ ζεξαπεία απνβιέπεη, αθελφο ζηε κείσζε ηεο νζηηθήο απνξξφθεζεο, δειαδή
ηε κείσζε ηεο απψιεηαο ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο θαη αθεηέξνπ ζηελ αχμεζε ηνπ
νζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, ηελ νζηενπιαζία ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν ζρεκάησλ. ηελ
πξψηε πεξίπησζε ρνξεγείηαη Αληη-Οζηεν-Κιαζηθφο παξάγνληαο, δειαδή θάξκαθα
πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πεξαηηέξσ θαηαζηξνθή ηνπ νζηνχ, ελψ ζηε δεχηεξε ρνξεγείηαη
νζηενπιαζηηθφο παξάγνληαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεη ην ξπζκφ ηεο νζηενπιαζίαο.
Γεληθά ε ζεξαπεία απνβιέπεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ πφινπ
αλάινγα κε ηελ ππάξρνπζα απφθιηζε. πλήζε θάξκαθα είλαη ηα νηζηξνγφλα γηα ηηο
γπλαίθεο θαη ε ηεζηνζηεξφλε γηα ηνπο άληξεο, ε θαιζηηνλίλε, ηα δηθσζθνληθά άιαηα,
ηα αλαβνιηθά, ην αζβέζηην, ε βηηακίλε D θαη ε παξαζνξκφλε απνηεινχλ ηα
ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κεηά απφ πξνζεθηηθή ηαηξηθή
αμηνιφγεζε θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε (Γαξνθαιίδνπ θαη ζπλ, 1976).
3.7.1 ΑΒΔΣΗΟ
Ζ επαξθήο πξφζιεςε αζβεζηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, έρεη σο
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο νζηηθήο κάδαο. Ζ θνξπθαία νζηηθή κάδα
απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα πξφιεςεο ηεο νζηενπφξσζεο καδί κε ηε
ζσκαηηθή άζθεζε, γηαηί ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ
λνζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Μεηά ηελ εκκελφπαπζε, παξαηεξείηαη κείσζε
ηεο απνξξφθεζεο ηνπ αζβεζηίνπ απφ ην έληεξν θαη κείσζε επίζεο ηεο
επαλαξξφθεζεο ηνπ απφ ηα λεθξά. Ζ ρνξήγεζε νηζηξνγφλσλ βειηηψλεη ηελ
απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ απφ ην έληεξν θαη κεηψλεη ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ζε
αζβέζηην ζε 1.200mg. Ζ κέζε δηαηηεηηθή πξφζιεςε αζβεζηίνπ απφ ηηο γπλαίθεο
ειηθίαο 40-65 εηψλ θπκαίλεηαη ζε 450 – 650 mg εκεξεζίσο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
κέζε πξφζιεςε πξέπεη λα απμεζεί θαηά 100%. Σν αζβέζηην απνξξνθάηαη θπξίσο
απφ ην ιεπηφ έληεξν θαη εηδηθφηεξα ζην δσδεθαδάθηπιν θαη ζηνλ εγγχο εηιεφ. Ζ
απνξξφθεζε ηνπ ζπκπιεξψλεηαη κέζα ζε 4 ψξεο απφ ηελ πξφζιεςε θαη είλαη
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κεγαιχηεξε φηαλ ην αζβέζηην ιακβάλεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο (Καιδξπκίδεο θαη
ζπλ, 2004).
3.7.2 ΒΗΣΑΜΗΝΖ D
Ζ δηαηήξεζε επαξθνχο πξφζιεςεο βηηακίλεο D (400-600 κνλάδεο) είλαη ζεκαληηθή
γηα ηα πγηή λεαξά ελήιηθα άηνκα, αλ θαη ε δφζε απηή είλαη αλεπαξθήο ζηελ
πεξίπησζε πνιιψλ ειηθησκέλσλ πνπ δνπλ πεξηνξηζκέλνη ζην ζπίηη ηνπο θαη δελ
εθηίζεληαη επαξθψο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σα άηνκα απηά πνιχ πηζαλφλ λα
ρξεηάδνληαη ζπκπιεξψκαηα, δεδνκέλνπ φηη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ γη απηνχο λα
πξνζιάβνπλ επαξθήο πνζφηεηεο βηηακίλεο D κέζσ ηεο δηαηξνθήο. Οη αλάγθεο γηα
βηηακίλε D ζηνπο ειηθησκέλνπο αλέξρνληαη ζηηο 800-1000 κνλάδεο, ηδηαίηεξα θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ, ελψ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά ηα
επίπεδα ηεο πδξνμπβηηακίλεο D ηνπ νξνχ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε
ππεξβηηακίλσζε D θαη νη ηνμηθέο ηεο επηδξάζεηο (Mahan, 2014).
3.7.3 ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΖ
Ζ ρξήζε ηεο παξαζνξκφλεο έρεη εγθξηζεί γηα ηε ζεξαπεία ηεο νζηενπφξσζεο ηφζν ζε
άλδξεο φζν θαη ζε γπλαίθεο. Πξέπεη λα δίλνληαη ζαθήο νδεγίεο ζηνπο αζζελήο φζν
αθνξά ηε ζσζηή ιήςε ηεξηπαξαηίδεο κε θαζεκεξηλή ππνδφξηα έγρπζε.

Ζ

ηεξηπαξαηίδε δηεγείξεη ην ζρεκαηηζκφ λένπ νζηνχ απμάλνληαο έηζη ηελ νζηηθή
ππθλφηεηα θαη ειαηηψλνληαο ηνλ θίλδπλν θαηαγκάησλ ηζρίνπ, ζπνλδπιηθήο ζηήιεο
θαη περενθαξπηθήο ζηηο γπλαίθεο, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν θαηαγκάησλ ηζρίνπ ζηνπο
άλδξεο, φπσο θαίλεηαη απφ δηάθνξεο κειέηεο. ηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ απηφ ην
ζθεχαζκα πξέπεη λα ηνλίδνληαη ηα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ηεο ππεξαζβεζηηαηκίαο,
πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
1) Δχθνιε θφπσζε
2) Αλνξεμία
3) Ναπηία/ Δκεηφο
4) Γπζθνηιηφηεηα
5) Πνιπνπξία (Donna, 2008).
3.7.4 ΣΗΒΟΛΟΝΖ
H ηηβνιφλε είλαη ζπλζεηηθφ ζηεξνεηδέο ην νπνίν δξα κέζσ νηζηξνγνληθψλ,
πξνγεζηαγνληθψλ θαη αλδξνγεληθψλ ππνδνρέσλ θαη επηθέξεη αχμεζε ηεο νζηηθήο
ππθλφηεηαο. H ηαρεία νζηηθή απψιεηα κεηά απφ ακθνηεξφπιεπξε σνζεθεθηνκή
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αλαζηέιιεηαη κε ηε ρνξήγεζε ηηβνιφλεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη φιν
θαη ζπρλφηεξα ε ρακειή δφζε ηηβνιφλεο (δηζθίν 1.25 mg εκεξεζίσο). Ζ
δξαζηηθφηεηα ηεο ρακειήο δφζεο ηηβνιφλεο φζνλ αθνξά ηα νζηά είλαη επαξθψο
ηεθκεξησκέλε απφ ηε κειέηε LIFT. Ζ κειέηε απηή ζρεδηάζηεθε γηα λα εθηηκήζεη ηε
δξάζε ηεο ηηβνιφλεο ζηα ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα σο πξσηνγελέο θαηαιεθηηθφ
ζεκείν. πκκεηείραλ 4935 γπλαίθεο 60 έσο 85 εηψλ κε ρακειή νζηηθή ππθλφηεηα θαη
κέρξη έλα ζπνλδπιηθφ θάηαγκα, νη νπνίεο παξαθνινπζήζεθαλ γηα 3 ρξφληα. ην
δηάζηεκα απηφ δηαπηζηψζεθε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζπνλδπιηθνχ θαηάγκαηνο θαηά
45% θαη ηνπ κε ζπνλδπιηθνχ θαηάγκαηνο θαηά 26%. Παξάιιεια δηαπηζηψζεθε
κείσζε ηνπ δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαηά 68% θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο
εληέξνπ θαηά 69%.
Ζ

νξκνληθή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο (ΟΘΤ) θαη ε ηηβνιφλε απνηεινχλ

ζεξαπεία πξψηεο επηινγήο γηα κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο κε θιηκαθηεξηαθέο
δηαηαξαρέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πξψηε δεθαεηία απφ ηελ ηειεπηαία έκκελν
ξχζε. Ζ παξνπζία ρακειήο νζηηθήο ππθλφηεηαο απνηειεί έλα επηπξφζζεην
παξάγνληα πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ θιηληθφ γηαηξφ λα ζπληαγνγξαθήζεη ΟΘΤ (Βαζκφο
Α). Ζ ΟΘΤ θαη ε ηηβνιφλε απνηεινχλ ζεξαπεία δεχηεξεο επηινγήο ζε
κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο κε νζηενπφξσζε πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πξψηε
δεθαεηία απφ ηελ ηειεπηαία έκκελν ξχζε. ε καθξφρξνλε ρξήζε ΟΘΤ, ε νπνία
ιακβάλεηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο κεηεκκελνπαπζηαθήο νζηενπφξσζεο, πξέπεη λα
ζηαζκηζηεί ν ιφγνο θφζηνπο/νθέινπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αζζελή. Πηζαλά νθέιε
είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο αζζελνχο, ε πξφιεςε ηεο νπξνγελλεηηθήο
αηξνθίαο, ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαηάγκαηνο θαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαξθίλνπ
ηνπ παρένο εληέξνπ. Πηζαλνί θίλδπλνη είλαη ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ζηεθαληαίνπ
θαξδηαθνχ επεηζνδίνπ ζε ειηθίεο >60 εηψλ, αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, ελ
ησ βάζεη θιεβηθήο ζξφκβσζεο θαη θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. ε αζζελείο κε παξάγνληεο
θηλδχλνπ γηα αξηεξηαθή ή θιεβηθή ζξφκβσζε ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε δηαδεξκηθψλ
νηζηξνγφλσλ (Βαζκφο Β) (Γηνλπζηψηεο θαη ζπλ, 2013).

