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Περίληψη
Στην πραγματικότητα η φαρμακευτική αγωγή της οστεοπόρω-

σης θα έπρεπε να συνεχίζεται εφόρου ζωής, επειδή η διακοπή της 
θεραπείας επιφέρει αύξηση της οστικής εναλλαγής και της οστι-
κής απώλειας, περαιτέρω διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των 
οστών και αύξηση του καταγματικού κινδύνου. Με τα διφωσφονι-
κά π.χ. μεγαλύτερη αύξηση στην οστική πυκνότητα (BMD) επιτυγ-
χάνεται κατά τα πρώτα δύο έτη της θεραπείας, αν και έχουν ανα-
φερθεί αυξήσεις και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. πχ με τη 
χορήγηση αλενδρονάτης. Εάν, ωστόσο, η BMD αυξηθεί τόσο ώστε 
να έχει φυσιολογική τιμή, τότε η θεραπεία μπορεί να διακοπεί με 
την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθούνται η οστική πυκνότητα και 
οι δείκτες οστικής εναλλαγής του ασθενούς. Επειδή η υπάρχου-
σα εμπειρία από τις μακροχρόνιες προοπτικές κλινικές μελέτες με 
διάφορα αντιοστεοκλαστικά και άλλα φάρμακα είναι περιορισμένη 
συνιστάται η διάρκεια της αγωγής με τα φάρμακα αυτά να μην 
υπερβαίνει τα χρονικά όρια, στα οποία αναφέρονται οι μελέτες αυ-
τές. Η πρακτική αυτή πιθανόν να προφυλάσσει από σπάνια ανεπι-
θύμητα συμβάματα που ήρθαν στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια 
(π.χ. άτυπα κατάγματα μηριαίου, οστεονέκρωση γνάθου κ.α.).
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Abstract
Osteoporosis is a chronic disease, for which effective drugs 

are available. These drugs have reduced the risk of osteoporo-
sis-related fractures in robust trials of 3-5 years duration. There 
is no evidence of anti-fracture efficacy for treatments for longer 
duration. The consequences of stopping treatments are very dif-
ferent for the different drugs. Bisphosphonates can be safely 
discontinued after 3-5 years of treatment, if there was optimal 
adherence and of patients are no longer osteoporotic. This dis-
continuation cannot be applied in patients with recent fractures 
or for other treatments. Safety of prolonged treatment is a huge 
concern which must be managed appropriately. The decision of 
prolonged treatment is driven by the underlying risk of fracture. 
This risk must be assessed regularly in order to share with the 
patient the benefit-risk ratio of prolonged treatment
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οστεοπόρωση αποτελεί μια χρόνια πάθηση 

που χαρακτηρίζεται από αυξημένο καταγματικό 
κίνδυνο (Bliue D et al, 2009). Τα οστεοπορωτικά 
κατάγματα ισχίου θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα 
από πλευράς θνησιμότητας, αλλά και τα σπονδυλι-
κά και μη-σπονδυλικά κατάγματα οστεοπορωτικής 
αιτιολογίας είναι συνδεδεμένα με υψηλό ποσοστό 
θνησιμότητας τα χρόνια που ακολουθούν το πρώ-
το κάταγμα (Cauley JA et al, 2000, Johnell O et al, 
2004, Melton III LJ et al, 2013, Prieto –Alhambra D 
et al, 2012). Επιπρόσθετα, τα αρχικά οστεοπορωτι-
κά κατάγματα αποτελούν ισχυρό παράγοντα κινδύ-
νου για επόμενα κατάγματα (Clinton J et al, 2009, 
Gehlbach S et al, 2012), αυξάνοντας την πενταετή 
θνησιμότητα (Bliue D et al, 2009). Οι ασθενείς που 
διατρέχουν υψηλό καταγματικό κίνδυνο μπορεί να 
αναγνωριστούν με μετρήσεις της οστικής πυκνότη-
τας (BMD) και εργαλεία υπολογισμού του δεκαε-
τούς καταγματικού κινδύνου, όπως το FRAX, που 
αξιολογεί κλινικούς παράγοντες κινδύνου για να 
προβλέψει τη 10ετή πιθανότητα να υποστεί ένας 
ενήλικας κάταγμα οστεοπορωτικής αιτιολογίας. Για 
τους ασθενείς που είναι υψηλού καταγματικού κιν-
δύνου για το πρώτο ή τα μεθεπόμενα κατάγματα, 
φαρμακολογικές και μη-φαρμακολογικές παρεμ-
βάσεις πρέπει να εφαρμοστούν. Αρκετές φαρμα-
κευτικές αντιοστεοπορωτικές αγωγές είναι δια-
θέσιμες για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, 
οι οποίες αποτελεσματικά μειώνουν τον κίνδυνο 
σπονδυλικών, μη-σπονδυλικών και καταγμάτων 
ισχίου. Η απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους 
είναι ισχυρή, όπως τεκμηριώνεται σε κλινικές με-
λέτες που αφορούν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με πρωταρχικό στόχο τον προσδιορισμό των κα-
ταγμάτων. Όμως η διάρκεια των μελετών είναι 3-5 
έτη. Όμως η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια πάθη-
ση που απαιτεί μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή. 
Η αναλογία των αδύναμων ηλικιωμένων ασθενών 
που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και 
καταγμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις 
επόμενες δεκαετίες. Πράγματι, η γήρανση του πλη-
θυσμού έχει καθυστερήσει. Το προσδόκιμο επιβί-
ωσης έχει αυξηθεί κατά 10 χρόνια, 8 χρόνια στη 
Σουηδία, 12 χρόνια στην Ιαπωνία ενώ σε μερικές 
χώρες ο αριθμός των αιωνόβιων έχει αυξηθεί κα-
τακόρυφα (Vaupel JW, 2010). Αυτό έχει βαθιές συ-
νέπειες όχι μόνο στις κοινωνίες αλλά και στα άτο-
μα που αναμένουν να φθάσουν σε προχωρημένη 

ηλικία σε καλή κατάσταση υγείας.

