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Περίληψη
Ο μεταβολισμός των οστών ρυθμίζεται από ορμόνες και κυτοκί-

νες. Το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης διαδραματίζει καθοριστι-
κό ρόλο στον οστικό μεταβολισμό. Ειδικότερα η αγγειοτενσίνη ΙΙ 
αυξάνει την έκφραση του RANKL στους οστεοβλάστες με επακό-
λουθο την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών. Αυτές οι επιδράσεις 
της αγγειοτενσίνης ΙΙ περιορίζονται με τη χρήση των αναστολέων 
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι σε αγγειοτενσί-
νη II. Η θεραπευτική χορήγηση στατινών συσχετίστηκε με μειω-
μένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων και καταγμάτων στο 
ισχίο, αυξημένη οστική πυκνότητα στο ισχίο και στη σπονδυλική 
στήλη και αύξηση της οστεοκαλσίνης. Επιπρόσθετα, η χρήση των 
στατινών έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στους άνδρες συγκριτικά 
με τις γυναίκες ενώ η οστεοπροστατευτική τους δράση εξαρτάται 
κυρίως από την αθροιστική τους δόση και την πυκνότητα τους. Οι 
β-αναστολείς συσχετίζονται με μείωση του καταγματικού κινδύνου 
και αυξημένη οστική πυκνότητα. Παρόλα αυτά, τα επιστημονικά 
δεδομένα αναφορικά με την επίδραση των β-αναστολέων στον 
ανθρώπινο οστικό μεταβολισμό είναι αντιφατικά. Δεν μπορεί να 
καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι η χρήση τους είναι σημα-
ντικός παράγοντας στον προσδιορισμό του μελλοντικού καταγμα-
τικού κινδύνου ενός ατόμου αλλά ούτε ότι μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν σαν θεραπευτική αγωγή. Ειδικότερα, καρδιακές αρρυθμίες 
και οστεοπορωτικά κατάγματα είναι συχνά σε ηλικιωμένους. Ιδι-
αίτερη προσοχή απαιτείται σε άτομα που λαμβάνουν θεραπευτική 
αγωγή με αμιοδαρόνη ή πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή καθώς 
διατρέχουν αυξημένο καταγματικό κίνδυνο. Αντιθέτως, η θερα-
πευτική αγωγή με διγοξίνη μειώνει τον καταγματικό κίνδυνο. Η 
θεραπεία με νιτρώδη συσχετίζεται με μειωμένο καταγματικό κίν-
δυνο. Ο κίνδυνος κατάγματος ισχίου ήταν σημαντικά χαμηλότερος 
στους χρήστες οργανικών νιτρωδών που τα είχαν ανάγκη συγκρι-
τικά με τους χρήστες σε δόση συντήρησης. Επιπρόσθετες μελέτες 
είναι αναγκαίες για να καθορίσουν την ύπαρξη αιτιολογικής συ-
σχέτισης. Συμπληρωματικά, η θεραπεία με διουρητικά επιδρά στην 
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ομοιόσταση του ασβεστίου και στον οστικό μεταβολισμό. Αφενός 
μεν τα θειαζιδικά διουρητικά μειώνουν τη νεφρική απέκκριση του 
ασβεστίου, αυξάνουν την οστική πυκνότητα και μειώνουν τον κα-
ταγματικό κίνδυνο. Η προστατευτική τους δράση εξαφανίζεται 4 
μήνες μετά τη διακοπή της χρήσης τους.  Αφετέρου δε, τα διου-
ρητικά της αγκύλης αυξάνουν την απέκκριση του ασβεστίου από 
τους νεφρούς, μειώνουν την οστική πυκνότητα και συσχετίζονται 
με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα ισχίου Η παρουσία οστεοπενί-
ας αποτελεί μεγάλο προβληματισμό σε ασθενείς που λαμβάνουν 
θεραπεία με ηπαρίνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μακροχρόνια 
χορήγηση ηπαρίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συσχετίζε-
ται με μικρή αλλά σημαντική μείωση της οστικής πυκνότητας στην 
ΟΜΣΣ και στον αυχένα του μηριαίου. Επιπρόσθετα, η μακροχρό-
νια χρήση βαρφαρίνης συσχετίστηκε με οστεοπορωτικά κατάγματα 
τουλάχιστον σε άνδρες με κολπική μαρμαρυγή. Συμπληρωματικά, 
η αλλαγή της θεραπευτικής αγωγής σε ριβαροξαμπάνη από βαρ-
φαρίνη σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή συσχετίστηκε με αύ-