3.8 ΠΡΟΛΖΦΖ
Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο νζηενπφξσζεο έρεη λα
θάλεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ αζζελή γηα ηνλ θίλδπλν
νζηενπφξσζεο, πνπ παξακέλεη ζρεδφλ αζπκπησκαηηθή, ζηε ζπλέρεηα λα ηελ
ελζαξξχλεη λα αλαδεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα (Ohta, 2014).
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Ζ ζσκαηηθή άζθεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ πξφιεςε ηεο
νζηενπφξσζεο. Ζ κέηξηα έσο έληνλε άζθεζε πνπ εθηειείηαη ζε πςειή ηαρχηεηα θαη
ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζην λεξφ ή ζην έδαθνο κπνξεί κέξνο ελφο
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ηεο κεηεκκελνπαπζηαθήο γπλαίθαο.
Οη κεραληθέο δνλήζεηο έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη επεξγεηηθέο γηα ηελ νζηηθή
κηθξναξρηηεθηνληθή, γηα ηε βειηίσζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ νζηψλ, θαζψο επίζεο θαη
γηα ηελ αχμεζε ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγίαο (Moreina et al. , 2014).
Oη βαζηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, ε ηαθηηθή άζθεζε, κηα ηζνξξνπεκέλε
δηαηξνθή κε επαξθή πξφζιεςε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ
ηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο. Δπηπιένλ, άιινη ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ
δσήο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία ησλ νζηψλ θαη λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν
θαηάγκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο, ην ππεξβνιηθά ρακειφ
ζσκαηηθφ βάξνο, ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο θαη λα απνθεπρζνχλ νη
θίλδπλνη ζην ζπίηη (Christianson et al., 2013).
3.8.1 ΡΟΛΟ ΚΑΗ ΧΦΔΛΖ ΧΜΑΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
Ο ξφινο ηεο άζθεζεο ζηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ ζθειεηνχ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφο. Ζ αθηλεζία νδεγεί ζε απψιεηα ηεο νζηηθήο κάδαο, ελψ αληίζεηα ε
απμεκέλε ζθειεηηθή θφξησζε κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε ηεο νζηηθήο κάδαο. Όζν
κεγαιχηεξε είλαη ε νζηηθή ππθλφηεηα ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο
νζηενπφξσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα λεαξά άηνκα πξέπεη λα αζθνχληαη, έηζη ψζηε λα
απνθηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θνξπθαία νζηηθή ππθλφηεηα, λα
ιεηηνπξγνχλ δειαδή πξνιεπηηθά παξά ζεξαπεπηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
νζηενπφξσζεο (Αγγεινπνχινπ & αθακάληε, 2004).
3.8.2 ΑΚΖΔΗ ΔΓΑΦΟΤ
Α) ηηο αζθήζεηο εδάθνπο, πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηε κπτθή άζθεζε θαη ελίζρπζε
ησλ κεξηαίσλ, ξαρηαίσλ θαη θνηιηαθψλ κπψλ. Ο αζθνχκελνο βξίζθεηαη ζε χπηηα ζέζε.
Σα γφλαηα είλαη ιπγηζκέλα, κε ηα πέικαηα λα παηνχλ ζην έδαθνο θαη ηα ρέξηα ζε
ραιαξή ζέζε δίπια ζηηο πιεπξέο λα αθνπκπνχλ ζην πάησκα. Αλαζεθψλνπκε ηε κέζε
καο απφ ην πάησκα θαη κεηά, ηελ πηέδνπκε πξνο ηα θάησ. Γηα λα επηηεπρζεί
κεγαιχηεξε πίεζε ηεο κέζεο πξνο ηα θάησ, ζθίγγνπκε ηνπο θνηιηαθνχο κπο.
Β) Ο αζθνχκελνο βξίζθεηαη ζε χπηηα ζέζε κε ηα γφλαηα ιπγηζκέλα, ηα πέικαηα λα
παηνχλ γεξά ζην έδαθνο θαη ηα ρέξηα ραιαξά ζηηο πιεπξέο, λα αθνπκπνχλ ζην
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πάησκα. Αλαζεθψλνπκε ηε ιεθάλε φζν πην ςειά κπνξνχκε. Μέλνπκε ζηε ζέζε απηή
κεξηθά δεπηεξφιεπηα θαη επαλεξρφκαζηε ζηελ αξρηθή ζέζε.
Γ) Ο αζθνχκελνο είλαη ζε χπηηα ζέζε, έρεη ηα γφλαηα ιπγηζκέλα, κε ηα πέικαηα λα
παηνχλ ζην έδαθνο θαη ηα ρέξηα, ζε ραιαξή ζέζε δίπια ζηηο πιεπξέο, λα αθνπκπνχλ
ζην πάησκα. Δθηειείηαη ζηξνθή ησλ θάησ άθξσλ δεμηά θαη αξηζηεξά ελαιιάμ,
πξνζέρνληαο ηα γφλαηα θαη νη πηέξλεο λα είλαη ελσκέλεο.
Γ) Ο αζθνχκελνο βξίζθεηαη ζε χπηηα ζέζε θαη ε άζθεζε εθηειείηαη κε ηελησκέλα
γφλαηα. Κάλνπκε ξαρηαία θάκςε ηνπ άθξνπ πνδφο. Κξαηάκε ηελ ίδηα ζηάζε γηα ιίγα
δεπηεξφιεπηα θαη ην επαλαθέξνπκε ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε.
Δ) Πάληα ζε χπηηα ζέζε κε ηελησκέλα γφλαηα θαη ηα ρέξηα λα αθνπκπνχλ καιαθά
ηνπο κεξνχο, εθηεινχκε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ κε ηαπηφρξνλε πεικαηηαία θάκςε ηνπ
άθξνπ πνδφο. Κξαηνχληαη ηελησκέλα ηα άθξα ζηε ζέζε απηή γηα ιίγν. Δπαλαθέξνπκε
ζε αξρηθή ζέζε ραιάξσζεο ηφζν ηα θάησ φζν θαη ηα άλσ άθξα κε ηελ επάλνδν ηνπο
ζηνπο κεξνχο. Ζ εηζπλνή γίλεηαη θαηά ηελ αλάηαζε ησλ ρεξηψλ θαη ε εθπλνή θαηά
ηελ επαλαθνξά ηνπ ζψκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε (Καιδξπκίδεο θαη ζπλ, 2004).
3.8.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΝ ΣΔΟΠΟΡΧΖ
Ζ δηαηξνθή δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο
νζηηθήο κάδαο. Ζ επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ζηα νζηά μεθηλά απφ ηελ παηδηθή ειηθία,
αθφκε ε δίαηηα ηεο κεηέξαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νζηηθή κάδα ζηνπο απνγφλνπο.
Ζ θαιή δηαηξνθηθή θαηάζηαζε θαη ε θαηάιιειε δηαηξνθηθή πξσηεΐλε, αζβέζηην,
βηηακίλε D, ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά έρνπλ κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ησλ
νζηψλ, ελψ κηα πςειή ζεξκηδηθή δίαηηα θαη βαξηά θαηαλάισζε αιθνφι έρνπλ
ζπζρεηηζηεί κε ρακειφηεξε νζηηθή κάδα θαη πςειφηεξα πνζνζηά θαηαγκάησλ. Ζ
απφδεημε γηα ην ξφιν ησλ άιισλ αλφξγαλσλ ζηνηρείσλ θαη βηηακηλψλ ζηε ζθειεηηθή
πγεία δελ είλαη ηφζν ηζρπξή, αιιά πξφζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη βηηακίλεο C θαη
K κπνξεί επίζεο λα έρνπλ επίδξαζε επί ησλ νζηψλ (Levis & Legari, 2012).
3.8.5 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ
Ζ ζσζηή δηαηξνθή πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επαξθή θαη ηζνξξνπεκέλε
πξφζιεςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε φισλ ησλ ηζηψλ ηνπ
νξγαληζκνχ θαη επνκέλσο θαη ησλ νζηψλ. εκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο
νζηηθήο κάδαο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία παίδεη ε επαξθήο πξφζιεςε
αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D. Ζ πην ελδεδεηγκέλε πεγή αζβεζηίνπ είλαη ηα
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γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αζβεζηίνπ ζε απηά.
Δπίζεο, ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πεξηέρνπλ πνιχηηκα κέηαιια γηα ηα νζηά.
Ηδηαίηεξα θαηά ηελ εθεβεία ε αλάγθε ζε αζβέζηην είλαη ηδηαίηεξα πςειή. Έλα κεγάιν
πνζνζηφ ησλ εθήβσλ δελ ιακβάλεη ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα αζβεζηίνπ γηα ηελ
ζσζηή αλάπηπμε ηεο νζηηθήο κάδαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηξεηο κεξίδεο
γαιαθηνθνκηθψλ ηελ εκέξα θαη 90 γξακκάξηα ηπξηνχ θαιχπηεη ηηο απμεκέλεο
αλάγθεο ηνπ εθήβνπ ζε αζβέζηην. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα θαηαλαιψλνληαη
εκίπαρα/νιφπαρα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ζηελ παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία γηα
θαιχηεξε απνξξφθεζε ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ ηνπο εθηφο αλ ππάξρεη ιφγνο
απνθπγήο ηνπο, φπσο πςειά επίπεδα ιηπηδίσλ ζηελ εθεβεία (Μφξηνγινπ, 2009).

3.9 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ
3.9.1 Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ
Απφ ηελ αξρή πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε λνζειεπηηθή επηζηήκε, έθξπβε θαη έλαλ
εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. Πάληνηε ν λνζειεπηήο ήηαλ ν κεζνιαβεηήο κεηαμχ
αζζελνχο θαη ηαηξνχ, ήηαλ απηφο πνπ έπξεπε λα εμεγήζεη ζηνλ άξξσζην ηε
ζθνπηκφηεηα ησλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ γίλνληαλ θαη λα πξνάγεη ηε
ζπκκφξθσζε ηνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ. Οη ηνκείο δξάζεο
ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ πξφιεςε, φζν ηελ ζεξαπεία
θαη ηελ απνθαηάζηαζε. ηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο, ν λνζειεπηήο γλσζηνπνηεί ηνπο
παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηελ απνθπγή ηνπο. Όζν αθνξά ηε ζεξαπεία, ελεκεξψλεη γηα
ηε θχζε ηεο αζζέλεηαο, ηελ απνθπγή ησλ ππνηξνπψλ, ηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία, ηα
ζπκπηψκαηα θαη εθπαηδεχεη ηνπο αζζελείο θαη ζπγγελείο ζηελ εθκάζεζε ηερληθψλ θαη
δεμηνηήησλ (Fountouki & Theofanis, 2012).
3.9.2 ΓΔΝΗΚΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ
Α) ελζάξξπλζε γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ηεο νπνίαο ε έληαζε απμάλεηαη κέζα ζε
κηα ζρεδηαζκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Β) εμαθνινχζεζε βνήζεηαο γηα θίλεζε ηνπ αξξψζηνπ: δεθαλίθηα, κπαζηνχλη,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Γ) δηδαζθαιία ηξφπσλ γηα απνθπγή πηψζεο ή ηξαπκαηηζκνχ.
Γ) δίαηηα κε άθζνλν ιεχθσκα, αζβέζηην, θψζθνξν
35

Δ) παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε αξξψζηνπ γηα αηκνξξαγία απφ ηνλ θφιπν πνπ
κπνξεί λα ζπκβεί ζε νηζηξνγνλνζεξαπεία.
η) παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο αξξψζηνπ (αρίλε and Πάλνπ, 2006).

3.9.3 ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ
1) Πξνζθέξεηε ππνζηήξημε γηα λα πεξπαηήζεη.
2) Πεξηνξίζηε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ κέζα ζην ρψξν ηνπ θαη δηδάμηε ηνπ
κεξηθνχο θαλφλεο αζθαιείαο γηα ην ζπίηη, πξνζθέξεηαη άθζνλν θσηηζκφ.
3) Υνξεγήζηε αλαιγεηηθή, αληηθιεγκνλψδε θαη κπνραιαξσηηθά ζχκθσλα κε ηηο
εληνιέο ηνπ γηαηξνχ.
4) ε ζπλεξγαζία κε ην θπζηθνζεξαπεπηή βεβαησζείηε φηη νη νξζνηηθέο ζπζθεπέο
ηαηξηάδνπλ απφιπηα ζηνλ αζζελή, ειέγμηε ην δέξκα γηα θιεγκνλέο.
5) Πξνηείλεηαη ζηνλ αζζελή λα εθηειεί θηλεηηθέο θαη ηζνκεηξηθέο αζθήζεηο,
αζθήζεηο άξζεο βαξψλ θαη αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο (Πξνβειέγγηνο, 2005).