Επιπρόσθετα, τα οστεοπορωτικά κατάγματα δεν 
αποτελούν πρόβλημα μόνο των ηλικιωμένων ασθε-
νών, αλλά και εκείνων ηλικίας 60 ετών έχοντας συ-
νήθως σοβαρότερες συνέπειες (Roux C et al, 2008). 
Στη μελέτη Study of Osteoporotic Fractures, σε 
σύνολο 5.580 γυναικών με προοπτική μελέτη 2 δε-
καετιών, βρέθηκε αυξημένη θνησιμότητα σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα μετά από κάταγμα ισχίου στις 
ηλικίες 65-69 ετών σε σχέση με εκείνες των 70-79 
ετών, επιβεβαιώνοντας την απόφαση για έναρξη 
θεραπείας και σε νεότερους ασθενείς (Leblanc ES 
et al, 2011). Η ανασκόπηση αυτή προσπαθεί να 
συνοψίσει τα διαθέσιμα δεδομένα, δίνοντας ειδική 
έμφαση στην ασφάλεια και στις ενδείξεις παράτα-
σης της αντιοστεοπορωτικής αγωγής. Βέβαια θεω-
ρείται δεδομένο, ότι όλοι οι ασθενείς έχουν καλή 
συμμόρφωση στη χορηγούμενη αντιοστεοπορωτι-
κή αγωγή, λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου 
και βιταμίνης D και συμμετέχουν  σε προγράμματα 
πρόληψης πτώσεων μειώνοντας τον αριθμό των 
πτώσεων και των πασχόντων (Karlson MK et al, 
2013). Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση της ορθοστα-
τικής αστάθειας από αντιυπερτασικά και υπνωτικά 
φάρμακα και η βελτίωση της οπτικής οξύτητας με 
τη διενέργεια εγχειρήσεων καταρράκτη αποτελεί 
σημαντική βοήθεια στην πρόληψη των πτώσεων 
(Tseng VL et al, 2012).

2. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟ-
ΠΟΡΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ;

Δεδομένα από μελέτες ελέγχου με εικονικό 
φάρμακο υποστηρίζουν ότι η αντικαταγματική 
δράση ορισμένων αντιοστεοπορωτικών φαρμά-
κων είναι εντονότερη το πρώτο έτος θεραπείας. 
Ασθενείς με ημερήσια λήψη ρανελικού στροντίου 
σε δόση 2gr εφάπαξ εμφάνισαν μείωση του σχετι-
κού κινδύνου νέου σπονδυλικού κατάγματος κατά 
45% στο πρώτο έτος θεραπείας, 39% στην τριε-
τία και 24% στην πενταετία αντίστοιχα (Reginster 
JY et al, 2008). Αυτός ο σχετικός κίνδυνος νέου 
σπονδυλικού κατάγματος μειώθηκε κατά 65% στο 
πρώτο έτος θεραπείας και κατά 41% στην τριετία 
μετά τη χορήγηση ριζεδρονάτης (Harris ST et al, 
1999). Η προφανής αυτή μείωση του αντικαταγ-
ματικού αποτελέσματος μπορεί να εξηγηθεί από 
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την υψηλότερη αναλογία ατόμων που λαμβάνουν 
εικονικό φάρμακο, οι οποίοι βιώνουν περιστασιακά 
κατάγματα και τίθενται υπό αμφισβήτηση, δηλαδή 
το επίπεδο του καταγματικού κινδύνου στην ομά-
δα των ατόμων που λαμβάνουν εικονικό φάρμα-
κο μειώνεται με την πάροδο του χρόνου (Roux C 
and Briot K, 2014). Τα παραπάνω αποτελέσματα 
δεν επαληθεύτηκαν σε αγωγή με ζολεδρονικό οξύ 
(Black DM et al, 2007) και Denosumab (Cummings 
SR et al, 2009).

Για την εξαγωγή μακροχρόνιων αποτελεσμά-
των, μελέτες επέκτασης διενεργήθηκαν με την 
πλειονότητα των αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων. 
Η αξιοπιστία των μελετών επέκτασης είναι χαμηλή, 
εξαιτίας της απουσίας ατόμων που λαμβάνουν ει-
κονικό φάρμακο (αποκλείοντας έτσι ένα οριστικό 
συμπέρασμα σχετικά με την αντικαταγματική απο-
τελεσματικότητα) και η επιλογή αρρώστων (π.χ. 
ασθενείς με καλή συμμόρφωση, καλή ανοχή και 
χαμηλό καταγματικό κίνδυνο). Παρόλα αυτά, έχο-
ντας αυτούς τους περιορισμούς στο μυαλό, αυτές 
οι μελέτες παρέχουν δεδομένα για την αντιμετώπι-
ση ασθενών που απαιτούν μακροχρόνια αντιοστε-
οπορωτική αγωγή (Roux C και Briot K, 2014). 

H μελέτη MORE διερεύνησε την αντικαταγμα-
τική επίδραση της ραλοξιφαίνης σε μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση (Delmas PD 
et al, 2002). Σε σύγκριση με την ομάδα του εικο-
νικού φαρμάκου η ραλοξιφαίνη αύξησε σημαντικά 
την οστική πυκνότητα στη Σ.Σ. και στο ισχίο και μεί-
ωσε σημαντικά τους δείκτες οστικής εναλλαγής. Η 
ραλοξιφαίνη μείωσε σημαντικά τη συχνότητα νέων 
σπονδυλικών καταγμάτων στις ασθενείς με προϋ-
πάρχον σπονδυλικό κάταγμα (34%) και σε εκείνες 
χωρίς προϋπάρχον σπονδυλικό κάταγμα (49%). Η 
μελέτη MORE δεν έδειξε στατιστικά σημαντική μεί-
ωση των μη σπονδυλικών καταγμάτων. Δεδομένα 
από τα τέσσερα έτη της μελέτης MORE υποδηλώ-
νουν τη σταθερή αντικαταγματική δράση τη ραλο-
ξιφαίνης. Μετα-ανάλυση έδειξε ότι η ραλοξιφαίνη, 
κατά το τελευταίο έτος εκάστης μελέτης, σε δόση 
60mg/ημερησίως μείωσε το σχετικό κίνδυνο των 
σπονδυλικών καταγμάτων σε σημαντικό βαθμό 
(40%), όχι όμως και των μη σπονδυλικών. Επιπλέ-
ον, αύξησε την οστική πυκνότητα σε ποσοστό 2% 
σε όλες τις περιοχές μέτρησης. Η μελέτη CORE 
παρέχοντας δεδομένα 8 χρόνια μετά τη χορήγηση 
ραλοξιφαίνης κατέλεξε στο συμπέρασμα ότι η ρα-

λοξιφαίνη δεν έχει καμία επίδραση στα μη σπονδυ-
λικά κατάγματα (Siris ES et al, 2005).