ξηση των δεικτών οστικής παραγωγής και μείωση των δεικτών 
οστικής απορρόφησης.
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Bone metabolism is closely regulated by hormones and cy-
tokines, which have effects on both bone resorption and deposi-
tion. Renin-angiotensin system (RAS) has been known to play 
an important role in bone metabolism. Especially, angiotensin II 
induces the differentiation and activation of osteoclasts (which 
are responsible for bone resorption) and the expression of RANKL 
(receptor activator of NF-kappa ligand) in osteoblasts, leading 
to the activation of osteoclasts. These effects of angiotensin 
II are completely blocked by an angiotensin II type 1 receptor 
blockade. Finally, the use of angiotensin-converting enzyme in-
hibitors might have a small but significant risk effect on frac-
tures, especially for the over 65-year-old users. Statin treatment 
may be associated with a decreased risk of overall fractures and 
hip fractures, an increased BMD at the total hip, BMD at the 
lumbar spine, and osteocalcin. Moreover, statin use may have 
a greater effect on male patients than on female patients. The 
osteoprotective effect of statins seemed to be more prominent 
with a dependency on the cumulative dosage and statin intensi-
ty. Beta-blockers are associated with a reduction in fracture risk 
and higher BMD. Despite them the inconsistency of the avail-
able clinical data means that the effects of b-blockers on bone 
in humans remain an open question. These data do not provide 
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support for concluding that b-blocker use is an important factor 
to be considered when assessing an individual’s future fracture 
risk nor that they should be deployed at this time as therapeutic 
agents. Moreover, cardiac arrhythmias and osteoporotic frac-
tures are common in the elderly. Special attention should be paid 
to patients on treatment with amiodarone and/or a diagnosis 
of atrial fibrillation as they may have an increased risk of frac-
ture. Conversely, treatment with digoxin may reduce fracture 
risk. Treatment with nitrates is associated with a decreased risk 
of fracture. The risk of a hip fracture was significantly lower 
among users of as-needed organic nitrates, when compared 
with users of maintenance medication.  Further studies should 
determine whether a causal relationship exists. Treatment with 
diuretics may affect calcium homeostasis and bone metabolism. 
On one hand, thiazide diuretics reduce, whereas loop diuretics 
(LDs) increase, renal calcium excretion, decrease BMD and are 
associated with a higher risk of hip fracture. Several studies 
have indicated that treatment with thiazides may exert positive 
effects on bone with an increased BMD and a decreased frac-
ture risk. The protective effect disappears within 4 months after 
use is discontinued. Osteopenia is a major concern of long-term 
heparin therapy. Long-term heparin treatment during pregnancy 
is associated with a small but significant decrease in BMD at 
the lumbar spine and neck of femur. Moreover, long-term use of 
warfarin was associated with osteoporotic fractures, at least in 
men with atrial fibrillation. Furthermore, switching to rivaroxa-
ban from warfarin in patients with atrial fibrillation was associ-
ated with an increase of bone formation markers and a decrease 
of bone resorption markers.
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1. Εισαγωγή
Η καρδιαγγειακή νόσος παίζει πρωταγωνιστικό 