3.9.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ
Ο λνζειεπηήο κπνξεί λα παξέκβεη ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο,
παξέρνληαο ηνπ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα ειαηηψζεη ηνλ
θίλδπλν αλάπηπμεο νζηενπφξσζεο κε θαηάιιειεο αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ.
1) Δθηηκήζηε ηηο ζπλήζεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηξνθήο, ηεο άζθεζεο, ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο
θαηαλάισζεο αιθνφι. Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο νζηενπφξσζεο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ
επεξεάδεηαη απφ ζπλήζεηεο ηνπ φπσο ε δηαηξνθή πνπ αθνινπζεί, ε ηαθηηθή άζθεζε,
ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι.
2) Γηδάμηε ζηνπο αζζελείο φισλ ησλ ειηθηψλ, αλεμαξηήησο θχινπ, ηε ζεκαζία ηεο
επαξθνχο πξφζιεςεο αζβεζηίνπ. Δθνδηάζηε ηνπο κε έλαλ θαηάινγν ησλ ηξνθψλ πνπ
πεξηέρνπλ αζβέζηην θαη πξνηείλεηε ηε ιήςε ζπκπιεξσκάησλ αζβεζηίνπ ζε φζνπο δελ
πξνζιακβάλνπλ επαξθήο πνζφηεηεο κε ηηο ηξνθέο. Οη αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε
αζβέζηην πνηθίιινπλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Πνιινί αζζελείο
φκσο δελ θαηαλαιψλνπλ πνηέ επαξθείο πνζφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ηε
κέγηζηε νζηηθή κάδα θαη ην ξπζκφ νζηηθήο απψιεηαο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Σν
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αζβέζηην ησλ ηξνθψλ απνξξνθάηαη θαιχηεξα ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πεξηέρεηαη ζηα
ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο.
3) Σνλίζηε ηε ζεκαζία ηεο ηαθηηθήο άζθεζεο δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο,
είηε κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο γπκλαζηηθήο είηε κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ζσκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Ζ άζθεζε δηεγείξεη ηελ νζηενβιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη βνεζά
ζπλεπψο ζηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο ησλ νζηψλ.
4) Γηδάμηε ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελήο ζρεηηθά κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη
λα πάξνπλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο πηψζεηο. Μηα απιή επηζεψξεζε ηνπ
ζπηηηνχ ηνπ αζζελνχο γηα ζεκεία επηθίλδπλα γηα πηψζεηο κπνξεί λα ειαηηψζεη ηνλ
θίλδπλν θαηαγκάησλ θαη ηειηθά ην θφζηνο απφ ηηο λνζειείεο, κηα πηζαλή αλαπεξία ή
θαη ην ζάλαην.
5) Παξνηξχλεηαη ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία αζζελείο λα ρξεζηκνπνηνχλ
κπαζηνχληα θαη άιια βνεζεηηθά γηα ην πεξπάηεκα κέζα ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ
απηνλνκία ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα εθηεινχλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ρξήζε κπαζηνπληψλ θαη άιισλ βνεζεηηθψλ γηα ην πεξπάηεκα
κέζσλ επηηξέπεη ζηνλ αζζελεί λα δηαηεξήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ θαη λα ζπλερίζεη λα
είλαη δξαζηήξηνο, πξνάγνληαο έηζη ηελ νζηηθή αλάπηπμε (Lemone et al, 2011).

3.9.5 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ
Αμηνινγείηαη ε ζέζε ηνπ θαηάγκαηνο: ζεκεηψλεηαη ε θπθινθνξία, ην νίδεκα, ην
ρξψκα, ε ζεξκνθξαζία θαη ηη άιγνο, νη αηζζεηηθέο κεηαβνιέο, φπσο αηκσδίεο θαη
κνπδηάζκαηα, ε πιήξσζε ησλ ηξηρνεηδψλ, αλ είλαη ε πξέπνπζα, ε χπαξμε κσιψπσλ ή
πιεγψλ, ε ζέζε ηνπ θαηάγκαηνο: αλ είλαη ν κεξφο/ηζρίν, έρνπκε εμσηεξηθή ζηξνθή
θαη βξάρπλζε, αλ είλαη ε θεξθίδα, κπνξεί λα έρνπκε νπηηθή δπζκνξθία ή βξάρπλζε.
Τπνβνεζείηαη ε πεξηνρή ηεο θαθψζεσο δηα ηεο αλεπξέζεσο αλαθνπθηζηηθήο ζέζεσο
αιιά ρσξίο λα πξνθαιείηαη πεξαηηέξσ θάθσζε ησλ ηζηψλ. Ζ θίλεζε κπνξεί λα είλαη
ε αηηία επηπξφζζεηνπ ηξαχκαηνο. Δθαξκφδεηαη πάγνο ζηνπο θαθσζέληεο ηζηνχο, ν
πάγνο ειαηηψλεη ηε θιεβηθή ζπκθφξεζε πξνθαινχκελεο σο εθ ηνχηνπ ειαηηψζεσο
ηνπ νηδήκαηνο. Ο πάγνο κπνξεί λα ειαηηψζεη ην άιγνο (Dewit, 2009).
3.9.6 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
37

ΓΗΦΧΦΟΝΗΚΑ:
1) Υνξεγήζηε απφ ην ζηφκα κνξθέο κε λεξφ 30 ιεπηά πξηλ ηε ιήςε ηεο ηξνθήο ή
άιισλ θαξκάθσλ. 2) Δθηηκήζηε ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο.
3) Γηαιχζηε ηε ρνξεγνχκελε δφζε ηνπ θαξκάθνπ ζηηο κνξθέο πνπ ρνξεγνχληαη
ελδνθιεβίσο θαη ρνξεγήζηε βξαδέσο κε ελδνθιέβηα έλεζε ή έγρπζε ζχκθσλα κε ηνλ
ηξφπν ρνξήγεζεο. 4) Παξαθνινπζήζηε ηελ πεξηνρή ηεο ελδνθιέβηαο έγρπζεο γηα
ζεκεία ζξνκβνθιεβίηηδαο. 5) Παξαθνινπζήζηε ηνλ αζζελή γηα αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο φπσο ν θαξκαθεπηηθφο ππξεηφο.
ΚΑΛΗΣΟΝΗΝΖ:
1) Ζ θαιζηηνλίλε είλαη πξσηετληθήο θχζεο. Σφζν ε παξεληεξηθή φζν θαη ε
ελδνξξηληθή κνξθή ηεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο. Ο
αζζελήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη επί 20 ιεπηά κεηά ηε ιήςε ηεο.
2) Όηαλ ρνξεγείηαη ελδνξξηληθά, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε κέξα θαη
δηαθνξεηηθφ ξνπζνχλη.
3) Αλαηξέμηε ζην αηνκηθφ αλακλεζηηθφ ηνπ αζζελνχο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεηε
θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αληελδείθλπηαη ε ιήςε θαιζηηνλίλεο: ππεξεπαηζζεζία ζηελ
θαιζηηνλίλε ζνινκνχ ή γαινπρία.
4) Παξαθνινπζήζηε ηνλ αζζελή γηα ηπρφλ εκθάληζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ:
λαπηία, εκεηφο, αλνξεμία, ζπρλνπξία.
5) Γηδάμηε ζηνλ αζζελή ηνλ ζσζηφ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο θαη έγρπζεο ηνπ θαξκάθνπ
ζην ζπίηη (Lemone et al, 2011).

3.9.7 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ
Ο λνζειεπηείο κπνξεί λα παξέκβεη ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο,
παξέρνληαο ηνπ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα ειαηηψζεη ηνλ
θίλδπλν αλάπηπμεο νζηενπφξσζεο κε θαηάιιειεο αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ.
Παξαπέκςηε ηνπο αζζελείο ζε πξφγξακκα δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, ζηελ απνθπγή
ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο αιθνφι, θαζψο θαη ηελ θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ
θαθεΐλεο, δειαδή πάλσ απφ δχν ή ηξία πνηήξηα ηελ εκέξα. Σν θάπληζκα εκπνδίδεη ηα
νηζηξνγφλα λα δξάζνπλ πξνζηαηεπηηθά ζηα νζηά, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα
νζηηθήο κάδαο. Ζ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι επεξεάδεη ηε ζξέςε ηνπ αζζελνχο
απμάλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο αλεπάξθεηαο ηεο βηηακίλεο D ηνπ αζβεζηίνπ
(Lemone et al., 2014).
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Σνλίζηε ζηνπο αζζελείο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, ηε ζεκαζία ηεο θαζεκεξηλήο
πξφζιεςεο επαξθνχο πνζφηεηαο αζβεζηίνπ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηηο
έθεβεο θαη λεαξέο ελήιηθεο γπλαίθεο, νη νπνίεο πηζαλφ λα απνθεχγνπλ ηελ
θαηαλάισζε ηξνθψλ ζε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην φπσο ηα γαιαθηνθνκηθά
πξντφληα. Δμεγήζηε φηη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πεξηέρνπλ θαη απηά αζβέζηην, ην
γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε πεγή αζβεζηίνπ.
Μάιηζηα ε ιαθηφδε πνπ πεξηέρεηε ζην γάια βνεζά θαη ζηελ θαιχηεξε απνξξφθεζε
ηνπ. Αζβέζηην επίζεο πεξηέρεηε θαη ζηα κχδηα, ζην ζπαλάθη, ζηα ζηξείδηα. Οη
ελαιιαθηηθέο απηέο πεγέο αζβεζηίνπ ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχνληαη ζε θάζε αζζελή.
Σν αζβέζηην ζπλίζηαηαη λα ρνξεγείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε βηηακίλε D, ηδίσο ζε
ειηθησκέλνπο αζζελείο, νη νπνίνη κπνξεί λα πάζρνπλ απφ έιιεηςε ηεο βηηακίλεο
απηήο θαη ζπλεπψο λα εκθαλίδνπλ δηαηαξαρή ηεο απνξξφθεζεο θαη ρξήζεο ηνπ
(Lemone and Burke, 2006).

3.9.8 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΚΑΗ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΚΖΖ
Σνλίζηε ζηνπο αζζελείο ηε ζεκαζία ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ
αζθήζεσλ ελάληηα ζην βάξνο ηνπ ζψκαηνο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο
νζηηθήο απψιεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα πηψζεηο. πζηήζηε ηνπο λα
αζθνχληαη ηαθηηθά π.ρ. βαδίδνληαο, αλεβαίλνληαο ζθάιεο, γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά
πέληε ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Δμεγήζηε ηνπο φηη ην θνιχκπη θαη νη
αεξνβηθέο αζθήζεηο ζηελ πηζίλα δελ είλαη ην ίδην σθέιηκεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
νζηηθήο ππθλφηεηαο, θαζψο ζε απηέο ην λεξφ είλαη πνπ ζηεξίδεη ην βάξνο ηνπ
ζψκαηνο (Lemone et al, 2014).
3.9.9 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΟΞΔΟΤ ΠΟΝΟΤ
Ο νμχο πφλνο ζπλήζσο νθείιεηαη ζε θάπνην θάηαγκα θαη ηδίσο ζε ζπκπηεζηηθά
θαηάγκαηα ησλ ζπνλδχισλ. πζηήζηε ηε ιήςε αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ γηα
αλαθνχθηζε απφ ηνλ νμχ θαη ην ρξφλην πφλν. Δλεκεξψζηε ηνπο αζζελείο γηα ηε δφζε
θαη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηα θάξκαθα απηά, κε βάζε
ηεο νδεγίεο ζπληαγνγξάθεζεο. πζηήζηε ηε ρξήζε ζεξκψλ επηζεκάησλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ. Ο πφλνο κπνξεί λα αλαθνπθηζηεί πξνζσξηλά κε ηελ
εθαξκνγή ζεξκψλ επηζεκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα αθαηξνχληαη θάζε 20-30 ιεπηά γηα
λα απνθεπρζεί ην <<rebound effect>> (ε αληαλαθιαζηηθή εκθάληζε ηνπ πφλνπ).
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Παξαθνινπζείηε ηα δσηηθά ζεκεία, κεξηθά αλαιγεηηθά θαηαζηέιινπλ ηελ αλαπλνή
θαη κεηψλνπλ ηελ αξηεξηαθή πίεζε. Εεηήζηε απφ ηνλ αζζελή λα βαζκνινγήζεη ηνλ
πφλν ηνπ ζε θιίκαθα απφ 0-10. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αθνινπζνχκελεο αλαιγεηηθήο αγσγήο (Lemone et al.,
2014).

