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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα κατάγματα ισχίου υποδηλώνουν εγκατεστημένη οστεοπόρωση, Η 

θεραπεία πρέπει να στοχεύει στη χειρουργική αντιμετώπιση του 

προβλήματος, στην αγωγή έναντι της οστεοπόρωσης, άσχετα αν η τιμή Τ-

score είναι ενδεικτική οστεοπενίας και στη σημαντικότατη παράμετρο της 

αποκατάστασης με την έννοια της φυσικοθεραπείας. Η αντιοστεοπορωτική 

αγωγή είναι μεταξύ των διφωσφονικών με σύγχρονη χορήγηση ασβεστίου 

και βιταμίνης D με πρώτη επιλογή την ενδοφλέβια χορήγηση ζολεδρονικού 

εφάπαξ ετησίως. 

Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού και κλινικά έκδηλες οστικές 

μεταστάσεις τα διφωσφονικά παράλληλα με την αντιοιστρογονική θεραπεία 

ή χημειοθεραπεία, μειώνουν την πιθανότητα σκελετικών επεισοδίων. Η 

παράταση της αγωγής με ζολενδρονάτη στοχεύει στη μείωση του άλγους 

και του κινδύνου νέου σκελετικού επεισοδίου με μοναδική αντένδειξη 

συνέχισης της αγωγής την εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας. Το denosumab 

αποτελεί μια νέα θεραπευτική επιλογή πιο αποτελεσματική από το 

ζολενδρονικό οξύ στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων, ωστόσο 

δεν φαίνεται να προκαλεί μείωση της πιθανότητας υποτροπής του όγκου. 

Η χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών αυξάνει την οστική απώλεια 

αναστέλλοντας την οστεοβλαστογένεση και τη δραστηριότητα των 

οστεοβλαστών , καθώς επίσης προάγει την απόπτωση των οστεοβλαστών 

και των οστεοκυττάρων, μειώνοντας έτσι την οστική παραγωγή. Η οστική 

απώλεια είναι πολύ γρήγορη, κυρίως κατά το 1
ο
 έτος της θεραπείας, 

υπερβαίνοντας το 20%, με μεγαλύτερη επίπτωση στα δοκιδώδη οστά 

(σπόνδυλοι, πλευρά, άκρα των μακρών οστών). Η συχνότητα των 

καταγμάτων κυμαίνεται μεταξύ 30-50%. Τα κορτικοστεροειδή αναστέλλουν 

τη διαδικασία πώρωσης των καταγμάτων με τον ίδιο μηχανισμό δράσης και 

γι’ αυτό υπάρχει κίνδυνος μη πώρωσης των καταγμάτων 
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Abstract 

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis 

Hip fracture is a major and increasing global public health problem. In many 

countries hospital costs associated with hip fracture already exceed those 

from all other fractures. Ιt is estimated that the number of people aged 80 

and older will double by the year 2050.Coping strategies include optimal 

treatment of osteoporosis, effective prevention of falls, advanced 

anesthesiological and surgical techniques, and active postoperative 

rehabilitation. The outcome of hip surgery is less favorable in this age 

group. Thus, along with fracture prevention we need to reconsider the 

organization of surgery, nursing, and rehabilitation of the oldest old. The 

indications of bisphosphonate therapy in breast cancer patients go from the 

correction of hypocalcaemia to the prevention of cancer treatment-induced 

bone loss. Bisphosphonates are part of our therapeutic armamentarium 

against metastatic bone pain, and at least 50% of the patients benefit from a 

clinically relevant analgesic effect. Placebo-controlled trials with oral or i.v. 

bisphosphonates have shown that prolonged administration can reduce the 

frequency of skeletal-related events by 30% to 40%. The superiority of 

zoledronic acid compared with pamidronate has been shown by a multiple-

event analysis in a large randomized trial. The short infusion time of 

zoledronic acid also constitutes a convenient therapy. There are some 

toxicity concerns with the prolonged use of bisphosphonates. The occasional 

renal toxicity of zoledronic acid has led to the recommendation to monitor 

renal function before each infusion and to adjust the dose according to 

creatinine clearance. Osteonecrosis of the jaw could occur in up to 2.5% of 

breast cancer patients during long-term bisphosphonate therapy. It is often a 

significant complication that seems to be linked with the duration of 

therapy. Up to 4,6% of postmenopausal women are reported as currently 

taking oral glucocorticoids. Fracture risk increases during the first 3-6 

months of glucocorticoid therapy and decreases following their withdrawal. 
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The greatest increase in risk is seen for vertebral fracture; in patients 

taking≥7,5 mg/day prednisolone , a relative risk of 5,18 has been reported.  