Επιπρόσθετα, η ραλοξιφαίνη μείωσε σημαντικά 
(84%) τη συχνότητα του διηθητικού καρκίνου του 
μαστού (θετικού σε υποδοχείς οιστρογόνων), μετά 
από τετραετή θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακών γυ-
ναικών με οστεοπόρωση, οι οποίες δεν αντιμετώ-
πιζαν υψηλό κίνδυνο καρκίνου του μαστού (Cauley 
J et al, 2001).

Η αντικαταγματική δράση του ρανελικού 
στροντίου μελετήθηκε για περισσότερο από πέ-
ντε έτη, με τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότη-
τά του να ξεπερνά τη δεκαετία (Reginster JY et al, 
2012). Η αποτελεσματικότητά του τεκμηριώνεται 
από δύο μεγάλες πολυκεντρικές προοπτικές τυ-
χαιοποιημένες διπλές τυφλές μελέτες. Ειδικότερα, 
στη μελέτη SOTI, η οποία αφορούσε σε 1649 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με εγκατεστημένη 
οστεοπόρωση και τουλάχιστον ένα σπονδυλικό κά-
ταγμα, η χορήγηση ρανελικού στροντίου 2gr ημε-
ρησίως οδήγησε σε μείωση του σχετικού κινδύνου 
νέων σπονδυλικών καταγμάτων στο πρώτο και 
τρίτο έτος κατά 49% και 41% αντίστοιχα (Meunier 
PJ et al, 2004).Αναφορικά με την οστική πυκνό-
τητα διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στην τριετία 
κατά 6,8% στην ΟΜΣΣ και 8,3% στον αυχένα του 
μηριαίου.

Στη μελέτη TROPOS, σε 5091 ηλικιωμένες 
γυναίκες (≥74 ετών ή 70-73 ετών με ένα τουλά-
χιστον παράγοντα κινδύνου κατάγματος) με οστε-
οπόρωση (Τ-score<2,5SD) η χορήγηση 2 gr ρανε-
λικού στροντίου ημερησίως για 3 έτη συνοδεύτηκε 
από μείωση κατά 16% του σχετικού κινδύνου των 
μη σπονδυλικών καταγμάτων, κατά 19% των μειζό-
νων μη σπονδυλικών καταγμάτων (ισχίου, καρπού, 
πυέλου-ιερού, πλευρών-στέρνου, κλείδας, βρα-
χιονίου) και κατά 36% του κινδύνου καταγμάτων 
ισχίου σε γυναίκες υψηλού κινδύνου (Reginster JY 
et al, 2005).Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε μείωση 
κατά 45% του κινδύνου σπονδυλικών καταγμάτων 
σε γυναίκες χωρίς προηγούμενο σπονδυλικό κά-
ταγμα.

Σε επέκταση των μελετών SOTI (Reginster JP 
et al, 2008) και TROPOS (Menieur JP et al, 2009) 
για 4 και 5 έτη αντίστοιχα διαπιστώθηκε μείωση 
των σπονδυλικών καταγμάτων κατά 33%, κατά 
15% των μη σπονδυλικών καταγμάτων, κατά 18% 
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των μειζόνων μη σπονδυλικών καταγμάτων και 
κατά 43% των καταγμάτων του ισχίου στην ομά-
δα υψηλού κινδύνου. Περαιτέρω επέκταση των 
μελετών SOTI και TROPOS για 10 έτη, με μικρό-
τερο αριθμό ασθενών και χωρίς ομάδα εικονικού 
φαρμάκου, διαπίστωσε επίπτωση σπονδυλικών και 
μη σπονδυλικών καταγμάτων αντίστοιχη με αυτή 
των ετών 0 έως 5 έτη και μείωση του σχετικού 
κινδύνου σπονδυλικών και μη σπονδυλικών κα-
ταγμάτων συγκριτικά με εικονικής ομάδας ελέγ-
χου βάση του μοντέλου FRAX κατά 35% και 38% 
αντίστοιχα. (Reginster JP et al, 2012). Περαιτέρω 
ανάλυση των δεδομένων από τις μελέτες SOTI και 
TROPOS τεκμηριώνει μείωση του σχετικού κινδύ-
νου σπονδυλικών καταγμάτων κατά 35% σε πρώ-
ιμα μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (50-65 ετών) 
με οστεοπόρωση και σπονδυλικό κάταγμα (Roux C 
et al, 2008), ενώ σε γυναίκες με οστεοπενία στην 
ΟΜΣΣ με ή χωρίς σπονδυλικό κάταγμα μείωση του 
σχετικού κινδύνου σπονδυλικού κατάγματος κατά 
38% και 59% αντίστοιχα (Seeman E et al, 2008). 

Η μελέτη FLEX (Fracture Intervention Trial 
Long-Term Extension),αποτέλεσε μια επέκταση της 
δοκιμαστικής μελέτης FIT (Fracture Intervention 
Trial) αξιολόγησε τη μακροχρόνια δεκαετή χορή-
γηση αλενδρονάτης, ένα ζήτημα ακόμη ανοικτό 
για όλα τα διφωσφονικά (Black DM et al, 2006).
Από τις αρχικές 3.236 ασθενείς της μελέτης FIT, οι 
1099 επιλέχτηκαν τυχαία για τη FLEX όπου 437 
έλαβαν εικονικό φάρμακο, ενώ 329 και 333 έλα-
βαν αλενδρονάτη 5 και 10mg αντίστοιχα για άλλα 
5 έτη, αποκλείοντας γυναίκες με T-score στον αυ-
χένα του μηριαίου <-3,5SD ή απώλεια οστικής πυ-
κνότητας κατά τη διάρκεια της μελέτης FIT. Άρα 
στη βάση της μελέτης FLEX, το 30% των ασθενών 
είχε Τ-score στον αυχένα του μηριαίου<-2,5SD και 
ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% των ασθε-
νών είχε Τ-score στον αυχένα του μηριαίου>-2SD. 
Η ομάδα του ενεργού φαρμάκου παρουσίασε την 
ίδια ή ελαφρά αυξημένη οστική πυκνότητα στο τέ-
λος της δεκαετίας λήψης, ενώ η ομάδα που το διέ-
κοψε είχε στατιστικά σημαντική πτώση της οστικής 
πυκνότητας στο σπονδυλικό σώμα, το ισχίο και τον 
αυχένα του μηριαίου και σταδιακή αύξηση των βιο-
χημικών δεικτών (Black DM et al, 2006). Όμως δεν 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη 
μείωση των μορφομετρικών σπονδυλικών (11,3% 
έναντι 9,8%) και των μη-σπονδυλικών καταγμάτων 
(18,9% έναντι 19%). Μείωση διαπιστώθηκε μόνο 