40

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ / ΔΤΡΖΜΑΣΑ
4.1 ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Με ηελ αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζε ειεθηξνληθέο
βάζεηο δεδνκέλσλ βξέζεθαλ άξζξα πνπ ζθνπφ είραλ ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ
ελνηήησλ. Μεηά απφ κειέηε ησλ άξζξσλ, επηιέρζεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα γηα ηελ
δεκηνπξγία ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο – ζθνπνχο ηεο
εξγαζίαο. Ζ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ άζθεζε, ε
δεχηεξε κε ηα θαηάγκαηα θαη ε ηξίηε ζρεηίδεηαη κε ηε ζεξαπεία ηεο νζηενπφξσζεο.
ΠΡΧΣΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΚΖΖ
1) Bone health: osteoporosis, calcium and vitamin D.
Health Rep, 2011 Sep;22(3):7-14
Garriguet D.
BACKGROUND: Osteoporosis is a bone disease that predisposes to fractures.
Sufficient intake of calcium and vitamin D is recommended for prevention and
treatment.
DATA AND METHODS: Based on 28,406 respondents aged 50 or older to the 2009
Canadian Community Health Survey (CCHS)--Healthy Aging, the population who
reported being diagnosed with osteoporosis is profiled. Analysis of calcium and
vitamin D intake is based on 10,879 respondents aged 50 or older to the 2004 CCHS-Nutrition. Frequencies, averages and cross-tabulations were produced to estimate the
prevalence of diagnosed osteoporosis, dietary intake of calcium and vitamin D, the
use of supplements, and total calcium and vitamin D intake. Associations between a
diagnosis of osteoporosis and socio-economic, dietary and lifestyle factors were
examined with multiple logistic regression.
RESULTS: In 2009, 19.2% of women and 3.4% of men aged 50 or older reported
having been diagnosed with osteoporosis; the 2004 rates were similar. Age, sex and
household income were associated with the probability of reporting osteoporosis. In
2004, based on dietary and supplement intake, 45% to 69% of the population aged 50
or older had inadequate intake of calcium, and 54% to 66% had inadequate intake of
vitamin D.
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CONCLUSIONS:A large percentage of people aged 50 or older, particularly women, have
osteoporosis. The prevalence of inadequate intake of calcium and vitamin D is relatively high.

Τγεία ησλ νζηώλ: νζηενπόξσζε, αζβέζηην θαη βηηακίλε D.
ΦΟΝΣΟ:

Ζ νζηενπφξσζε είλαη κηα αζζέλεηα ησλ νζηψλ πνπ πξνδηαζέηεη γηα

θαηάγκαηα. Ζ επαξθήο πξφζιεςε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D ζπλίζηαηαη γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία.
ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ: Βάζεη ησλ 28.406 εξσηεζέλησλ ειηθίαο 50 εηψλ θαη
άλσ γηα ηελ Καλαδηθή 2009 Έξεπλα γηα ηελ πγεία (CCHS) – Τγηήο γήξαλζε ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ αλέθεξαλ φηη είραλ δηαγλσζηεί κε νζηενπφξσζε. Ζ αλάιπζε ηεο
πξφζιεςεο αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D είλαη βαζηζκέλε ζε 10.879 εξσηεζέληεο
ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ κε ηηο (CHS 2004 – Γηαηξνθή) πρλφηεηεο , κέζνη φξνη θαη
δηαζηαπξσκέλεο πηλαθνπνίζεηο παξήρζεζαλ γηα λα εθηηκεζεί ν επηπνιαζκφο ηεο
νζηενπφξσζεο λα δηαγλσζηεί, δηαηηεηηθή πξφζιεςε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D, ε
ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ

θαη ε ζπλνιηθή πξφζιεςε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D.

πζρεηίζεηο κεηαμχ δηάγλσζε ηεο νζηενπφξσζεο θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, ησλ
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο παξάγνληεο εμεηάζηεθαλ κε
πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Σν 2009, 19,2% ησλ γπλαηθψλ θαη 3,4% ησλ αλδξψλ ειηθίαο 50
εηψλ θαη άλσ αλέθεξαλ φηη έρνπλ δηαγλσζηεί κε νζηενπφξσζε? ηα πνζνζηά ηνπ 2004
ήηαλ παξφκνηα. Σελ ειηθία, ην θχιν θαη ην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ζπλδέζεθαλ
κε ηελ πηζαλφηεηα ππνβνιήο εθζέζεσλ νζηενπφξσζεο. Σν 2004, κε βάζε ηηο
δηαηξνθηθέο θαη ζπκπιήξσζε ηεο πξφζιεςεο, 45% έσο 69% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο
50 εηψλ θαη άλσ είραλ αλεπαξθή πξφζιεςε αζβεζηίνπ, θαη 54% έσο 66% είραλ
αλεπαξθή πξφζιεςε βηηακίλεο D.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ : Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50 εηψλ ή
κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ηδηαίηεξα νη γπλαίθεο, έρνπλ νζηενπφξσζε. Ζ επηθξάηεζε ηνπ
αλεπαξθή πξφζιεςε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D είλαη ζρεηηθά πςειή.
2) Balance training with multi-task exercises improves fall-related selfefficacy, gait, balance performance and physical function in older adults
with osteoporosis: a randomized controlled trial.
Clin Rehabil April 2015 29: 365-375, first published on August 20, 2014
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Alexandra Halvarsson, Erika Franzen, Agneto Stahle
OBJECTIVE: To evaluate the effects of a balance training program including dualand multi-task exercises on fall-related self-efficacy, fear of falling, gait and balance
performance, and physical function in older adults with osteoporosis with an
increased risk of falling and to evaluate whether additional physical activity would
further improve the effects.
DESIGN: Randomized controlled trial, including three groups: two intervention
groups (Training, or Training+Physical activity) and one Control group, with a 12week follow-up.
SETTING: Stockholm County, Sweden.
PARTICIPANTS: Ninety-six older adults, aged 66-87, with verified osteoporosis.
INTERVENTIONS: A specific and progressive balance training program including
dual- and multi-task three times/week for 12 weeks, and physical activity for 30
minutes, three times/week.
MAIN MEASURES: Fall-related self-efficacy (Falls Efficacy Scale-International),
fear of falling (single-item question – ‘In general, are you afraid of falling?’), gait
speed with and without a cognitive dual-task at preferred pace and fast walking
(GAITRite®), balance performance tests (one-leg stance, and modified figure of
eight), and physical function (Late-Life Function and Disability Instrument).
RESULTS: Both intervention groups significantly improved their fall-related selfefficacy as compared to the controls (p ≤ 0.034, 4 points) and improved their balance
performance. Significant differences over time and between groups in favour of the
intervention groups were found for walking speed with a dual-task (p=0.003), at fast
walking speed (p=0.008), and for advanced lower extremity physical function
(p=0.034).
CONCLUSIONS: his balance training program, including dual- and multi-task,
improves fall-related self-efficacy, gait speed, balance performance, and physical
function in older adults with osteoporosis.
Aζθήζεηο ηζνξξνπίαο κε αζθήζεηο πνιιαπιώλ θαζεθόλησλ βειηηώλεη ηελ πηώζε
πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα, βάδηζκα, ηηο επηδόζεηο ηζνξξνπία
θαη ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία, ζε ελήιηθεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο κε νζηενπόξσζε:
κηα ηπραηνπνηεκέλε ειεγρόκελε δνθηκή.
ΚΟΠΟ: Γηα λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο
ηζνξξνπίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηπινχ θαη πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ αζθήζεηο γηα
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ηελ πηψζε πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, ν θφβνο ηεο πηψζεο,
βάδηζκα θαη ηελ απφδνζε ηζνξξνπίαο, θαη ηε θπζηθή ιεηηνπξγία ζε κεγαιχηεξεο
ειηθίαο ελήιηθεο κε νζηενπφξσζε κε απμεκέλν θίλδπλν πηψζεο θαη λα αμηνινγήζεη
θαηά πφζνλ επηπιένλ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηα
απνηειέζκαηα.
ΥΔΓΗΟ: Σπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε κειέηε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηξεηο νκάδεο: δχν
νκάδεο παξέκβαζεο (θαηάξηηζε, ή θαηάξηηζε + ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη κία
νκάδα ειέγρνπ, κε έλα 12-εβδνκάδσλ παξαθνινχζεζεο.
ΤΝΘΔΖ: County ηνθρφικε, νπεδία.
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ: Δλελήληα έμη ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ειηθίαο 66-87, κε
ηηο επαιεζεπκέλεο νζηενπφξσζε.
ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ: ‘Έλα εηδηθφ θαη πξννδεπηηθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηζνδπγίνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηπινχ θαη πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ ηξεηο θνξέο / εβδνκάδα
γηα 12 εβδνκάδεο, θαη ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 30 ιεπηά, ηξεηο θνξέο /
εβδνκάδα.
ΚΤΡΗΑ ΜΔΣΡΑ: Πηψζε πνπ ζρεηίδεηαη

κε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα (Falls

Απνηειεζκαηηθφηεηα Κιίκαθαο-International), ν θφβνο ηεο πηψζεο (single-ζηνηρείν
εξψηεζε - "; ε γεληθέο γξακκέο, είηε θνβνχληαη λα πέζνπλ»), ηαρχηεηα βάδηζεο κε
θαη ρσξίο γλσζηηθέο δηπιήο έξγν ζην πξνηηκψκελν ξπζκφ θαη γξήγνξν πεξπάηεκα
(GAITRite®), δνθηκέο επηδφζεσλ ηζνξξνπία (ζηάζε ζην έλα πφδη, θαη λα
ηξνπνπνηεζεί ην ζρήκα νθηψ), θαη ηε θπζηθή ιεηηνπξγία (Late-Εσή Λεηηνπξγία θαη
κέζν Αλαπεξίαο).
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Καη νη δχν νκάδεο βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηελ πηψζε πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ειέγρνπο θαη
ηελ βειηησκέλε απφδνζε ζηελ ηζνξξνπία ηνπο. εκαληηθέο δηαθνξέο πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ππέξ ησλ νκάδσλ παξέκβαζεο απνηειέζκαηα γηα ηελ
ηαρχηεηα κε ηα πφδηα κε έλα dual-εξγαζία (p = 0,003), ζε γξήγνξε ηαρχηεηα κε ηα
πφδηα (p = 0,008), θαη γηα ηηο πξνεγκέλεο θάησ άθξσλ θπζηθή ιεηηνπξγία (p = 0,034).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:

Απηφ

ην

πξφγξακκα

θαηάξηηζεο

ηζνδπγίνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηπινχ θαη πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ, βειηηψλεη ηελ πηψζε πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, ηαρχηεηα βάδηζεο, απφδνζε ηζνξξνπία θαη
ζσκαηηθή ιεηηνπξγία ζε κεγαιχηεξεο ειηθίαο ελήιηθεο κε νζηενπφξσζε.
3) Knowledge about osteoporosis prevention among women screened by
bone densitometry.
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Prz Menopauzanly: 2016 Jun;15(2):96-103. doi: 10.5114/pm.2016.61192.
Epub 2016 Jul 22.
Janiszewska M, Firle E., Kieliszec D., Dziedzic M.
INTRODUCTION:

Osteoporosis is an illness characterized by the handicapped

endurance of the bones, causing an increased risk of fracture.
AIM OF THE STUDY: Aim of the study was to establish the level of knowledge
about osteoporosis prevention among women screened by bone densitometry and to
answer the question whether the level of knowledge is dependent on sociodemographic factors.
METERIAL AND METHODS: The research was realized by means of a survey
method, a poll technique in 2014. The study involved 292 women aged 51-83. The
examined women were patients undergoing bone densitometry in the healthcare
centres in Lublin. The osteoporosis knowledge test (OKT, revised 2011) by Phyllis
Gendler was used as a research tool. Gathered material was subject to descriptive and
statistical analysis. Turkey’s test, t-Student test and variance analysis (ANOVA) were
all applied. A statistical significance level was set at α = 0.05.
RESULTS AND CONCLUSIONS: Respondents presented the basic exercise
knowledge (M = 9.97) and low knowledge concerning risk factors, screening and
treatment of osteoporosis (M = 7.87). The calcium knowledge remained on an average
level (M = 14.03). Better educated women, city inhabitants as well as women having
very good or good social and welfare conditions showed a significantly higher level of
knowledge about

osteoporosis

prevention.