The indications for bone-protective therapy in postmenopausal women and 

men≥50 years on glucocorticoid therapy are: aged≥70 years, previous 

fragility fracture or incident fragility fracture during glucocorticoid therapy, 

high doses of glucocorticoids, depending on daily dose and presence or 

absence of other clinical risk factors and BMD T-score≤-1,5SD. The 

treatment options of glucocorticoid-induced osteoporosis are 

bisphosphonates (especially alendronate, risedronate, zoledronic acid) and 

teriparatide. 
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Α. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

Τα κατάγματα ισχίου (διατροχαντήρια, υποτροχαντήρια, 

υποκεφαλικά) υποδηλώνουν εγκατεστημένη οστεοπόρωση (Χρονόπουλος 

Ε., 2007). Η θεραπεία πρέπει να στοχεύει σε τρία επίπεδα: 

α/ τη χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος με την εσωτερική 

οστεοσύνθεση του κατάγματος, είτε με ολισθαίνοντα ήλο-πλάκα, είτε με 

ήλο τύπου Gamma, ο οποίος επιτρέπει ταχύτερη κινητοποίηση του 

ασθενούς 

β/ την αγωγή έναντι της οστεοπόρωσης και μάλιστα της μετακαταγματικής 

νόσου, άσχετα εάν η τιμή Τ-score είναι ενδεικτική οστεοπενίας 

(Medications to prevent and treat osteoporosis, National Resource Center, 

2006). 

γ/ τη σημαντικότατη παράμετρο της αποκατάστασης με την έννοια της 

φυσικοθεραπείας, η οποία βοηθά τόσο στη γενική κατάσταση, πχ. 

κυκλοφορικό, αναπνευστικό σύστημα, όσο και στο μυοσκελετικό (Once is 

enough: Α guide to preventing future fractures,National Resource Center, 

2006). 

Είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι οι γυναίκες με ιστορικό ενός 

κατάγματος ισχίου εμφανίζουν τετραπλάσιο κίνδυνο να παρουσιάσουν ένα 

δεύτερο κάταγμα, ενώ οι παράγοντες κινδύνου είναι οι ίδιοι με αυτούς του 

πρώτου κατάγματος. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και στους άνδρες 

ασθενείς (Chang KP et al, 2004, Siris ES et al, 2001). 

Στις περιπτώσεις ασθενών με κατάγματα ισχίου, ένα μήνα μετά το 

χειρουργείο οι ασθενείς κινητοποιούνται με τη βοήθεια τραπεζοειδούς 

βακτηρίας και πρέπει να ακολουθήσει αγωγή έναντι της οστεοπόρωσης. Η 

έννοια της μετακαταγματικής οστεοπόρωσης σχετίζεται με την ύπαρξη 

καταγμάτων σε ασθενείς που δεν είχαν ελεγχθεί ή αντιμετωπίσει την 

απώλεια της οστικής τους μάζας. Η αντιμετώπισή τους έχει πλέον διπλό 

στόχο: τη θεραπεία του κατάγματος και τη μείωση της οστικής απώλειας. 

Για το πρώτο σκέλος όπως προαναφέρθηκε υπάρχει χειρουργική ή 

συντηρητική αντιμετώπιση, ενώ για το δεύτερο απαιτείται πλήρης 
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βιοχημικός έλεγχος για επιλογή της καταλληλότερης αγωγής. Η επιλογή 

είναι μεταξύ των διφωσφονικών με σύγχρονη χορήγηση ασβεστίου και 

βιταμίνης D (Baltas CS et al, 2005, Prince RL et al, 2008). 

Από τα διφωσφονικά φάρμακα προτείνεται η ενδοφλέβια χορήγηση 

ζολεδρονικού οξέως εφάπαξ ετησίως. Ο λόγος για την επιλογή αυτού του 

φαρμάκου είναι η άριστη συμμόρφωση των ασθενών, ενώ αποφεύγεται η 

χρήση δισκίων από του στόματος που εμφανίζουν συχνότατα παρενέργειες. 