στα κλινικά σπονδυλικά κατάγματα (2,4% έναντι 
5,3% για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου). Η 
μεγαλύτερη παρακολούθηση ασθενών με χορήγη-
ση ριζεδρονάτης, είναι επτά έτη σε ομάδα ελέγχου 
68 ατόμων. Παρατηρήθηκε παρόμοια ετήσια συ-
χνότητα νέων σπονδυλικών καταγμάτων, στο έκτο 
με έβδομο έτος θεραπείας, όπως και στην πρώτη 
τριετία δηλαδή είχαμε συντήρηση του καλού απο-
τελέσματος στην οστική πυκνότητα και στην αντι-
καταγματική δράση (Mellstrom DD et al, 2004). 
Παράλληλα, σε αμερικανική μελέτη 287.099 ασθε-
νών με μακροχρόνια αγωγή διφωσφονικών από 
του στόματος αποδείχτηκε, η σταθερή προστασία 
στο κάταγμα του ισχίου (Pazianas M et al, 2012). 
Σε μια πρόσφατη πιλοτική μελέτη λήψης τριών δό-
σεων ζολεδρονικού οξέος (HORIZON-PFT), από 
ένα σύνολο 2.629 ασθενών, επιλέχθηκαν τυχαία 
1.233 για τριετή επέκταση θεραπείας: 470 ασθε-
νείς ολοκλήρωσαν το follow-up από την ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου και 451 από την ομάδα 
της ετήσιας εφάπαξ ενδοφλέβιας χορήγησης ζο-
λεδρονικού οξέος (407 έλαβαν και τις 3 δόσεις). 
Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 
75,5 έτη, με το 53-57% αυτών να έχει Τ-score 
στον αυχένα του μηριαίου ≤ -2,5SD και 30-36% 
αυτών να πάσχει τουλάχιστον από δύο σπονδυλικά 
κατάγματα. Καμία σημαντική διαφορά δεν αποδεί-
χθηκε μεταξύ των δύο ομάδων για όλες τις μορ-
φές των καταγμάτων με εξαίρεση τα μορφομετρι-
κά σπονδυλικά κατάγματα (Black DM et al, 2012). 
Από το σύνολο 7.808 ασθενών της τριετούς πι-
λοτικής μελέτης χορήγησης δενοσουμάμπης 
(FREEDOM), οι 4.550 εντάχθηκαν σε επταετή πα-
ράταση (2343 μακράς θεραπείας με Denosumab 
και 2207 με εικονικό φάρμακο), με τα αποτελέσμα-
τα να αφορούν στα δύο πρώτα έτη της επέκτασης. 
Συγκεκριμένα, η πενταετής χορήγηση δενοσουμά-
μπης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες προκάλεσε 
αύξηση της οστικής πυκνότητας στη ΣΣ κατά 13,7% 
ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου κατά 
7,7%. Αντίστοιχα η αύξηση της οστικής πυκνότητας 
στο ισχίο ήταν 7% στην ομάδα του Denosumab και 
4% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η επί-
πτωση των καταγμάτων παρέμεινε χαμηλή στην 
ομάδα του Denosumab συγκριτικά με την ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου και συγκεκριμένα το 2,8% 
των γυναικών σε μακρά θεραπεία με Denosumab 
παρουσίασε περισσότερα από ένα σπονδυλικά κα-
τάγματα στα δύο χρόνια της επέκτασης και 1,4% 
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και 1,1% των γυναικών σε μακρά θεραπεία παρου-
σίασαν νέο μη σπονδυλικό κάταγμα στον 4ο και 5ο 
χρόνο θεραπείας αντίστοιχα (Papapoulos S et al, 
2012).

3. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ;
Η διακοπή ορισμένων θεραπειών οδηγεί σε μείωση 
της οστικής πυκνότητας (BMD). Όπως συμβαίνει 
σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (Hormone 
Replacement Therapy, HRT) έπειτα από 2έτη 
αγωγής οιστρογόνων 0,625mg/ημερησίως, 81 
γυναίκες που πέρασαν στην ομάδα του εικονικού 
, εμφάνισαν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους 
μείωση της BMD κατά 4,5% στη σπονδυλική στήλη 
και 2,4% στον τροχαντήρα (Greenspan SL et al, 
2002).

Σε εκτίμηση της μελέτης Woman’s Health 
Initiative (WHI) 15.730 γυναικών, αποδείχτη-
κε μείωση καταγμάτων ισχίου και σπονδυλικής 
στήλης, ενώ σε διακοπή της ο καταγματικός κίν-
δυνος παρέμεινε συγκρίσιμος με την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου (Heiss G et al, 2008). Ένα 
άλλο θετικό σημείο της WHI ήταν η μείωση της 
συχνότητας του ορθοκολικού καρκίνου. Ωστό-
σο, η μελέτη διεκόπη πρόωρα γιατί διαπιστώθη-
κε αυξημένος σχετικός κίνδυνος στεφανιαίας νό-
σου, διηθητικού καρκίνου του μαστού, αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου και φλεβικής θρόμβωσης. 
Ένα έτος διακοπής της ραλοξιφένης (μετά από πε-
νταετή θεραπεία), επέφερε μείωση 2,4% της οστι-
κής πυκνότητας (BMD) στην οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ 
(Neele SJ et al, 2002).