Even women undergoing bone

densitometry examination present insufficient knowledge about osteoporosis
prevention.
Οη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο νζηενπόξσζεο ζηηο γπλαίθεο πνπ
ειέγρνπλ ηελ νζηηθή ππθλόηεηα.
ΔΗΑΓΧΓΖ: Ζ νζηενπφξσζε είλαη κηα αζζέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο αληνρή ησλ νζηψλ, πξνθαιψληαο απμεκέλν θίλδπλν θαηάγκαηνο.
ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ: Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα κηαο κεζφδνπ
έξεπλαο, κηα ηερληθή δεκνζθφπεζε ην 2014. ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 292 γπλαίθεο
ειηθίαο 51-83. Οη εμεηάζηεθαλ νη γπλαίθεο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε κέηξεζε
νζηηθήο ππθλφηεηαο ζηα θέληξα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην Lublin. Σν ηεζη
νζηενπφξσζεο γλψζεο (ΟΚΣ, αλαζεσξήζεθε ην 2011) απφ Phyllis Gendler
ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν έξεπλαο. πγθέληξσζε ην πιηθφ ππφθεηηαη ζε
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πεξηγξαθηθή θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε. δνθηκή, δνθηκή t-Student θαη δηαθχκαλζε
αλάιπζε θαηά Tukey (ANOVA) ήηαλ φια εθαξκνζηεί. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην α = 0,05.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ : Οη εξσηεζέληεο παξνπζίαζε ηηο βαζηθέο
γλψζεηο άζθεζε (Μ = 9.97) θαη ρακειή γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ,
ηε δηαινγή θαη ηε ζεξαπεία ηεο νζηενπφξσζεο (Μ = 7,87). Ζ γλψζε ηνπ αζβεζηίνπ
παξέκεηλε ζε έλα κέζν επίπεδν (Μ = 14.03). Καιχηεξα κνξθσκέλεο γπλαίθεο, νη
θάηνηθνη ηεο πφιεο θαζψο θαη νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ πνιχ θαιή ή θαιή θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο ζπλζήθεο έδεημε έλα ζεκαληηθά πςειφηεξν επίπεδν ησλ
γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο νζηενπφξσζεο. Αθφκα θαη νη γπλαίθεο πνπ
ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε ππθλφηεηαο ησλ νζηψλ ηνπ παξφληνο επαξθή γλψζε
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο νζηενπφξσζεο.

ΓΔΤΣΔΡΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ : ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ
4) Osteoporosis and fracture risk in people with schizophrenia
Curr Opin Psychiatry, 2012 Sep: 25(5) : 415- 429
Taishiro Kishimo , Marc De Hert, Harold E. Carlson, Peter Manu , Christoph
U. Correll.
PURPOSE : Excessive bone mineral density (BMD) loss has been associated with
schizophrenia, but its mechanisms and clinical implications are less clear. The aim of
this review was to summarize the risk of osteoporosis and bone fractures in
schizophrenia patients. Moreover, we aimed to examine the impact of antipsychoticinduced hyperprolactinemia on bone metabolism.
METHODS: In this study, we will review first the definition, measurement, risk
factors, and causes of osteoporosis. We will then examine the recent evidence
regarding BMD and fracture risk in schizophrenia and examine the impact of
antipsychotics on bone metabolism. To this end, we conducted a systematic review,
searching PubMed from its inception until April 2012, using the following key words
and their synonyms: ‘schizophrenia’, ‘bone’, ‘osteoporosis’, and ‘fracture’. Finally,
focusing on the most recent and qualitatively best evidence, we will make
recommendations for the clinical evaluation and management of osteoporosis in
patients with schizophrenia.
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CONCLUSIONS : Osteoporotic fractures have considerable adverse effects on
general health, subjective well being, the ability to engage in healthy lifestyle
behaviors, and increased healthcare costs. A higher prevalence of osteoporosis or
lower BMD is widely reported in schizophrenia, and needs to be recognized as an
important comorbidity. Prevention, early detection, and intervention are required.
Although the effect of antipsychotic-induced hyperprolactinemia seems be one
contributing factor for low BMD, others, especially those related to poor lifestyle
behaviors, may have an even bigger impact. Moreover, since osteoporosis develops
over time, sufficiently large, longitudinal studies are required to examine contributors
of accelerated BMD loss.
Ο θίλδπλνο ηεο νζηενπόξσζεο θαη ησλ θαηαγκάησλ ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα
ΚΟΠΟ : Ζ ππεξβνιηθή νζηηθή ππθλφηεηα (BMD) απψιεηα έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε
ζρηδνθξέλεηα, αιιά νη κεραληζκνί ηνπ θαη θιηληθέο επηπηψζεηο είλαη ιηγφηεξν ζαθείο.
θνπφο ηεο παξνχζαο αλαζθφπεζεο ήηαλ λα ζπλνςίζεη ηνλ θίλδπλν νζηενπφξσζεο
θαη θαηάγκαηα ησλ νζηψλ ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα. Δπηπιένλ, έρνπκε σο ζηφρν
λα

εμεηάζεη

ηνλ

αληίθηππν

ησλ

αληηςπρσζηθψλ

πνπ

πξνθαιείηαη

απφ

ππεξπξνιαθηηλαηκία ζην κεηαβνιηζκφ ησλ νζηψλ.
ΜΔΘΟΓΟ : ε απηή ηε κειέηε, ζα εμεηάζεη πξψηα ηνλ νξηζκφ, ηε κέηξεζε, ηνπο
παξάγνληεο θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηα αίηηα ηεο νζηενπφξσζεο. Θα εμεηάζνπκε ζηε
ζπλέρεηα ην πξφζθαηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε νζηηθή ππθλφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν
θαηάγκαηνο ζηε ζρηδνθξέλεηα θαη λα εμεηάζεη ηνλ αληίθηππν ησλ αληηςπρσζηθψλ ζην
κεηαβνιηζκφ ησλ νζηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνηήζακε κηα ζπζηεκαηηθή
αλαζθφπεζε, αλαδήηεζε PubMed απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2012,
ρξεζηκνπνηψληαο

ηηο

αθφινπζεο

ιέμεηο-θιεηδηά

θαη

ηα

ζπλψλπκά

ηνπο:

«ζρηδνθξέλεηα», «θφθθαιν», «νζηενπφξσζε», θαη «ζξαχζε». Σέινο, κε έκθαζε ζηηο
πην πξφζθαηεο θαη πνηνηηθά θαιχηεξε απφδεημε, ζα πξνβεί ζε ζπζηάζεηο γηα ηελ
θιηληθή αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο νζηενπφξσζεο ζε αζζελείο κε
ζρηδνθξέλεηα.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Οζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηε γεληθή πγεία, ππνθεηκεληθή επεκεξία, ηε δπλαηφηεηα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε πγηείο ζπκπεξηθνξέο ζηνλ ηξφπν δσήο, θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο
ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Μηα πςειφηεξε ζπρλφηεηα ηεο νζηενπφξσζεο ή
ρακειφηεξε νζηηθή ππθλφηεηα έρεη αλαθεξζεί επξέσο ζηε ζρηδνθξέλεηα, θαη πξέπεη
λα αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθή ζπλλνζεξφηεηα. Πξφιεςε, έγθαηξε αλίρλεπζε θαη
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παξέκβαζε απαηηνχληαη. Αλ θαη ε επίδξαζε ησλ αληηςπρσηηθψλ πνπ πξνθαιείηαη απφ
ππεξπξνιαθηηλαηκία θαίλεηαη λα είλαη έλαο ζπκβάιινληαο παξάγνληαο γηα ρακειή
νζηηθή ππθλφηεηα, ηνπο άιινπο, εηδηθά εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ ηξφπνπ δσήο, κπνξεί λα έρεη αθφκε κεγαιχηεξν αληίθηππν.
Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ε νζηενπφξσζε εμειίζζεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ, είλαη αξθεηά
κεγάιεο, δηαρξνληθέο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ζπληειεζηέο ηεο
επηηαρπλφκελεο απψιεηαο νζηηθήο ππθλφηεηαο.

5) Early menopause and risk of osteoporosis, fracture and mortality: a 34year prospective observational study in 390 women.
Obstetrics Gynecology volume 119 issue7 June 2012 pages 810-816
O. Svejme , HG Ahlborg, JA Nilsson, MK Karlsson
Objective: A prospective evaluation of the long-term effects of early menopause on
mortality, risk of fragility fracture and osteoporosis.
Design: Prospective population-based observational study.
Setting : Malmö, Sweden.
Population: A total of 390 white north European women aged 48 years at the start of
the study.
Methods: At baseline, bone mineral density (BMD) was measured by single-photon
absorptiometry (SPA) in the distal forearm and menopausal status was noted.
Menopause was determined according to the World Health Organization criterion of a
minimum of 12 months of continuous amenorrhoea. Women were divided into early
menopause (occurring before age 47 years) and late menopause (occurring at age
47 years or later). At age 77, forearm BMD was re-measured by SPA and proximal
femur and lumbar spine BMD were measured by dual-energy X-ray absorptiometry
(DXA). The prevalence of osteoporosis was determined using the DXA data.
Mortality rate and the incidence of fractures were registered up until age 82. Data are
presented as means with 95% confidence intervals (95% CI).
Main outcome measures: Incidence of fragility fractures, mortality, prevalence of
osteoporosis at age 77.
Results: Women with early menopause had a risk ratio of 1.83 (95% CI 1.22–2.74)
for osteoporosis at age 77, a risk ratio of 1.68 (95% CI 1.05–2.57) for fragility fracture
and a mortality risk of 1.59 (95% CI 1.04–2.36).
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Conclusions: Menopause before age 47 is associated with increased mortality risk
and increased risk of sustaining fragility fractures and of osteoporosis at age 77.
Πξόσξε