Η μόνη επίσημη αντένδειξη είναι η κολπική μαρμαρυγή (Black DM et al, 

2007). Αν και δεν υπάρχει σαφής αλγόριθμος για το πότε θα ξεκινήσουμε 

αγωγή μετά το κάταγμα, εμπειρικά για το φόβο της πιθανής δυσμενούς 

επίδρασης των φαρμάκων στην ποιότητα του παραγόμενου οστικού πώρου, 

συνιστάται η μετά τρίμηνο αγωγή (Odvina CV et al, 2005). Από την 

ελληνική βιβλιογραφία εμφανίζεται ετήσια αύξηση των καταγμάτων ισχίου 

κατά 7,6%, σε καταγραφή ασθενών από το 1977 έως το 1992 (Paspati I et 

al, 1998). Τα στοιχεία διεθνώς αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 

καταγμάτων ισχίου εμφανίζονται σε ηλικίες άνω των 80 ετών. Το γεγονός 

αυτό υποδεικνύει την ανάγκη έγκαιρης έναρξης φαρμακευτικής 

αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης για περιορισμό των καταγμάτων 

 

Β. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΟΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

 

Σε γυναίκες με καρκίνο μαστού και κλινικά έκδηλες οστικές 

μεταστάσεις, τα διφωσφονικά παράλληλα με την αντιοιστρογονική 

θεραπεία ή χημειοθεραπεία, μειώνουν τον κίνδυνο επιπλοκών από το 

σκελετό και επιμηκύνουν το χρόνο μέχρι την εμφάνιση της επιπλοκής. 

Ειδικά η χορήγηση 4mg ζολενδρονάτης κάθε 3-4 εβδομάδες επί ένα έτος 

(συνολικά 46-68mg) μειώνει τον πόνο και τον κίνδυνο υπερασβεστιαιμίας, 

τον κίνδυνο κατάγματος μακρού οστού ή σπονδυλικών καταγμάτων με 

συμπίεση του νωτιαίου μυελού κατά 41% και φαίνεται ότι είναι πιο 

αποτελεσματική από άλλα ενδοφλέβια ή από του στόματος διφωσφονικά. Η 

αγωγή με ζολενδρονάτη μειώνει τον πόνο αλλά δεν βελτιώνει την επιβίωση. 

Ο μέσος χρόνος επιβίωσης των ασθενών με οστικές μεταστάσεις και 

καρκίνο μαστού είναι 18-26 μήνες και εξαρτάται από το αν υπάρχουν και 

αλλού μεταστάσεις (Body JJ, 2006). Στόχος της χορήγησης της 
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ζολενδρονάτης σε ασθενείς με μεταστατική νόσο είναι η μείωση της 

πιθανότητας σκελετικών επεισοδίων. Η εμφάνιση παθολογικού κατάγματος 

επί χορήγησης ζολενδρονάτης σημαίνει μάλλον ότι η συγκεκριμένη εστία 

προϋπήρχε και δεν είχε εκτιμηθεί ακτινολογικά ώστε να αντιμετωπιστεί 

προληπτικά ή δηλώνει «ανεπάρκεια» της αγωγής. Η παράταση της αγωγής 

με ζολενδρονάτη στοχεύει στη μείωση του άλγους και του κινδύνου νέου 

σκελετικού επεισοδίου. Δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με το πόσο χρονικό 

διάστημα πρέπει να χορηγείται η ζολενδρονάτη. Ωστόσο, δε σταματά όσο οι 

επιπλοκές από το σκελετό συνεχίζονται. Αντένδειξη συνέχισης της αγωγής 

είναι η εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας η οποία συμβαίνει σε ποσοστό 11% 

των ασθενών με μεταστατική νόσο που λαμβάνουν μεγάλες δόσεις 

διφωσφονικών (Παπακίτσου Ε., 2006). 

Τα παθολογικά κατάγματα μηριαίου αντιμετωπίζονται με 

ενδομυελική ήλωση με ενδοασφαλιζόμενο ήλο, η οποία εξασφαλίζει τη 

σταθερότητα του κατάγματος, ανεξάρτητα από το βαθμό πώρωσης. Η 

πώρωση του παθολογικού κατάγματος είναι ήδη επιβαρυμένη και δεν 

επηρεάζεται σημαντικά από τη χορήγηση ζολενδρονάτης. Προτεραιότητα 

για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού και οστικές μεταστάσεις που έχουν 

προσδόκιμο επιβίωσης περίπου 2 έτη και παθαίνουν παθολογικό κάταγμα 

μηριαίου , αφού προηγηθεί η σταθεροποίηση του κατάγματος με 

ενδοασφαλιζόμενο ενδομυελικό ήλο, είναι η φόρτιση του σκέλους, η 

κινητοποίησή τους και η απαλλαγή από το άλγος, ώστε να προστατευτεί η 

ποιότητα ζωής τους. Ενώ θεωρητικά η υπερκαταστολή της οστικής 

εναλλαγής οδηγεί σε αύξηση της ευθραυστότητας του οστού μέσω 

παράτασης της δευτερογενούς επιμετάλλωσης, από κλινικής πλευράς οι 

μόνες ενδείξεις που υπάρχουν είναι μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις 