ρόλο μεταξύ των αιτιών νοσηλείας σε νοσοκομεία 
και θνησιμότητας στις δυτικές χώρες, ενώ η οστε-
οπόρωση είναι μια από τις συχνότερες αιτίες νο-
σηρότητας. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, η στε-
φανιαία νόσος, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
και η περιφερειακή αγγειακή νόσος απότοκα της 
αθηροσκλήρυνσης είναι τα συχνότερα νοσήματα 
της τρίτης ηλικίας. Η συνύπαρξη τους στον ίδιο 
ασθενή δεν είναι απλά ένα τυχαίο γεγονός, αλλά η 
συσχέτιση τους η οποία στηρίχθηκε σε πολλές επι-
δημιολογικές μελέτες και μετα-αναλύσεις φαίνεται 
ότι έχει πολλαπλούς συνδετικούς κρίκους. Η οστε-
οπόρωση και η καρδιαγγειακή νόσος μοιράζονται 
κοινούς παθοφυσιολογικούς, αιτιολογικούς, γενε-
τικούς και «φαρμακευτικούς» μηχανισμούς (Μαυ-
ρουδής Κ., 2013).

Από τη μια μεριά υπάρχουν φάρμακα που ανα-
πτύχθηκαν για την καρδιαγγειακή νόσο και βρέθη-
κε να έχουν θετική ευεργετική επίδραση στον οστι-
κό μεταβολισμό όπως οι στατίνες, τα θειαζιδικά 
διουρητικά, οι β-αναστολείς, τα νιτρώδη κλπ. Από 
την άλλη είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο η ύπαρξη 
φαρμάκων που αναπτύχθηκαν για την καρδιαγγει-
ακή νόσο όπως η βαρφαρίνη, τα διουρητικά της 
αγκύλης, η αμιοδαρόνη κ. α που έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στον οστικό μεταβολισμό (Γαζή Κ. και 
συν., 2010)

2.Στατίνες
Η προστατευτική επίδραση των στατινών στην 

πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της στεφα-
νιαίας νόσου έχει αποδειχθεί και τεκμηριωθεί σε 
πολλές πολυκεντρικές μελέτες. Επιπρόσθετα με τη 
μείωση της χοληστερόλης, έχουν και πολλαπλές 
πλειοτροπικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων εν-
δεχομένως και θετική επίδραση στον οστικό μετα-
βολισμό. Τα δεδομένα από τις διάφορες μελέτες, 
ωστόσο, παραμένουν αντιφατικά.

Σε ορισμένες μελέτες η θεραπεία με στατίνες 
φάνηκε να προκαλεί είτε μείωση της συχνότητας 
των καταγμάτων είτε αύξηση της οστικής πυκνότη-
τας, ενώ σε άλλες η δράση τους στον οστικό μετα-
βολισμό είναι ουδέτερη. Σε μια συστηματική μελέτη 
ανασκόπησης των An T και των συνεργατών του η 
θεραπευτική χορήγηση στατινών συσχετίστηκε με 

μειωμένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων 
και καταγμάτων στο ισχίο, αυξημένη οστική πυκνό-
τητα στο ισχίο και στη σπονδυλική στήλη και αύξη-
ση της οστεοκαλσίνης. Επιπρόσθετα, η χρήση των 
στατινών έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στους άν-
δρες συγκριτικά με τις γυναίκες (An T et al, 2017).

Σε μια άλλη μελέτη των Tsung-Kun Lin και των 
συνεργατών του βρέθηκε ότι η χρήση των στατι-
νών συσχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο οστεοπό-
ρωσης και στα δύο φύλα. Η οστεοπροστατευτική 
τους δράση είναι περισσότερο εμφανής και εξαρ-
τάται από την αθροιστική τους δόση και την πυκνό-
τητα τους (Tsung-Kun Lin et al, 2018) .

Συμπληρωματικά μια άλλη συστηματική μελέτη 
των Zongze Wang και των συνεργατών του υπο-
στήριξε ότι οι στατίνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
για να συμβάλλουν στην αύξηση της οστικής πυ-
κνότητας σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τη 
μείωση του καταγματικού κινδύνου σε ασθενείς με 
δυσλιπιδαιμία. Απαιτούνται όμως περισσότερες με-
λέτες για να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα από 
τη χρήση τους (Zongze Wang et al, 2016)

3.Αναστολείς του μετατρεπτικού 
ενζύμου της αγγειοτενσίνης

Ο μεταβολισμός των οστών ρυθμίζεται από ορ-
μόνες και κυτταροκινες. Το σύστημα ρενίνης-αγ-
γειοτενσίνης παίζει καθοριστικό ρόλο στον οστικό 
μεταβολισμό. Ειδικότερα η αγγειοτενσίνη ΙΙ αυξά-
νει την έκφραση του RANKL στους οστεοβλάστες 
με επακόλουθο την ενεργοποίηση των οστεο-
κλαστών. Αυτές οι επιδράσεις της αγγειοτενσίνης 
ΙΙ περιορίζονται με τη χρήση των αναστολέων 
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 
Ι σε αγγειοτενσίνη II (Nakagami and Morishita, 
2009). 