εκκελόπαπζε

θαη

θίλδπλν

νζηενπόξσζεο,

θαηάγκαηνο

θαη

ζλεζηκόηεηα: έλα 34-year πξννπηηθή κειέηε παξαηήξεζεο ζε 390 γπλαίθεο.
ΚΟΠΟ: Μηα πξννπηηθή αμηνιφγεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ ηεο
πξφσξεο εκκελφπαπζεο γηα ηε ζλεζηκφηεηα, ηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο.
ΥΔΓΗΟ: Τπνςήθηνη κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ κειέηε παξαηήξεζεο.
ΡΤΘΜΗΖ: Malmö ηεο νπεδίαο.
ΠΛΖΘΤΜΟ: Έλα ζχλνιν 390 ιεπθψλ βφξεηα ηεο Δπξσπατθήο γπλαίθεο ειηθίαο
48 ρξφλσλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο.
ΜΔΘΟΓΟ: Καηά ηελ έλαξμε, ηελ νζηηθή ππθλφηεηα (BMD) κεηξήζεθε κε εληαία
θσηνλίσλ απνξξφθεζεο (ΕΔΠ) ζην άπσ αληηβξάρην θαη εκκελνπαπζηαθή θαηάζηαζε
ζεκεηψζεθε. Ζ εκκελφπαπζε πξνζδηνξίζηεθε ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο απφ ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ζπλερνχο ακελφξξνηα.
Οη γπλαίθεο ρσξίζηεθαλ ζε πξφσξε εκκελφπαπζε (πνπ εκθαλίδνληαη πξηλ ηελ ειηθία
ησλ 47 ρξφλσλ) θαη θαζπζηεξεκέλε εκκελφπαπζε (πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ειηθία 47
ρξφλσλ ή αξγφηεξα). ηελ ειηθία ησλ 77, ην αληηβξάρην BMD επαλεμειέγε κεηξηέηαη
κε SPA θαη εγγχο κεξηαίν θαη νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο BMD κεηξήζεθαλ
κε απνξξφθεζεο αθηηλψλ Υ δηπιήο ελέξγεηαο (DXA). Ο επηπνιαζκφο ηεο
νζηενπφξσζεο πξνζδηνξίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα DXA. ζλεζηκφηεηα
θαη ε επίπησζε ησλ θαηαγκάησλ ήηαλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ ειηθία 82. Σα
δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο κέζνη φξνη κε δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 95% (95% CI).
ΚΤΡΗΑ ΜΔΣΡΑ ΔΚΒΑΖ: ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ θαηαγκάησλ αζηάζεηαο, ηε
ζλεζηκφηεηα, ηνλ επηπνιαζκφ ηεο νζηενπφξσζεο ζηελ ειηθία ησλ 77.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Οη γπλαίθεο κε πξφσξε εκκελφπαπζε είραλ κηα αλαινγία
θηλδχλνπ 1,83 (95% CI 1,22 - 2,74) γηα ηελ νζηενπφξσζε ζηελ ειηθία ησλ 77, ε
αλαινγία θηλδχλνπ 1,68 (95% CI 1,05 - 2,57) γηα θάηαγκα εππάζεηαο θαη ν θίλδπλνο
ζλεζηκφηεηαο απφ 1,59 (95% CI 1,04 έσο 2,36).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ζ εκκελφπαπζε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 47 ζπλδέεηαη κε απμεκέλν
θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο θαη απμεκέλν θίλδπλν πξφθιεζεο θαηαγκάησλ αζηάζεηαο θαη
ηεο νζηενπφξσζεο ζηελ ειηθία ησλ 77.
6) The association of race/ethnicity and risk of atypical femur fracture
among older women receiving oral bisphosphonate therapy.
Bone: April 2016 Volume 85, pages: 142-147
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Lo Jc, Hui Rl, Grimsrud Cd, Chandra M, Neuqebauer Rs, Conzalez Jr, Buday
A, Lau G, Ettinger B
PORPOSE: Several epidemiologic studies suggest that compared to white women,
Asians have a greater propensity to suffer an atypical femur fracture (AFF) while
taking bisphosphonate therapy. This study examines the relative risk of AFF
following bisphosphonate initiation for Asian compared to white women.
METHODS: Using data from a large integrated northern California healthcare
delivery system, we examined diaphyseal femur fracture outcomes among women age
≥ 50 years old who initiated oral bisphosphonate therapy during 2002–2007. An AFF
was defined by the 2013 American Society of Bone and Mineral Research Task Force
criteria. The risk of radiographically-confirmed AFF was examined for Asian
compared to white women, adjusting for differences in bisphosphonate exposure and
other potential risk factors.
RESULTS: Among 48,390 women (65.3% white, 17.1% Asian) who newly initiated
bisphosphonate therapy and were followed for a median of 7.7 years, 68 women
experienced an AFF. The rate of AFF was 18.7 per 100,000 person-years overall and
eight-fold higher among Asian compared to white women (64.2 versus 7.6 per
100,000 person-years). Asians were also more likely to have longer bisphosphonate
treatment duration compared to whites (median 3.8 versus 2.7 years). The ageadjusted relative hazard for AFF was 8.5 (95% confidence interval 4.9–14.9)
comparing Asian to white women, and was only modestly reduced to 6.6 (3.7–11.5)
after adjusting for bisphosphonate duration and current use.
CONCLUSION: Our study confirms marked racial disparity in AFF risk that should
be further investigated, particularly the mechanisms accounting for this difference.
These findings also underscore the need to further examine the association of
bisphosphonate duration and AFF in women of Asian race, as well as differential risk
across Asian subgroups. In the interim, counseling of Asian women about
osteoporosis drug continuation should include consideration of their potentially higher
AFF risk.
Ζ έλσζε θπιή / εζληθόηεηα θαη ηνλ θίλδπλν άηππσλ θαηαγκάησλ ηνπ κεξηαίνπ
νζηνύ κεηαμύ ησλ ειηθησκέλσλ γπλαηθώλ πνπ ιακβάλνπλ από ηνπ ζηόκαηνο
ζεξαπεία κε δηθσζθνληθά.
ΚΟΠΟ: Αξθεηέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ζε ζχγθξηζε κε ηηο ιεπθέο
γπλαίθεο, νη Αζηάηεο έρνπλ κεγαιχηεξε ηάζε λα ππνθέξνπλ έλα άηππν θάηαγκα
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κεξηαίνπ (AFF) ελψ ιακβάλεηε ζεξαπεία κε δηθσζθνληθά. Ζ παξνχζα κειέηε
εμεηάδεη ην ζρεηηθφ θίλδπλν AFF αθφινπζεο δηθσζθνληθά έλαξμεο γηα ηηο αζηαηηθέο
ζε ζχγθξηζε κε ηηο ιεπθέο γπλαίθεο.
ΜΔΘΟΓΟ: Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ έλα κεγάιν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο βφξεηα Καιηθφξληα, εμεηάζακε δηάθπζεο
απνηειέζκαηα θάηαγκα κεξηαίνπ νζηνχ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο ≥ 50 εηψλ, νη
νπνίνη μεθίλεζαλ απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπεία κε δηθσζθνληθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
2002-2007. Μηα AFF νξίζηεθε απφ ην 2013 American Society of Bone and Mineral
Research θξηηήξηα Task Force. Ο θίλδπλνο ηεο αθηηλνινγηθά επηβεβαησκέλεο AFF
εμεηάζηεθε γηα ηηο αζηαηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ιεπθέο γπλαίθεο, πξνζαξκνγή γηα ηηο
δηαθνξέο ζηελ έθζεζε κε δηθσζθνληθά θαη άιινπο πηζαλνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ.
ΑΠΟΣΔΛΔMATA : Μεηαμχ 48.390 γπλαίθεο (65,3% ιεπθφ, 17,1% ηεο Αζίαο), ν
νπνίνο πξφζθαηα άξρηζε ζεξαπεία κε δηθσζθνληθά θαη παξαθνινπζήζεθαλ γηα κέζν
δηάζηεκα 7,7 ρξφλσλ, 68 γπλαίθεο παξνπζίαζαλ AFF. Σν πνζνζηφ ησλ AFF ήηαλ
18,7 αλά 100.000 άηνκα-έηε ζπλνιηθά θαη νθηψ θνξέο πςειφηεξα κεηαμχ ησλ
αζηαηηθψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ιεπθέο γπλαίθεο (64,2 έλαληη 7,6 αλά 100.000 άηνκαέηε). Οη Αζηάηεο ήηαλ επίζεο πην πηζαλφ λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε
δηθσζθνληθά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ιεπθνχο (δηάκεζε ηηκή 3,8 έλαληη 2,7 ρξφλσλ). Ζ
πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειηθία ζρεηηθφο θίλδπλνο γηα AFF ήηαλ 8,5 (95% δηάζηεκα
εκπηζηνζχλεο 4,9 έσο 14,9) ζχγθξηζε ηεο Αζίαο κε ηηο ιεπθέο γπλαίθεο, θαη ήηαλ
κφλν κέηξηα κεηψζεθε ζε 6,6 (03.07 - 11.05) κεηά ηελ πξνζαξκνγή γηα ηε δηάξθεηα
ησλ δηθσζθνληθψλ θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.
ΣΡΗΣΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ
7) Cost of non-persistence with oral bisphosphonates in post-menopausal
osteoporosis treatment in France.
BMC Health Services Research : 2011: 11:151
Published online 2011 Jun 25. doi: 10: 1186/1472 – 6963-11-151
Cotte Fe, De Pouvourville G.
BACKGROUND: During the last decade, oral bisphosphonates (BP) became the
most widely prescribed pharmacologic class for post-menopausal osteoporosis.
However, many surveys revealed the important issue of poor persistence with those
drugs resulting in a failure of treatment to reduce fracture risk sufficiently. Using a
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published Markov model, this study analyses the economic impact of non-persistence
with bisphosphonates in the context of the introduction of generics in France.
METHODS: Direct costs of vertebral, hip and wrist fracture were assessed and
included in an existing 10-year Markov model developed to analyse consequences of
non-persistence. Three alternatives of comparison were set: no treatment, real-world
persistence, and ideal persistence. Simulated patients' characteristics matched those
from a French observational study and the real-world adherence alternative employed
persistence data from published database analysis. The risk of fracture of menopausal
women and the risk reduction associated with the drugs were based on results reported
in clinical trials. Incremental cost-effectiveness ratios (ICERs) were calculated first
between real-world adherence and no treatment alternatives, and second between ideal
and real-world persistence alternatives. The cost of non-persistence was defined as the
difference between total cost of ideal and real-world persistence alternatives.
RESULTS: Within fractured women population, mean costs of 10-year management
of fracture were significantly different between the three alternatives with €7,239 (±
€4,783), €6,711 (± €4,410) and €6,134 (± €3,945) in the no-treatment, the real-world
and ideal persistence alternatives, respectively (p < 0.0001). Cost-effectiveness ratio
for real-world treatment persistence compared with no-treatment alternative was
found dominant and as well, alternative of ideal persistence dominated the former.
Each ten percentage point of persistence gain amounted to €58 per patient, and
extrapolation resulted in a global annual cost of non-persistence of over €30 million to
the French health care system, with a substantial transfer from hospital to pharmacy
budgets.
Κόζηνο

ηεο

κε-εκκνλή

κε

από

ηνπ

ζηόκαηνο

δηθσζθνληθά

ζε

κεηεκκελνπαπζηαθέο ζεξαπεία ηεο νζηενπόξσζεο ζηε Γαιιία.
ΦΟΝΣΟ : Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, απφ ηνπ ζηφκαηνο δηθσζθνληθά (ΒΡ) έγηλε ε
πην επξέσο ζπληαγνγξαθνχκελν θαξκαθνινγηθή θαηεγνξία γηα κεηεκκελνπαπζηαθήο
νζηενπφξσζεο. Χζηφζν, πνιιέο έξεπλεο απνθάιπςαλ ην ζεκαληηθφ δήηεκα ησλ
θησρψλ εκκνλή κε απηά ηα θάξκαθα κε απνηέιεζκα ηελ απνηπρία ηεο ζεξαπείαο λα
κεηψζεη επαξθψο ηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν Markov, γηα
ηελ αλάιπζε ηεο κειέηεο , ε νηθνλνκηθή επίπησζε ηεο κε εκκνλή κε δηθσζθνληθά,
ζην πιαίζην ηεο εηζαγσγήο ησλ γελνζήκσλ ζηε Γαιιία.
ΜΔΘΟΓΟ: Άκεζεο δαπάλεο ησλ ζπνλδπιηθψλ θαηαγκάησλ, θαηαγκάησλ ζην ηζρίν
θαη ηνλ θαξπφ αμηνινγήζεθαλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ππάξρνλ κνληέιν Markov
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10 εηψλ αλαπηπρζεί γηα λα αλαιχζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε επηκνλή. νξίζηεθαλ ηξεηο
ελαιιαθηηθέο ζχγθξηζεο: θακία ζεξαπεία, ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ε επηκνλή, θαη ην
ηδαληθφ επηκνλή. ραξαθηεξηζηηθά πξνζνκνησκέλν αζζελψλ ηαηξηάδνπλ εθείλσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ κηα γαιιηθή κειέηε παξαηήξεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
θφζκνπ ελαιιαθηηθή απαζρνινχληαη δεδνκέλα επηκνλή απφ δεκνζηεπζεί αλάιπζε
ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Ο θίλδπλνο θαηάγκαηνο ησλ εκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ θαη
ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα λαξθσηηθά κε βάζε ηα απνηειέζκαηα
πνπ

αλαθέξζεθαλ

ζε

θιηληθέο

δνθηκέο.