Ταχεία οστική απώλεια έχει επίσης παρατηρηθεί 
σε διακοπή δενοσουμάμπης. Σε μια τυχαιοποιημέ-
νη διπλή τυφλή μελέτη επέκτασης, 128 ασθενείς 
παρακολουθήθηκαν για δύο έτη μετά από διετή 
θεραπεία. Η οστική πυκνότητα (BMD) μειώθηκε 
σε όλα τα μέρη, ιδιαίτερα μετά το πρώτο έτος δι-
ακοπής, ενώ δύο έτη μετά ήταν ισότιμη της προ-
θεραπευτικής περιόδου στη ΣΣ και στο ισχίο και 
χαμηλότερη στην κερκίδα (Bone HG et al, 2011). 
Ο δείκτης οστικής απορρόφησης αυξήθηκε και κο-
ρυφώθηκε 6 μήνες μετά τη διακοπή, αγγίζοντας τις 
προ θεραπευτικές τιμές. Υπάρχει στατιστικά σημα-
ντική συσχέτιση των δεικτών οστικής απορρόφη-

σης πριν την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής και 
δύο χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας. Οι δυ-
νητικές επιπτώσεις του καταγματικού κινδύνου με-
λετήθηκαν σε 797 ασθενείς στη μελέτη FREEDOM, 
οι οποίοι διέκοψαν τη θεραπεία μετά τη χορήγηση 
δύο έως πέντε δόσεων δενοσουμάμπης ή εικονι-
κού φαρμάκου. Παρακολουθήθηκαν κατά 0,8 έτη 
ανά άτομο, 42% των ατόμων της ομάδας του εικο-
νικού φαρμάκου και 28% των ατόμων της ομάδας 
που είχε λάβει δενοσουμάμπη έλαβαν κάποια άλλη 
αντιοστεοπορωτική αγωγή κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης. Δεν υπήρξε καμία διαφορά με-
ταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά τη συχνότητα 
των καταγμάτων στη διάρκεια της περιόδου εκτός 
θεραπείας (Brown JP et al, 2012).Τα δεδομένα 
έχουν παρθεί από έναν πληθυσμό με τιμές T-score 
κατά μέσο όρο -2,8 και -2,1SD στην ΟΜΣΣ και στο 
ισχίο αντίστοιχα και μόνο 26% των ασθενών είχε 
στο ιστορικό προηγούμενα σπονδυλικά κατάγματα, 
δηλαδή τα δεδομένα δεν αναφέρονται σε πληθυ-
σμό υψηλού καταγματικού κινδύνου (Brown JP et 
al, 2012).

Η μακροχρόνια οστική επιμετάλλωση είναι μια 
γνωστή φαρμακολογική ιδιότητα των διφωσφονι-
κών αν και δεν είναι ίδια για όλα τα είδη τους. Ακό-
μη και μετά τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής 
με διφωσφονικά οι ασθενείς είναι εκτεθειμένοι σε 
αυτά. Ο μελλοντικός καταγματικός κίνδυνος μετά 
τη διακοπή της ριζεδρονάτης έχει αξιολογηθεί 
μετά από τριετή θεραπεία. Αρχικά 1628 ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν για λήψη εικονικού φαρμάκου 
ή ριζεδρονάτης 5mg ημερησίως και 759 τέθηκαν 
σε μελέτη παρακολούθησης για ένα χρόνο μετά τη 
διακοπή της θεραπείας (Watts NB et al, 2008). Ο 
σχετικός κίνδυνος σπονδυλικών καταγμάτων μει-
ώθηκε στο 46% στην πρώην ομάδα ριζεδρονάτης 
σε σύγκριση με την πρώην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου. Σε αντίθεση υπήρξε μια μείωση 0,8% 
στην οστική πυκνότητα της ΟΜΣΣ και 1,23% στην 
οστική πυκνότητα του αυχένα του μηριαίου στην 
πρώην ομάδα της ριζεδρονάτης. Το αμινοτελικό 
τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι στα ούρα 
(ΝΤΧ) σαν δείκτης οστικής απορρόφησης ήταν δια-
θέσιμο στο τέλος της παρακολούθησης ένα χρόνο 
μετά τη διακοπή της θεραπείας στην πρώην ομάδα 
της ριζεδρονάτης; Αυξήθηκε από 30 σε 51 nmol 
BCE/nmol κρεατινίνης

Τα δεδομένα αυτά καταλήγουν σε μια διαφορά 
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μεταξύ των βραχυπρόθεσμων αλλαγών των βιοχη-
μικών δεικτών οστικής εναλλαγής και του κινδύ-
νου σπονδυλικών καταγμάτων. Αυτό περιορίζει τη 
χρήση των βιοχημικών δεικτών οστικής εναλλαγής 
στην κλινική πράξη για την πρόβλεψη του κινδύνου 
σπονδυλικών καταγμάτων ένα χρόνο μετά τη δια-
κοπή της θεραπείας με ριζεδρονάτη. Το εάν ή όχι 
οι αλλαγές των δεικτών οστικής εναλλαγής μπορεί 
να βοηθήσουν στη λήψη της απόφασης για επανέ-
ναρξη θεραπευτικής αγωγής είναι άγνωστο.

Στη μελέτη FLEX (Black DM et al, 2006) οι ασθε-
νείς της ομάδας του εικονικού φαρμάκου εμφάνι-
σαν 1,5% αύξηση της οστικής πυκνότητας στην 
ΟΜΣΣ και 3,38% μείωση της οστικής πυκνότητας 
στο ισχίο μετά από πενταετή λήψη. Οι βιοχημικοί 
δείκτες οστικής εναλλαγής προσδιορίστηκαν στην 
υποομάδα των 87 ασθενών και ο πρώτος προσδιο-
ρισμός διενεργήθηκε 3 χρόνια μετά τη διακοπή της 
θεραπείας με αλενδρονάτη; παρατηρήθηκε λοιπόν 
σταδιακή αύξηση των βιοχημικών δεικτών αναδό-
μησης με τιμές 50 έως 60% υψηλότερες σε σχέση 
με εκείνους που παρέμειναν σε θεραπεία αλενδρο-
νάτης. Η μελέτη FLEX δε δίνει πληροφορίες ανα-
φορικά με τις αλλαγές των βιοχημικών δεικτών τα 
πρώτα χρόνια μετά τη διακοπή της αλενδρονάτης.

Στη μελέτη επέκτασης HORIZON (Black DM et 
al, 2012), οι ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμα-
κο μετά από 3 χρόνια ζολεδρονικού οξέος έπειτα 
από τριετή παρακολούθηση, είχαν ελαφρώς χαμη-
λότερη οστική πυκνότητα από εκείνους που συνέ-
χισαν τη θεραπεία (μια διαφορά της τάξεως του 
1,36% και 2,06% στην οστική πυκνότητα στον αυ-
χένα του μηριαίου και στην ΟΜΣΣ αντίστοιχα). Στο 
έκτο έτος δεν υπήρχε πλέον καμία διαφορά των 
δεικτών οστικής αναδόμησης μεταξύ της ομάδας 
συνεχούς χορήγησης και εικονικού φαρμάκου. 