ασθενών που εμφάνισαν κατάγματα περιφερικού σκελετού και 

υπερκαταστολή της οστικής σύνθεσης τύπου αδυναμικού οστού σε 

ιστομορφομετρία, ενώ βρίσκονταν υπό θεραπεία οστεοπόρωσης με 

αλενδρονάτη.(Odvina CV et al, 2005). Πειραματικές μελέτες με δόσεις 

διφωσφονικών δεκαπλάσιες αυτών που χορηγούνται στην οστεοπόρωση 

έχουν δείξει ότι δεν παρεμποδίζουν την πώρωση καθώς οδηγούν σε 

μεγαλύτερο πώρο, χωρίς όμως να εμποδίζουν την οστική σύνθεση και με 

ευεργετικά αποτελέσματα στη μηχανική αντοχή του πώρου. Ο 
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οστεονέκρωση της γνάθου που εμφανίζεται σε ποσοστό 3-6% σε ασθενείς 

με καρκίνο του μαστού έχει συσχετιστεί με υπερκαταστολή της οστικής 

εναλλαγής, απουσία οστεοκυττάρων και αγγειονέκρωση. Η παράλληλη 

λήψη αντιοιστρογόνων ή χημειοθεραπείας μπορεί να συμμετέχει στην 

παθογένεια. 

Το κάταγμα μηριαίου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και οστικές 

μεταστάσεις θεωρείται καταρχήν παθολογικό σε έδαφος οστεολυτικής 

μετάστασης. Ο βαθμός της οστεόλυσης θα αναδειχθεί σε ακτινολογικό 

έλεγχο. Απαιτείται χειρουργική σταθεροποίηση του κατάγματος με μια 

μέθοδο λιγότερο επιθετική για τους ιστούς και την ασθενή, π.χ. ενδομυελική 

ήλωση και συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. Επίσης, απαιτείται έλεγχος 

της εξέλιξης των μεταστάσεων με σπινθηρογράφημα οστών και με 

ακτινογραφίες για πιθανές οστεολυτικές μεταστάσεις που απαιτούν 

προληπτική χειρουργική αντιμετώπιση (ήλωση/ κυφοπλαστική). Από 

βιοχημικής πλευράς ο έλεγχος του ασβεστίου για υπερασβεστιαιμία 

κακοήθειας ή υποασβεστιαιμία λόγω αγωγής στοχεύει στη ρύθμιση του 

ασβεστίου του ορού. Τα επίπεδα  1,25 (ΟΗ)2D και παραθορμόνης PTH 

ποικίλλουν σε ασθενείς με καρκίνο υπό διφωσφονικά. Τα επίπεδα της PTH 

δεν επηρεάζονται από τη χορήγηση διφωσφονικών. Σε μεταστατική νόσο 

παρατηρείται αυξημένη οστική εναλλαγή και οι δείκτες οστικής 

απορρόφησης χρησιμεύουν ως δείκτες της οστικής νόσου. Το αμινοτελικό 

διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι (ΝΤΧ) είναι 

προγνωστικός παράγοντας για νέες σκελετικές επιπλοκές με ή χωρίς αγωγή 

με διφωσφονικά. Η χορήγηση ζολενδρονάτης σε μεγάλες δόσεις επηρεάζει 

τη νεφρική λειτουργία και απαιτείται παρακολούθηση της κάθαρσης 

κρεατινίνης. Η ανάγκη τροποποίησης της χημειοθεραπείας θα κριθεί από 

μετρήσιμες μεταστάσεις σε απεικονιστικές μεθόδους. Οι αναστολείς της 

αρωματάσης αποτελούν την επικουρική θεραπεία εκλογής για αντιμετώπιση 

των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο 

μαστού, καθώς και για την αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου, ωστόσο, 

η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων φαίνεται να έχει ιδιαίτερα αρνητική 

επίδραση στον σκελετό.  Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ευρωπαϊκής 

εταιρείας για τα κλινικά και οικονομικά ζητήματα της οστεοπόρωσης και 

της οστεοαρθρίτιδας (ESCEO) συνοψίζονται στα εξής: 
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Όλες οι γυναίκες οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν αγωγή με αναστολείς 

αρωματάσης θα πρέπει να αξιολογούνται για τον κίνδυνο εμφάνισης 

οστεοπορωτικού κατάγματος με μέτρηση οστικής πυκνότητας με την 

μέθοδο DEXA και πλήρη εκτίμηση των παρακάτω κλινικών παραγόντων 

κινδύνου:  ηλικία, ιστορικό κατάγματος γονέων , χαμηλός δείκτης μάζας 

σώματος (<20Kg/m
2
), χρήση κορτικοστεροειδών, κάπνισμα, ανεπαρκής 

διατροφή, μειωμένη λειτουργικότητα, τάση για συχνές πτώσεις, 

καταστάσεις που σχετίζονται με εμφάνιση δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης) 