ηνηρεηψδεο

αλαινγίεο

θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο (ICERS) ππνινγίζηεθαλ πξψηε κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ
πξφζθπζε θαη ρσξίο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζεξαπείαο, θαη ε δεχηεξε κεηαμχ ηνπ
ηδεψδνπο θαη πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο επηκνλή. Σν θφζηνο ηεο κε
επηκνλή νξίζζεθε σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ηδεψδνπο θαη
ελαιιαθηηθέο επηκνλή ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:

Μέζα

θάηαγκα

πιεζπζκνχ

γπλαίθεο,

κέζεο

θφζηνπο

δηαρείξηζεο ησλ 10 εηψλ θαηάγκαηνο ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή κεηαμχ ησλ ηξηψλ
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κε € 7.239 (± € 4,783), € 6.711 (± € 4,410) θαη € 6,134 (± €
3,945) ζηε κε ζεξαπεία , ην πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηδαληθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
επηκνλή, αληίζηνηρα (p <0,0001). ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο

γηα

πξαγκαηηθφ θφζκν εκκνλή ζεξαπεία ζε ζχγθξηζε κε κε ζεξαπεία ελαιιαθηηθή ιχζε
βξέζεθε θπξίαξρν θαη επίζεο, ελαιιαθηηθά ηνπ ηδαληθνχ επηκνλή θπξηάξρεζε ν
πξψελ. Κάζε δέθα εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ θέξδνπο επηκνλή αλήιζαλ ζε € 58 αλά
αζζελή, θαη παξέθηαζε νδήγεζε ζε κηα παγθφζκηα εηήζην θφζηνο ηεο κε-εκκνλή ηνπ
πάλσ απφ 30 εθαηνκκχξηα € κέρξη ην γαιιηθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κε
ζεκαληηθή κεηαθνξά απφ ην λνζνθνκείν γηα λα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαξκαθείν.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Δληφο φξν, βειηηψλνληαο εκκνλή κε απφ ηνπ ζηφκαηνο
δηθσζθνληθά ζα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά θπξίαξρεο ζηα επίπεδα ζήκεξα γλσζηά
ζε πξαγκαηηθφ θφζκν. Λακβάλνληαο ππφςε απηφ ην δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο,
θηιφδνμε παξεκβάζεηο ηήξεζε ελίζρπζεο πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε αζζελείο κε
νζηενπφξσζε.

8) New Technologies in Spine: Kyphoplasty and Vertebroplasty for the
Treatment of Painful Osteoporotic Compression Fractures.
Spine: 15 July 2001-volume 26-issue 14-pp 1511- 1515
Garfin , Steven, Yuan, Hansen, Reiley, Mark
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OBJECTIVES: To describe new treatments for painful osteoporotic compression
fractures in light of available scientific literature and clinical experience.
SUMMARY

OF

BACKGROUND

DATA:

Painful

vertebral

osteoporotic

compression fractures lead to significant morbidity and mortality. This relates to
pulmonary dysfunction, eating disorders (nutritional deficits), pain, loss of
independence, and mental status change (related to pain and medications).
Medications to treat osteoporosis (primarily antiresorptive) do not effectively treat the
pain or the fracture, and require over 1 year to reduce the degree of osteoporosis.
Kyphoplasty and vertebroplasty are new techniques that help decrease the pain and
improve function in fractured vertebrae.
METHODS: This is a descriptive review of the background leading to vertebroplasty
and kyphoplasty, a description of the techniques, a review of the literature, as well as
current ongoing studies evaluating kyphoplasty.
RESULTS: Both techniques have had a very high acceptance and use rate. There is
95% improvement in pain and significant improvement in function following
treatment by either of these percutaneous techniques. Kyphoplasty improves height of
the fractured vertebra, and improves kyphosis by over 50%, if performed within 3
months from the onset of the fracture (onset of pain). There is some height
improvement, though not as marked, along with 95% clinical improvement, if the
procedure is performed after 3 months. Complications occur with both and relate to
cement leakage in both, and cement emboli with vertebroplasty.
CONCLUSION: Kyphoplasty and vertebroplasty are safe and effective, and have a
useful role in the treatment of painful osteoporotic vertebral compression fractures
that do not respond to conventional treatments. Kyphoplasty offers the additional
advantage of realigning the spinal column and regaining height of the fractured
vertebra, which may help decrease the pulmonary, GI, and early morbidity
consequences related to these fractures. Both procedures are technically demanding.
Νέεο

Σερλνινγίεο

ζηελ

πνλδπιηθή

ηήιε:

θπθσπιαζηηθή

θαη

πνλδπινπιαζηηθή γηα ηε ζεξαπεία ζηα επώδπλα νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα
ζπκπίεζεο
ΣΟΥΟΗ: Γηα λα πεξηγξάςνπλ λέεο ζεξαπείεο γηα ηα επψδπλα

νζηενπνξσηηθά

θαηάγκαηα ζπκπίεζεο ππφ ην θσο ζηε δηαζέζηκε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη ηελ
θιηληθή εκπεηξία.
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ΗΣΟΡΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: Δπψδπλα

ζπνλδπιηθά νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα

ζπκπίεζε νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα. Απηφ ζρεηίδεηαη κε
πλεπκνληθή δπζιεηηνπξγία, δηαηαξαρέο δηαηξνθήο (δηαηξνθηθά ειιείκκαηα), ηνλ
πφλν, ηελ απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο, θαη ηελ αιιαγή ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο (πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ πφλν θαη ηα θάξκαθα). Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο
νζηενπφξσζεο (θπξίσο αληηαπνξξνθεηηθέο) δελ αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ
πφλν ή ην θάηαγκα, θαη απαηηνχλ άλσ ηνπ 1 έηνπο λα κεησζεί ν βαζκφο ηεο
νζηενπφξσζεο. Κπθσπιαζηηθή θαη ζπνλδπινπιαζηηθήο είλαη λέεο ηερληθέο πνπ
βνεζνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ πφλν θαη λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ζε θάηαγκα
ζπνλδχινπ.
ΜΔΘΟΓΟ: Απηή είλαη κηα πεξηγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ππφβαζξν πνπ νδεγεί ζε
ζπνλδπινπιαζηηθή θαη θπθνπιαζηηθή, κία πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ, κηα αλαζθφπεζε
ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεη κειέηεο αμηνιφγεζε
θπθνπιαζηηθή.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Καη νη δχν ηερληθέο έρνπλ είρε έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ
απνδνρήο θαη ρξήζεο. Τπάξρεη βειηίσζε 95% ζηνλ πφλν θαη ζεκαληηθή βειηίσζε
ζηελ ιεηηνπξγία κεηά απφ ζεξαπεία κε θάπνηα απφ απηέο ηηο ηερληθέο δηαδεξκηθήο.
Κπθσπιαζηηθή βειηηψλεη χςνο ηνπ ζπαζκέλνπ ζπνλδχινπ, θαη βειηηψλεη θχθσζε
πάλσ απφ 50%, αλ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο 3 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ
θαηάγκαηνο (έλαξμε ηνπ πφλνπ). Τπάξρεη θάπνηα βειηίσζε χςνο, αλ θαη φρη ηφζν
έληνλε, καδί κε 95% θιηληθή βειηίσζε, εάλ ε δηαδηθαζία εθηειείηαη κεηά απφ 3
κήλεο. Δπηπινθέο λα ζπκβεί κε δχν θαη αθνξνχλ ζην ηζηκέλην δηαξξνή ζην δχν, θαη
έκβνια ηζηκέλην κε ζπνλδπινπιαζηηθή.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Κπθσπιαζηηθή θαη ζπνλδπινπιαζηηθήο είλαη αζθαιή θαη
απνηειεζκαηηθά, θαη λα έρνπλ έλα ρξήζηκν ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επψδπλσλ
νζηενπνξσηηθψλ ζπνλδπιηθψλ θαηαγκάησλ ζπκπίεζεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ζπκβαηηθέο ζεξαπείεο. Κπθσπιαζηηθή πξνζθέξεη ην πξφζζεην πιενλέθηεκα ηεο
επαλαπξνζαξκνγήο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηελ επαλάθηεζε χςνο ηνπ θάηαγκα
ζπνλδχινπ, ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη λα κεηψζεη ηελ πλεπκνληθή, GI, θαη ζηηο
αξρέο ζπλέπεηεο λνζεξφηεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα θαηάγκαηα. Καη νη δχν
δηαδηθαζίεο είλαη ηερληθά απαηηεηηθέο.
9) Patient-reported barriers to osteoporosis therapy.
Archives of osteoporosis: December 2016, 11: 19. doi:10.1007/s11657-0160272-5
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Brianna R. , Lindsay, Temitope Olufade,