Μετα-αναλύσεις έχουν διεξαχθεί για να προσ-
διορίσουν τους καθοριστικούς παράγοντες των 
μακροπρόθεσμων αντικαταγματικών αποτελε-
σμάτων. Τα δεδομένα είναι περιορισμένα από με-
θοδολογικές πρακτικές αποκλείοντας οριστικά 
συμπεράσματα στο αντικαταγματικό αποτέλεσμα. 
Τα δεδομένα αυτά υπονοούν ότι οι μετρήσεις της 
οστικής πυκνότητας στον αυχένα του μηριαίου 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επιλογή ασθε-
νών για παρατεταμένη θεραπεία. Σε γυναίκες της 
μελέτης FLEX χωρίς αρχικό σπονδυλικό κάταγ-
μα, η συνέχιση της αλενδρονάτης μείωσε τα μη 

σπονδυλικά κατάγματα σε ασθενείς με Τ-score 
<-2,5SD στον αυχένα του μηριαίου. Τα αποτελέ-
σματα όμως αυτά είναι αδύνατο να αξιολογηθούν 
σε ασθενείς με προϋπάρχον σπονδυλικό κάταγμα 
(Scwartz AV et al, 2010). H προγνωστική αξία 
του Τ-score <-2,5SD στον αυχένα του μηριαίου 
επιβεβαιώθηκε στο τέλος της τριετούς χορήγη-
σης ζολεδρονικού οξέος (Cosman F et al, 2011). 
Τελικά, αποδεικνύονται σημαντικές διαφορές με-
ταξύ των φαρμακευτικών μορίων και των οστικών 
μεταβολών που προκαλούν, μετά από διακοπή της 
αγωγής. Ασθενείς με λήψη διφωσφονικών χωρίς 
οστεοπόρωση του ισχίου μετά από τριετή ή πεντα-
ετή θεραπεία, δε θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
σε ένα διάλειμμα θεραπείας (drug holiday). Τα 
πλεονεκτήματα όμως δεν είναι μόνιμα και το «drug 
holiday” είναι συνήθως προσωρινό.

4. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ; 

Μια σειρά από παρενέργειες αντιοστεοπορωτι-
κών θεραπειών έχουν περιγραφεί με πιο γνωστές 
τις γαστρεντερικές διαταραχές των διφωσφονικών 
που λαμβάνονται από του στόματος, τη νεφροτο-
ξικότητα των ενδοφλέβιων διφωσφονικών και τη 
φλεβική θρόμβωση που συσχετίζεται με τη ραλο-
ξιφαίνη και το ρανελικό στρόντιο. Σημαντική είναι 
η αναφορά περιπτώσεων σχετικά με τις μακροπρό-
θεσμες αρνητικές εκδηλώσεις των διφωσφονικών 
που έχουν δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων ετών. Μολονότι ο κίνδυνος αυτός είναι 
πολύ χαμηλός η ανησυχία παραμένει υψηλή. Αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με την αποτυχία να διακρίνουν 
τον αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων που σχετίζονται 
με την οστεοπόρωση (Siris EE et al, 2011). Αυτή 
η ασυμφωνία οδηγεί σε δυσκολίες στην καθημερι-
νή πρακτική, καθώς επιδρά στη συμμόρφωση και 
καθιστά αναγκαία την προσεκτική ενημέρωση των 
ασθενών.

Δύο μελέτες του 2010 (UK General Practice 
Research Database) έδειξαν αντιφατικά συμπερά-
σματα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 
του οισοφάγου στα διφωσφονικά από του στόμα-
τος. Η πρώτη αναφέρεται σε μελέτη αξιολόγησης 
του κινδύνου της από του στόματος λήψης ετιδρο-
νάτης, αλενδρονάτης και ριζεδρονάτης (Green J et 
al, 2010). Η συχνότητα καρκίνου του οισοφάγου 
αυξήθηκε σε άτομα με μία ή περισσότερες συντα-
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γογραφήσεις και ήταν υψηλότερη σε θεραπεία πε-
νταετούς επέκτασης. Στη συγκεκριμένη διάρκεια 
χορήγησης, εκτιμάται ότι η συχνότητα καρκίνου 
του οισοφάγου στην ηλικία των 60-79 ετών αυ-
ξήθηκε από 1/1000 σε 2/1000. Η δεύτερη μελέτη 
αφορούσε σε χρήστες διφωσφονικών και δεν ανέ-
δειξε αύξηση κινδύνου καρκίνου του οισοφάγου ή 
του στομάχου (Cardwell CR et al, 2010). Σε μια 
ανοικτή μελέτη από τη Δανία (Abrahamsen B et al, 
2012), ασθενείς με λήψη αλενδρονάτης εμφάνι-
σαν τον ίδιο κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου και 
χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου. Άλλη 
μετά-ανάλυση επτά εργασιών (19.700 καρκίνοι οι-
σοφάγου) μελέτησε τη σχέση μεταξύ διφωσφονι-
κών και καρκίνου του οισοφάγου διαπιστώνοντας 
αύξησή του σε μακρά περίοδο χορήγησης, ιδιαίτερα 
σε λήψη ετιδρονάτης παρά αλενδρονάτης (Andrici 
J et al, 2012). Σε παράλληλη όμως μετά-ανάλυση 
διαφορετικών επτά μελετών (3.775 καρκίνοι οισο-
φάγου) δεν εμφανίζεται συσχέτιση μεταξύ καρκί-
νου και διφωσφονικών (Sun K et al, 2013). Ωστό-
σο, παρατηρήθηκε μείωση συχνότητας καρκίνου 
του παχέος εντέρου και μείωση της θνησιμότητας 
μετά τη διάγνωση του (Pazianas M et al, 2012). 
Στην ίδια βάση δεδομένων παρουσιάστηκε μείωση 
του κινδύνου θανάτου από καρκίνο του οισοφάγου 
(Pazianas M et al, 2012).