2. Ο βιοχημικός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει την μέτρηση των 

επιπέδων του ασβεστίου ορού, της παραθορμόνης και της βιταμίνης D για 

τον αποκλεισμό του υπερπαραθυρεοειδισμού και την εκτίμηση πιθανής 

ανεπάρκειας  βιταμίνης D. Η χρήση των βιοχημικών δεικτών οστικού 

μεταβολισμού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω για να εκτιμηθεί η 

χρησιμότητά τους στην πρόβλεψη ή παρακολούθηση της οστικής απώλειας 

σε αυτόν τον πληθυσμό γυναικών.  

3. Στα γενικά μέτρα αντιμετώπισης περιλαμβάνονται η σύσταση για αύξηση 

της φυσικής δραστηριότητας και, στις περισσότερες ασθενείς, η χορήγηση 

συμπληρωμάτων βιταμίνης D (σε εβδομαδιαία δόση ως 10.000 IU ή >800 

IU την ημέρα) και ασβεστίου (ώστε να διατηρείται συνολικά πρόσληψη 

τουλάχιστον 1000 mg ασβεστίου την ημέρα). 

Οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που βρίσκονται σε αναστολή της 

ωοθηκικής λειτουργίας και λαμβάνουν ταμοξιφένη ή αναστολείς 

αρωματάσης θα πρέπει να λαμβάνουν αντιοστεοκλαστική αγωγή αν 

εμφανίσουν σπονδυλικό κάταγμα ή αν έχουν T-score <-1. 

5. Έναρξη αντιοστεοκλαστικής αγωγής συνιστάται σε:  

• Όλες τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση με βάση το T-

score (<-2.5 SD)  

• Όλες τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που έχουν υποστεί κάταγμα 

αυξημένης ευθραυστότητας  

• Όλες τις γυναίκες >75 ετών ανεξαρτήτως της οστικής τους πυκνότητας  

6. Θεραπεία, επίσης, πρέπει να λαμβάνουν οι μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες: • Με T-score <-1.5SD και τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω 

παράγοντες κινδύνου  

• Με T-score <-1SD  και τουλάχιστον δύο από τους παραπάνω παράγοντες 
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κινδύνου  

• Με 10ετή κίνδυνο ≥3% για κάταγμα ισχίου ή ≥20% για μείζον 

οστεοπορωτικό κάταγμα με βάση τον αλγόριθμο FRAX . 

7. Τα περισσότερα δεδομένα αφορούν στη χορήγηση ζολεδρονικού οξέως 

ενδοφλεβίως σε δόση 4 mg κάθε 6 μήνες, ενώ η αποτελεσματικότητά του 

στην πρόληψη της οστικής απώλειας που σχετίζεται με την λήψη 

αναστολέων αρωματάσης είναι καλά τεκμηριωμένη. Μάλιστα υπάρχουν 

ενδείξεις ότι το ζολεδρονικό οξύ μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση στην 

υποτροπή του όγκου σε προ- και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που 

λαμβάνουν αναστολείς αρωματάσης.  

• Το denosumab αποτελεί μια νέα θεραπευτική επιλογή πιο αποτελεσματική 

από το ζολενδρονικό οξύ στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων, 

ωστόσο δεν φαίνεται να προκαλεί μείωση της πιθανότητας υποτροπής του 

όγκου.  

• Τα από του στόματος διφωσφονικά, στις δόσεις που είναι εγκεκριμένες για 

την μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, αποτελούν αποδεκτή εναλλακτική 

επιλογή, καθώς φαίνεται να είναι ικανά να αντιμετωπίσουν την οστική 

απώλεια που οφείλεται στην χρήση των αναστολέων αρωματάσης. Ωστόσο, 

μειονέκτημα της συγκεκριμένης αγωγής αποτελεί η συμμόρφωση των 

ασθενών και συνιστάται η αλλαγή σε ενδοφλέβια αγωγή, όταν υπάρχουν 

υπόνοιες μειωμένης συμμόρφωσης.  

8. Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας 

με αναστολείς αρωματάσης (αν και η παρατεταμένη διάρκεια δράσης του 

ζολεδρονικού οξέος στην οστική πυκνότητα συνηγορεί υπέρ βραχύτερης 

διάρκειας θεραπείας, π.χ. 3 έτη). (Δέδε Α.,2013) 

 

Γ. ΛΗΨΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΩΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

Στην οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή επηρεάζεται ολόκληρος ο 

σκελετός, αλλά κυρίως τα σπογγώδη οστά. Η μείωση της BMD είναι 

πρώιμη και ταχεία και συμβαίνει τους πρώτους 6-12 μήνες από την έναρξη 

της κορτιζόνης, ενώ επιβραδύνεται στη συνέχεια. Μπορεί δε η απώλεια της 

BMD να φθάσει τον 1
ο
 χρόνο μέχρι και 20%. Επίσης παρατηρείται ταχεία 

αύξηση του καταγματικού κινδύνου τόσο στη σπονδυλική στήλη όσο και 

στον περιφερικό σκελετό μέσα στους 3-6 πρώτους μήνες από την έναρξη 
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της κορτιζόνης. Η συχνότητα των οστεοπορωτικών καταγμάτων κυμαίνεται 

σε 30-50% μέσα στον 1
ο
 χρόνο έναρξης της κορτιζόνης (Van Staa TP et al, 

2000).Ο κίνδυνος κατάγματος ισχίου είναι διπλάσιος και ο κίνδυνος για 

σπονδυλικό κάταγμα αυξάνεται έως και πέντε φορές για ασθενείς που 

λαμβάνουν>7,5mg κορτιζόνης (Van Staa TP et al, 2000). Τα 

κορτικοστεροειδή δρουν : α/ στην ομοιοστασία του ασβεστίου, β/ στην 

έκκριση των ορμονών του φύλου, γ/ στα κύτταρα των οστών και δ/ στον 

μυϊκό ιστό. 

α/ Δράση στην ομοιοστασία του ασβεστίου 

Τα κορτικοστεροειδή μειώνουν την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου. 

Αν και ο μηχανισμός δεν είναι πλήρως κατανοητός, πιθανόν να βασίζεται σε 

παράγοντες εξαρτημένους από τη βιταμίνη D. H νεφρική απέκκριση του 

ασβεστίου αυξάνεται στους ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή 

πιθανόν λόγω επίδρασης στη σωληναριακή απορρόφηση του ασβεστίου 

(Brandli DW et al, 1991). H μειωμένη εντερική απορρόφηση και η 

αυξημένη νεφρική απέκκριση του ασβεστίου οδηγεί σε αρνητικό ισοζύγιο 

ασβεστίου και μπορεί να οδηγήσει σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 

β/ Δράση στις ορμόνες του φύλου. 

Τα κορτικοστεροειδή προκαλούν μείωση της παραγωγής των ορμονών του 

φύλου, έμμεσα, μειώνοντας τη ρυθμική έκκριση GnRH από τον υποθάλαμο 

με συνέπεια την αναστολή της έκκρισης γοναδοτροφινών (FSH/LH) καθώς 

και άμεσα λόγω ανασταλτικής δράσης στην ωοθήκη και στον όρχι. 

Παράλληλα μειώνονται τα επίπεδα των επινεφριδιακών ανδρογόνων (Hsueh 

AJ and Erickson GF, 1978, McAdams MR et al, 1986). 

γ/ Δράση στα κύτταρα των οστών 

Επίδραση στους οστεοβλάστες 

Η κυρίαρχη δράση των κορτικοστεροειδών στον οστικό μεταβολισμό είναι 

η μείωση της οστικής παραγωγής, η οποία πραγματοποιείται από άμεση 

δράση στους οστεοβλάστες. Τα κορτικοστεροειδή αναστέλλουν τον 

πολλαπλασιασμό και τη λειτουργικότητα των οστεοβλαστών και αυξάνουν 

την απόπτωσή τους. Επίσης, μειώνεται η σύνθεση του κολλαγόνου τύπου Ι 

και των μη κολλαγονικών πρωτεϊνών από τους οστεοβλάστες (Manolagas 

SC and Weinstein RS, 1999). 

Επίδραση στα οστεοκύτταρα 
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Τα κορτικοστεροειδή αυξάνουν την απόπτωση των οστεοκυττάρων. Ο 

ρόλος των οστεοκυττάρων στην οστική ανακατασκευή, δεν είναι πλήρως 

διευκρινισμένος. Πιστεύεται ότι τα οστεοκύτταρα με ένα δίκτυο 

προσεκβολών δίνουν πληροφορίες στους οστεοβλάστες για μικροφθορές 

του οστίτη ιστού, ώστε αυτές να επιδιορθωθούν. Η αυξημένη απόπτωση 

των οστεοκυττάρων από τα κορτικοειδή αποτελεί έναν από τους 

παθογενετικούς μηχανισμού της οστεονέκρωσης, που παρατηρείται με τη 

χρήση κορτικοειδών. 