Jennifer Bauer Jane Babrowicz,

Rebecca Hahn
SUMMARY: We investigated reasons for non-treatment of osteoporosis and
discontinuation of osteoporosis therapy. Barriers to treatment include patients’
preference for alternative treatments and a fear of possible side effects. Side effects
are a common reason for treatment discontinuation, and they may be associated with a
lack of willingness to restart treatment.
PURPOSE: Osteoporosis patients commonly cite treatment-related side effects, or the
fear thereof, as a reason for discontinuing or not initiating anti-osteoporosis
medications. The purpose of this study was to investigate, from the patient’s
perspective, reasons for (i) non-treatment of osteoporosis and (ii) discontinuation of
osteoporosis therapy.
METHODS: This was an internet-based survey of postmenopausal women in the
USA who self-reported having been diagnosed with osteoporosis. Respondents were
recruited from consumer research panels and received nominal compensation.
RESULTS: Within the surveyed population (N = 1407), 581 patients were currently
being treated, 503 had never been treated, and 323 had previously been treated.
Among patients never treated for osteoporosis, the highest ranking reasons for nontreatment were the use of alternative treatments such as over-the-counter
vitamins/supplements (57.5 % of respondents) and fear of side effects (43.9 %).
Among previously treated patients, frequent reasons for discontinuation included the
direction of the physician (41.2 % of respondents), concerns about long-term safety
(30.3 %), and the experience of side effects (29.8 %). When asked about their
willingness to restart their osteoporosis medication, previously treated patients who
were not willing (N = 104) to restart had a higher frequency of experiencing side
effects (44.2 versus 20.5 % of those willing; P < 0.001).
CONCLUSIONS: From the osteoporosis patient’s perspective, barriers to prescription
treatment include a preference for alternative, non-prescription treatments and a fear
of possible side effects. Side effects are one of the most common reasons for
discontinuing osteoporosis medications, and they appear to be associated with a lack
of willingness to restart treatment.
Αζζελήο – αλαθέξεη εκπόδηα γηα ηελ ζεξαπεία ηεο νζηενπόξσζεο.
ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Δξεπλήζακε ιφγνπο γηα ηε κε ζεξαπεία ηεο νζηενπφξσζεο θαη ηε
δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ηεο νζηενπφξσζεο. Δκπφδηα ζηε ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηελ
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πξνηίκεζε ησλ αζζελψλ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο θαη ην θφβν ησλ πηζαλψλ
παξελεξγεηψλ. Οη παξελέξγεηεο είλαη κηα θνηλή αηηία γηα δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, θαη
κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε πξνζπκίαο λα γίλεη επαλεθθίλεζε ηεο ζεξαπείαο.
ΚΟΠΟ: αζζελείο κε νζηενπφξσζε ζπλήζσο αλαθέξνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
ζρεηηδφκελεο κε ηε ζεξαπεία, ή ν θφβνο ηνπο, σο ιφγν γηα ηε δηαθνπή ή φρη έλαξμε
θάξκαθα θαηά ηεο νζηενπφξσζεο. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε,
απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνχο, ιφγνη (i) κε-ζεξαπεία ηεο νζηενπφξσζεο θαη (ii) ηε
δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ηεο νζηενπφξσζεο.
ΜΔΘΟΓΟ: ήηαλ κηα δηαδηθηπαθή βάζε έξεπλα ησλ κεηεκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ
ζηηο ΖΠΑ πνπ απηφ-αλαθεξφκελε έρνπλ δηαγλσζηεί κε νζηενπφξσζε. Οη
εξσηεζέληεο είραλ πξνζιεθζεί απφ ηελ έξεπλα ησλ θαηαλαισηψλ πάλει θαη έιαβε
νλνκαζηηθή απνδεκίσζε.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Δληφο ηνπ εξεπλψκελν πιεζπζκφ (Ν = 1407), 581 αζζελείο
είραλ ήδε ζεξαπεία, 503 δελ είραλ πνηέ ππνζηεί επεμεξγαζία, θαη 323 είραλ
πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία. Μεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ δελ έιαβαλ
ζεξαπεία γηα νζηενπφξσζε, ηα πςειφηεξα ιφγνπο θαηάηαμε γηα ηε κε ζεξαπεία ήηαλ
ε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ, φπσο over-the-counter βηηακίλεο /
ζπκπιεξψκαηα (57,5% ησλ εξσηεζέλησλ) θαη ν θφβνο ησλ παξελεξγεηψλ
(43,9%).Μεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ είραλ ιάβεη πξνεγνχκελε ζεξαπεία, ζπρλνχο
ιφγνπο γηα δηαθνπή πεξηειάκβαλε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ηαηξνχ (41,2% ησλ
εξσηεζέλησλ), νη αλεζπρίεο γηα ηε καθξνπξφζεζκε αζθάιεηα (30,3%), θαη ε εκπεηξία
ησλ παξελεξγεηψλ (29,8%). αζζελείο, φηαλ ξσηήζεθε γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα
επαλεθθηλήζεηε ηελ νζηενπφξσζε ηα θάξκαθά ηνπο, είραλ ιάβεη πξνεγνχκελε
ζεξαπεία νη νπνίνη δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη (Ν = 104) γηα λα επαλεθθηλήζεηε είραλ
πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο παξελεξγεηψλ (44,2 έλαληη 20,5% εθείλσλ πνπ είλαη
πξφζπκνη? P <0,001).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνχο νζηενπφξσζε, ε θξαγκνί ζηε
ζεξαπεία ζπληαγή πεξηιακβάλεη κηα πξνηίκεζε γηα ηηο ελαιιαθηηθέο, κε
ζπληαγνγξαθνχκελα ζεξαπείεο θαη θφβνο γηα πηζαλέο παξελέξγεηεο. Οη παξελέξγεηεο
είλαη κία απφ ηηο πην ζπρλέο αηηίεο γηα ηε δηαθνπή θάξκαθα ηεο νζηενπφξσζεο, θαη
θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε πξνζπκίαο λα γίλεη επαλεθθίλεζε ηεο
ζεξαπείαο.
10) Long-term effects of exercise in postmenopausal women: 16-year results
of the Erlangen Fitness and Osteoporosis Prevention Study (EFOPS).
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Menopause: The journal of the North American Menopause Society, 2016 Sep
19
Kammler W.,Kohl M., Stengel S.
OBJECTIVE : Multimorbidity related to menopause and/or increased age will put
healthcare systems in western nations under ever-greater strain. Effective strategies to
prevent diseases are thus of high priority and should be started earlier in life. The
purpose of the study was to evaluate the long-term effect of exercise on different
important health parameters in initially early postmenopausal women over a 16-year
period.
METHODS: In 1998, 137 early postmenopausal women with osteopenia living in
Erlangen-Nürnberg were included in the study. Eighty-six women joined the exercise
group (EG) and conducted two supervised group and two home training sessions per
week, whereas the control group (CG: n = 51) maintained their physical activity level.
Primary outcome parameters were clinical overall fractures incidence; secondary
study

endpoint

was

Framingham

study-based

10-year

risk

of

coronary

death/myocardial infarction and low back pain.
RESULTS: In 2014, 59 women of the EG and 46 women of the CG were included in
the 16-year follow-up analysis. Framingham study-based 10-year risk of myocardial
infarction/coronary death increased significantly (P < 0.001) in both groups; however,
changes were significantly more favorable in the EG (5.00% ± 2.94% vs CG:
6.90% ± 3.98%; P = 0.02). The ratio for clinical "overall" fractures was 0.47 (95% CI:
0.24-0.92; P = 0.03), and thus significantly lower in the EG. Although we focused on a
high-intensity exercise strategy, low back pain was favorably affected in the EG.
CONCLUSIONS: Multipurpose exercise programs demonstrated beneficial effects on
various relevant risk factors and diseases of menopause or/and increased age, and
should thus be preferentially applied for primary or secondary prevention in
postmenopausal women.

Μαθξνπξόζεζκεο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο:
Απνηειέζκαηα 16 εηώλ ηεο κειέηεο Πξόιεςεο Erlangen Fitness θαη
νζηενπόξσζε (EFOPS).
ΚΟΠΟ: ε πνιιαπιή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκκελφπαπζε ή / θαη αχμεζε ησλ
νξίσλ ειηθίαο ζα ζέζεη ηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε Γπηηθή έζλε
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θάησ απφ νινέλα θαη κεγαιχηεξε πίεζε. Απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ
πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ είλαη επνκέλσο πςειή πξνηεξαηφηεηα θαη ζα πξέπεη λα
μεθηλήζεη λσξίηεξα ζηε δσή. Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε
καθξνπξφζεζκε επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο
πγείαο ζε αξρηθά λσξίο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο γηα κηα πεξίνδν 16 εηψλ.
ΜΔΘΟΓΟ: Σν 1998, 137 κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο κε νζηενπελία πνπ δνπλ
ζην Erlangen-Nürnberg ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε. Ογδφληα έμη γπλαίθεο
εληάρζεθαλ ζηελ νκάδα άζθεζεο (EG) θαη δηεμάγνληαη δχν επνπηεπφκελεο νκάδα θαη
δχν πξνπνλήζεηο ζην ζπίηη ηελ εβδνκάδα, ελψ ε νκάδα ειέγρνπ (CG: n = 51)
δηαηεξείηαη θπζηθφ επίπεδν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Οη θχξηνη παξάκεηξνη έθβαζεο
ήηαλ θιηληθά ζπλνιηθή θαηάγκαηα ζπρλφηεηα? δεπηεξεχνλ θαηαιεθηηθφ ζεκείν ηεο
κειέηεο ήηαλ Framingham κειέηε πνπ βαζίδεηαη ζε 10-εηή θίλδπλν ζηεθαληαίαο
ζάλαηνο / έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ην ρακειφ πφλν ζηελ πιάηε.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Σν 2014, 59 γπλαίθεο ηνπ EG θαη 46 γπλαίθεο ηνπ CG
ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε παξαθνινχζεζεο 16 εηψλ. Framingham κειέηε πνπ
βαζίδεηαη ζε 10-εηή θίλδπλν εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ / ζηεθαληαίν ζάλαην
απμήζεθε ζεκαληηθά (Ρ <0,001) θαη ζηηο δχν νκάδεο? Χζηφζν, νη αιιαγέο ήηαλ
ζεκαληηθά πην επλντθή ζηελ EG (5,00% ± 2,94% έλαληη CG: 6,90% ± 3,98%? P =
0.02). Ο ιφγνο γηα ηελ θιηληθή "ζπλνιηθή" θαηάγκαηα ήηαλ 0,47 (95% CI: 0,24 0,92? P = 0,03), θαη, ζπλεπψο, ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζηελ EG. Παξά ην γεγνλφο φηη
επηθεληξψλεηαη ζε κηα ζηξαηεγηθή πςειήο έληαζεο άζθεζε, ην ρακειφ πφλν ζηελ
πιάηε επεξεάζηεθαλ ζεηηθά ζηελ EG.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Χζηφζν, νη αιιαγέο ήηαλ ζεκαληηθά πην επλντθέο ζηελ EG
(5,00% ± 2,94% έλαληη CG: 6,90% ± 3,98%? P = 0.02). Ο ιφγνο γηα ηελ θιηληθή
"ζπλνιηθή" θαηάγκαηα ήηαλ 0,47 (95% CI: 0,24 - 0,92? P = 0,03), θαη, ζπλεπψο,
ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζηελ EG. Παξά ην γεγνλφο φηη επηθεληξψλεηαη ζε κηα
ζηξαηεγηθή πςειήο έληαζεο άζθεζε, ην ρακειφ πφλν ζηελ πιάηε επεξεάζηεθαλ
ζεηηθά ζηελ EG.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ νζηενπφξσζε είλαη ε πην ζπρλή κεηαβνιηθή λφζνο ησλ νζηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη
απφ ζπλδπαζκφ ηεο ζηαδηαθήο απψιεηαο νζηηθήο κάδαο θαη ηεο δηαηαξαρήο ηεο
κηθξναξρηηεθξνληθήο ηνπ νζηνχ, κε ζπλέπεηα ηνλ απμεκέλν θίλδπλν γηα θάηαγκα.
Δίλαη κηα πάζεζε πνπ πξνζβάιεη ζρεδφλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο αιιά ζπρλφηεξα
παξαηεξείηαη ζηελ πξνρσξεκέλε ειηθία. Ζ δηαηξνθή θαη ε άζθεζε ζπκβάινπλ ζηελ
πξφιεςε ησλ θαηαγκάησλ ζε κεηακκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο κε νζηενπφξσζε. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, ε ηαθηηθή άζθεζε, κηα
ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κε επαξθή πξφιεςε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D, κπνξνχλ
λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο. Δπηπιένλ, άιινη ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο
ηνπ ηξφπνπ δσήο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία ησλ νζηψλ θαη λα κεηψζνπλ ηνλ
θίλδπλν θαηάγκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο, ην ππεξβνιηθά
ρακειφ ζσκαηηθά βάξνο, ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο θαη λα
απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη ζην ζπίηη.
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