Η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου αποτελεί μια 
σοβαρή επιπλοκή σε ασθενείς με κακοήθη νοσή-
ματα των οστών που αντιμετωπίζονται με ενδο-
φλέβια διφωσφονικά. Αντίθετα, αποτελεί μια πολύ 
σπάνια περίπτωση σε οστεοπορωτικούς ασθε-
νείς. Αναφερόμενες εκτιμήσεις την υπολογίζουν 
από 0,000038% έως 4% (Sedghizadech PP et 
al, 2009). Σύμφωνα με την American Society for 
Bone and Mineral Research η αναλογία αυτή υπο-
λογίζεται από 1/10.000 έως 1/100.000 (Khosla S 
et al, 2007) ενώ το American Dental Association 
Council την εμφανίζει μικρότερη από 1/1000 
(Hellstein JW et al, 2011).Μέχρι στιγμής δεν υπάρ-
χουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο κίνδυνος οστεονέκρω-
σης της γνάθου αυξάνεται κατά τη διάρκεια λή-
ψης διφωσφονικών. Σε παρουσίαση μελέτης 2.191 
ατόμων διάρκειας θεραπείας μικρότερης των 2,5 
ετών (Lo JC et al, 2010) δεν αναφέρθηκε κανένα 
περιστατικό, σε αντίθεση με δύο περιπτώσεις κατά 
το έκτο έτος λήψης δενοσουμάμπης μεταξύ 2.343 
ασθενών (Papapoulos S et al, 2012).Η απόφαση 
διακοπής της θεραπείας πρέπει να σταθμίζεται 

ανάλογα με τον κίνδυνο της υποκείμενης νόσου 
των οστών (Hellstein JW et al, 2011).

Οι πρώτες περιπτώσεις άτυπων υποτροχαντηρί-
ων και διαφυσιακών καταγμάτων του μηριαίου σε 
ασθενείς που λάμβαναν διφωσφονικά παρουσιά-
στηκαν το 2007.Καμία όμως δεν έχει αναφερθεί σε 
κλινικές μελέτες παρατεταμένης διάρκειας λήψης 
(Black DM et al, 2006), ενώ έχουν πλέον διευκρι-
νιστεί ο ορισμός και τα διαγνωστικά τους κριτήρια 
(Shane E et al, 2012). Ο κίνδυνος καταγμάτων σε 
χρήστες διφωσφονικών παραμένει πολύ μικρός με 
συχνότητα 32 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο άτομα-
έτη σε μελέτη του University Hospital of Geneva, 
Switzerland.(Meier RPH et al, 2012). Στο National 
Swedish Patient Register,  η διαφορά κινδύνου 
άτυπων καταγμάτων μεταξύ λήψης ή μη διφω-
σφονικών ήταν 5 περιπτώσεις ανά 10.000 ασθε-
νείς-έτη. (Schilcher J et al, 2011). Μελέτες όμως 
δείχνουν ότι άτυπα κατάγματα μπορεί να συμβούν 
και σε ασθενείς χωρίς διφωσφονικά, όπως σε μια 
περίπτωση κατάγματος διάφυσης μηριαίου σε με-
λέτη επέκτασης με δενοσουμάμπη (Bone HG et al, 
2013). O US Health Maintenance Organization 
εκτιμά ότι η συχνότητα άτυπων καταγμάτων του 
μηριαίου αυξήθηκε από 2/100.000 περιπτώσεις 
ανά έτος για 2 έτη λήψης διφωσφονικών, σε 78 
/100.000 περιπτώσεις ανά έτος για οκτώ έτη λή-
ψης (Shane E et al, 2012). Σύμφωνα με μελέτη 
που διενεργήθηκε σε 39 περιπτώσεις άτυπων κα-
ταγμάτων, μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία συν-
δέεται με υψηλότερο κίνδυνο κατάγματος (Meier 
RPH et al, 2012).. Στο Healthy Bones Program, 
Kaiser Southern California, 188.814 ασθενείς 
έλαβαν διφωσφονικά περισσότερο από πέντε έτη 
με τους 142 να εμφανίζουν άτυπα κατάγματα με 
αναλογία ηλικίας-επίπτωσης 1,8/100.000/έτος σε 
λήψη λιγότερο από 2 έτη και 113,1/100.000/έτος 
σε λήψη από οκτώ έως δέκα έτη (Dell RM et al, 
2012). Σε πρόσφατη μελέτη παρατηρήθηκε ότι η 
πλειοψηφία 81 ασθενών με άτυπα κατάγματα εμ-
φάνιζε οστεοπενία αντί οστεοπόρωσης την περίο-
δο έναρξης των διφωσφονικών (Schneider JP et al, 
2012). H παρουσία των άτυπων καταγμάτων μηρι-
αίου μειώνεται μετά τη διακοπή της αγωγής από 
του στόματος με διφωσφονικά σε ποσοστό 70% 
για κάθε έτος από την τελευταία λήψη (Schilcher 
J et al, 2011).
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.

Δύο κίνδυνοι πρέπει να αποφευχθούν συζητώ-
ντας τη διάρκεια της αντιοστεοπορωτικής αγωγής: 
1) Δεν υπάρχει απόδειξη του αντικαταγματικού 
αποτελέσματος μετά την πενταετία και έτσι οι θε-
ραπείες για την οστεοπόρωση πρέπει να σταματή-
σουν». Οι υποστηρικτές της άποψης δεν εξηγούν 
πως μπορεί να διαχειριστεί κανείς άτομα με μόνιμο 
υψηλό καταγματικό κίνδυνο

Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια νόσος όπως 
η υπερλιπιδαιμία και οι θεραπείες των χρόνιων 
νοσημάτων δε σταματούν ποτέ. Γι’ αυτό οι αντι-
οστεοπορωτικές αγωγές είναι θεραπείες εφόρου 
ζωής». Αλλά σε αντίθεση με τις θεραπευτικές 
αγωγές άλλων χρόνιων νοσημάτων, οι αντιοστε-
οπορωτικές αγωγές προκαλούν αλλαγές στη μάζα 
και στη δομή του σκελετού και τα αποτελέσματα 
αυτών των αλλαγών κατά τη διάρκεια θεραπειών 
εφόρου ζωής δεν μπορούν να μελετηθούν. Γι’αυτό 
είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε χωρίς ισχυ-
ρά βιβλιογραφικά δεδομένα από μια γενική άποψη 
ρουτίνας σε μια εξατομικευμένη τοποθέτηση. Ποιες 
αντικειμενικές παράμετροι μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν για τη λήψη της κατάλληλης απόφασης; Με-
ρικές συσχετίζονται με τον ασθενή και μερικές με 
την αγωγή (Λιώσης Κ., 2015).