 

Επίδραση στους οστεοκλάστες 

Τα κορτικοστεροειδή διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των οστεοκλαστών 

καταστέλλοντας την παραγωγή της οστεοπροτεγερίνης (OPG), η οποία 

αναστέλλει τη διαφοροποίηση των πρόδρομων οστεοκλαστών, τη 

δραστηριότητα των ώριμων οστεοκλαστών και αυξάνει την απόπτωσή τους. 

Διεγείρουν επίσης τη σύνθεση RANKL από τους προ-οστεοβλάστες με 

αποτέλεσμα την αύξηση της οστεοκλαστογένεσης. Τα υψηλά επίπεδα 

κορτικοειδών προάγουν, επίσης , τη σύνθεση RANKL από προ-

οστεοβλάστες/ στρωματικά κύτταρα, ευοδώνοντας τη διαφοροποίηση των 

οστεοκλαστών και την οστική απορρόφηση (Khosla S, 2001). 

δ/ Άλλες επιδράσεις 

Τα κορτικοστεροειδή προκαλούν μυοπάθεια και μείωση της μυϊκής ισχύος 

με αποτέλεσμα να μειώνονται οι φορτίσεις των οστών από τους μυς και 

κατά συνέπεια μείωση της οστικής αναδόμησης. 

Η εκτίμηση του πώρου μετά από κάταγμα θα γίνει ακτινολογικά και κλινικά 

εξετάζοντας τον ασθενή. Επειδή πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς αναφέρουν 

ότι λαμβάνουν κακή διατροφή, η πώρωση του κατάγματος μπορεί να 

ευοδωθεί διορθώνοντας αυτές τις διαιτητικές ελλείψεις. Συνιστάται λοιπόν, 

πρόσληψη ασβεστίου 1500mg/ημερησίως και βιταμίνη D 600-

800IU/ημερησίως κατά την προ και μετεγχειρητική περίοδο (Einhorn TA et 

al, 1986). 

Η καλσιτριόλη και η αλφακαλσιδόλη χρησιμοποιούνται για την πρόληψη 

και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή. Μελέτες 

αποδεικνύουν ευεργετικά αποτελέσματα στην BMD της σπονδυλικής 

στήλης σε ασθενείς υπό κορτικοστεροειδή που έλαβαν μεταβολίτες της 
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βιταμίνης D (Richy F et al, 2004). Ωστόσο ο κίνδυνος υπερασβεστιαιμίας 

και υπερασβεστιουρίας από τη χρήση μεταβολιτών της βιταμίνης D καθιστά 

τη χρησιμοποίησή τους σπάνια. 

Τα διφωσφονικά αποτελούν την πρώτη επιλογή θεραπείας της 

οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή. Τα διφωσφονικά είναι πιο 

αποτελεσματικά όταν ξεκινήσουν έγκαιρα και πριν την έναρξη της 

γρήγορης οστικής απώλειας, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όταν 

χορηγούνται σε εγκατεστημένη νόσο. 

Η αποτελεσματικότητα της αλενδρονάτης σε ασθενείς που λαμβάνουν 

κορτικοστεροειδή αποδεικνύεται σε τυχαιοποιημένη μελέτη 477 ασθενών 

ηλικίας 17 έως 83 που έλαβαν αλενδρονάτη (5mg ή 10mg) ή εικονικό 

φάρμακο (Saag KG et al, 1998). Η μέση οστική πυκνότητα της σπονδυλικής 

στήλης αυξήθηκε κατά 2,1% και 2,9% σε 48 εβδομάδες σε ασθενείς που 

έλαβαν 5 και 10 mg αλενδρονάτη ημερησίως αντίστοιχα, ενώ μειώθηκε 

0,4% στους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Η οστική πυκνότητα 

του ισχίου αυξήθηκε σημαντικά στην ομάδα των ασθενών της 

αλενδρονάτης. Επίσης, η ομάδα των ασθενών της αλενδρονάτης 

παρουσίασε μείωση των νέων σπονδυλικών καταγμάτων σε σχέση με την 

ομάδα του εικονικού φαρμάκου (2.3 vs. 3.7). Παρόμοια βελτίωση της 

οστικής πυκνότητας παρατηρήθηκε και με εβδομαδιαία χορήγηση 

αλενδρονάτης 70mg (Stoch SA et al, 2009). 

Η ριζεδρονάτη είναι επίσης αποτελεσματική για την πρόληψη και θεραπεία 

της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη που 

διάρκεσε ένα χρόνο με 224 ασθενείς υπό κορτικοστεροειδή, που έλαβαν 

ριζεδρονάτη ή εικονικό φάρμακο, η BMD της ΣΣ στην ομάδα της 

ριζεδρονάτης ήταν αμετάβλητη ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου 

μειώθηκε κατά 2,8% (Cohen S et al, 1999). 