Παραμένει λογική η σκέψη ότι μια ηλικιωμένη 
γυναίκα με υψηλό κίνδυνο πτώσεων λόγω ορθο-
παιδικών και νευρολογικών προβλημάτων και με 
ιστορικό οστεοπορωτικού κατάγματος πρέπει να 
λάβει διαβίου αντιοστεοπορωτική θεραπεία εφό-
σον τα επανακατάγματα συμβάλλουν σημαντικά 
στη συνολική θνησιμότητα (Bliue D et al, 2013). 
Σε άλλα άτομα κατάγματα, οστική πυκνότητα και 
ηλικία που είναι οι παράμετροι που λαμβάνονται 
υπ’ όψιν για την έναρξη της αντιοστεοπορωτικής 
αγωγής, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη λήψη της 
απόφασης για τη διάρκεια αυτής. Η αποτελεσματι-
κότητα της έγκαιρης θεραπείας (Van Geel TA et al, 
2009), αξιολογείται ιδιαίτερα όταν η σχέση μεταξύ 
των αρχικών καταγμάτων και των επακόλουθων 
αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου (Schousboe 
JT et al, 2006). Αυτό εγείρει την υπόθεση ότι η 
διάρκεια της θεραπείας είναι διαφορετική σε έναν 
ασθενή με πρόσφατο κάταγμα σε σχέση με έναν 
άλλο που υπέστη κάταγμα αρκετά χρόνια πριν την 

έναρξη της αγωγής. Η οστική πυκνότητα αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα κατάγματος και τα σημε-
ρινά δεδομένα δείχνουν ότι η ανθεκτική οστεοπό-
ρωση στον αυχένα του μηριαίου, αποτελεί ένδειξη 
παράτασης θεραπείας. Όμως τα δεδομένα αυτά 
αφορούν ασθενείς ηλικίας 70-75 ετών (Cosman F 
et al, 2011) και το εάν μια επίμονη χαμηλή οστική 
πυκνότητα είναι αποδεκτή σε νεότερους ασθενείς 
είναι άγνωστο. Εάν η οστική πυκνότητα στο τέλος 
της θεραπευτικής αγωγής είναι καθοριστικός πα-
ράγοντας για παράταση της θεραπείας, μπορεί η 
οστική πυκνότητα να είναι ο αντικειμενικός στό-
χος της θεραπείας; Μια τέτοια στρατηγική εγεί-
ρει κλινικές και θεραπευτικές ανησυχίες. Πρώτον, 
θεραπεύουμε ασθενείς με κατάγματα ευθραυστό-
τητας ανεξάρτητα από το εάν το Τ-score είναι 
<-2,5SD. Ασθενείς με κάταγμα ευθραυστότητας 
και Τ-score<-2,5SD μπορεί να λάβουν μικρότερης 
διάρκειας θεραπεία, υπό την προϋπόθεση ότι η συ-
νολική εκτίμηση εμφανίζει χαμηλό κίνδυνο επανα-
κατάγματος. Για την αλενδρονάτη, τη ριζεδρονά-
τη και τη ραλοξιφαίνη, οι αλλαγές που επιφέρουν 
στην οστική πυκνότητα και στην αντικαταγματική 
δράση, δεν είναι πιστοποιημένες, με ισχυρότερες 
συσχετίσεις να παρατηρούνται στο ζολεδρονικό 
οξύ (Jacques RM et al, 2012) και στη δενοσου-
μάμπη (Austin M et al,2012). Εάν η ισχυρότερη 
συσχέτιση αντανακλά σε καλύτερη συμμόρφωση ή 
υψηλότερη δραστικότητα των φαρμάκων είναι υπό 
αμφισβήτηση. Το κλειδί της κλινικής αντιμετώπισης 
του ασθενή είναι η συσχέτιση της οστικής πυκνό-
τητας στο τέλος της πρώτης θεραπευτικής αγωγής 
που μπορεί να μετρηθεί με τη λήψη της κατάλλη-
λης απόφασης. Μεγαλύτερες αυξήσεις στην οστι-
κή πυκνότητα έχουν παρατηρηθεί με θεραπευτικές 
αγωγές με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης 
(δενοσουμάμπη- Papapoulos S et al, 2012, οδα-
νακατίμπη-Langdahl B et al, 2012). Αυτό σημαίνει 
ότι η πιθανότητα επίτευξης του στόχου της οστικής 
πυκνότητας είναι υψηλότερη με αυτές τις θεραπευ-
τικές αγωγές. Έτσι δικαιολογούνται λεπτομερείς 
πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και την 
παράταση της θεραπείας. Για κάποιους ασθενείς με 
πολύ χαμηλή οστική πυκνότητα, για τους οποίους 
ο στόχος δεν είναι εύκολα επιτεύξιμος, μια στρα-
τηγική συνδυασμένης θεραπείας ή η χρήση ενός 
αναβολικού παράγοντα (τεριπαρατίδη ή αντισκλη-
ροστίνη) που ακολουθείται από μια άλλη αντιο-
στεοκλαστική αγωγή για να διατηρηθεί το όφελος 
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μπορεί να υιοθετηθεί. Έτσι, λοιπόν η διακοπή της 
αντιοστεοπορωτικής αγωγής δεν μπορεί να είναι 
μια γενική σύσταση, γιατί υπάρχουν ισχυρές διαφο-
ροποιήσεις στην οστική αντίδραση μετά τη διακοπή 
της αγωγής. Τα διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν 
ότι ο θεραπευτικός στόχος δεν τίθεται σε κίνδυνο 
σε κάποιους ασθενείς με τη διακοπή λήψης διφω-
σφονικών, κάτι το οποίο δεν αληθεύει για την ορ-
μονική θεραπεία υποκατάστασης και είναι άγνω-
στο για άλλες θεραπευτικές αγωγές. Η απόφαση 
παράτασης της θεραπείας πρέπει να βασίζεται σε 
μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του καταγματικού 

κινδύνου. Η παρατήρηση ότι η θεραπεία με διφω-
σφονικά μπορεί να σταματήσει μετά από τρία έως 
πέντε έτη υπό την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς δεν 
είναι πλέον οστεοπορωτικοί αποτελεί μια καλή έν-
δειξη για περαιτέρω μελέτη. Ωστόσο, σε άτομα με 
επίμονα υψηλό κίνδυνο κατάγματος δεν υπάρχει 
λόγος διακοπής της θεραπείας (Whitaker M et al, 
2012, Black DM et al, 2012, Seeman E, 2009). 
Παρενέργειες υπάρχουν και θα εξακολουθούν να 
υπάρχουν, ο αριθμός όμως των περιπτώσεων που 
βλάπτεται, πρέπει να σταθμίζεται με το όφελος χο-
ρήγησης της θεραπείας.
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