Η αποτελεσματικότητα του ζολεδρονικού οξέως για την πρόληψη και 

θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή αποδεικνύεται σε 

μελέτη 288 ασθενών, που ξεκίνησαν πρόσφατα θεραπεία με 

κορτικοστεροειδή (ομάδα πρόληψης) και 545 ασθενών που λάμβαναν 

θεραπεία με κορτικοστεροειδή παραπάνω από τρεις μήνες (ομάδα 

θεραπείας), οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε ζολεδρονικό οξύ ή ριζεδρονάτη 

(Reid DM et al for the HORIZON investigators, 2009). H BMD της ΣΣ 
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στην ομάδα πρόληψης, που έλαβαν ζολεδρονικό οξύ ή ριζεδρονάτη 

αυξήθηκε (2,6% και 0,6% αντίστοιχα) ενώ στην ομάδα θεραπείας αυξήθηκε 

(4,1% και 2,7% αντίστοιχα). Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι το 

ζολεδρονικό οξύ είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικό με τη 

ριζεδρονάτη. 

Η διακεκομμένη χορήγηση της τεριπαρατίδης οδηγεί σε αυξημένη 

παραγωγή του σπογγώδους οστού, αναβολική δράση που βρίσκει εφαρμογή 

στη σύγχρονη θεραπευτική της οστεοπόρωσης. Αυτή της η δράση βρίσκει 

εφαρμογή και στην οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή. Στη μελέτη 428 

ασθενών που λάμβαναν κορτικοστεροειδή 5mg και παραπάνω για 

περισσότερο από 3 μήνες χορηγήθηκε είτε αλενδρονάτη 10mg/ημερησίως ή 

τεριπαρατίδη 20μg/ημερησίως υποδορίως. Αμφότερες οι θεραπείες αύξησαν 

σημαντικά την BMD.Ωστόσο , η χορήγηση τεριπαρατίδης σχετίστηκε με 

μεγαλύτερη αύξηση της BMD τόσο στην ΟΜΣΣ (8,2% έναντι 3,9%), όσο 

και στο ισχίο (total hip 3,8% έναντι 2,4%, αυχένας μηριαίου 4,4% έναντι 

2,8%) (Lane NE et al, 1998). 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ρευματολογίας 

(ACR) μπορούμε να πούμε ότι (American College of Rheumatology Ad 

Hoc Committee on Glucocorticoid-Induced Osteoporosis, 2001): 

1. Σε άτομα που πρόκειται να πάρουν πρεδνιζολόνη ≥ 5mg ημερησίως 

για ≥3 μήνες πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής τους να 

συστήσουμε αύξηση σωματικής άσκησης και να χορηγήσουμε 

ασβέστιο, βιταμίνη D και διφωσφονικά. Η BMD δεν είναι 

απαραίτητη για τη λήψη απόφασης έναρξης θεραπείας, παρά μόνο 

για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. 

2. Σε άτομα που παίρνουν μακροχρόνια κορτιζόνη πρέπει να 

βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής, να συστήσουμε αύξηση της 

σωματικής άσκησης και να χορηγήσουμε ασβέστιο και βιταμίνη D. 

Εάν έχουν οστεοπορωτικό κάταγμα χορηγούμε και δισφωσφονικά 

ειδάλλως είναι απαραίτητη η BMD, γιατί αν το Τ-score είναι ≤-1 , 

θα πρέπει να χορηγήσουμε διφωσφονικά. Αν το Τ-score είναι >-1 

συνιστάται παρακολούθηση με νέα BMD μετά από ένα χρόνο. 

Συμπληρωματικά, όσον αφορά στην επιλογή του καταλληλότερου 
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διφωσφονικού, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, ποιο σκεύασμα είναι 

αποτελεσματικότερο στην πρόληψη ή/και θεραπεία της 

οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή, αφού δεν υπάρχουν 

συγκριτικές μελέτες μεταξύ τους σε ασθενείς που λαμβάνουν 

γλυκοκορτικοειδή. Πάντως, τα διφωσφονικά συνιστώνται για την 

πρόληψη και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοειδή 

καθώς και τη μείωση των σπονδυλικών καταγμάτων και των 

καταγμάτων του ισχίου που προκαλούνται από αυτήν. Συνιστάται η 

χορήγησή τους σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας με κορτικοειδή ( 

Κατευθυντήριες γραμμές στη διάγνωση και αντιμετώπιση της 

οστεοπόρωσης στην Ελλάδα, 2009). 
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