Σε μια μελέτη 3887 ασθενών ηλικίας>65 ετών 
με υπέρταση η χρήση αναστολέων του μετατρεπτι-
κού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ΙΙ συσχετίστηκε 
με μεγαλύτερη οστική πυκνότητα του αυχένα του 
μηριαίου στις γυναίκες, ενώ στους άνδρες η οστι-
κή πυκνότητα ήταν μεγαλύτερη στον αυχένα του 
μηριαίου, στο ολικό ισχίο και στην ΟΜΣΣ (Lynna H 
et al, 2006).

Τέλος σε μια μετα-ανάλυση των Cheng YZ και 
των συνεργατών του υποστηρίχτηκε ότι η χρήση 
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των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της 
αγγειοτενσίνης έχει ένα μικρό αλλά στατιστικά 
σημαντικό αποτέλεσμα αναφορικά με τον κίνδυνο 
οστεοπορωτικών καταγμάτων ειδικότερα αναφο-
ρικά με τους ασθενείς ηλικίας >65 ετών. Τα απο-
τελέσματα θα έπρεπε να ερμηνευτούν με ιδιαίτερη 
περίσκεψη καθώς υπάρχει ετερογένεια σε μεγάλο 
βαθμό μεταξύ των διαφόρων μελετών. Επιπρόσθε-
τες πολλαπλές μελέτες παρατήρησης και δεδομένα 
υψηλής ποιότητας από τυχαιοποιημένες ελεγχόμε-
νες μελέτες είναι αναγκαία για να επιβεβαιώσουν 
τα ευρήματα (Cheng YZ et al, 2017).

4.B-αδρενεργικοί αναστολείς 
Οι β-αναστολείς είναι φάρμακα με πολυάριθμες 

καρδιολογικές ενδείξεις. Χρησιμοποιούνται σαν 
αντιυπερτασικά, στην αντιμετώπιση της χρόνιας 
στεφανιαίας νόσου, του οξέος στεφανιαίου συν-
δρόμου, στην καταστολή αρρυθμιών και στη θερα-
πεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Η δράση 
τους στον οστικό μεταβολισμό δεν είναι επαρκώς 
τεκμηριωμένη. 

Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι ρυθ-
μιστής του οστικού μεταβολισμού. Η αυξημένη 
δραστηριότητά του προκαλεί αύξηση της οστικής 
απορρόφησης και ελάττωση του οστικού σχημα-
τισμού. Αυτές οι επιδράσεις επιτυγχάνονται μέσω 
των β2- αδρενεργικών υποδοχέων που βρίσκονται 
στους οστεοβλάστες και τους οστεοκλάστες (Tog-
ari and Mitchitsugu, 2008). 

Τα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με την 
επίδραση των β-αναστολέων στον ανθρώπινο 
οστικό μεταβολισμό είναι αντιφατικά. Σε μια με-
λέτη των Schlienger RG και των συνεργατών του 
η οποία αφορούσε 30.601 άτομα ηλικίας 30-79 
ετών με κάταγμα και 120.819 χωρίς, η λήψη β-
αναστολέων συσχετίστηκε με μικρότερο καταγμα-
τικό κίνδυνο συγκριτικά τα άτομα που δε λάμβαναν 
φαρμακευτική αγωγή με β- αναστολείς (Schlienger 
RG et al, 2004).

Σε μια άλλη μελέτη παρατήρησης γυναικών 
που βρίσκονταν σε αγωγή με β-αναστολείς (569 
και 775 με και χωρίς κάταγμα αντίστοιχα) η χρήση 
τους συσχετίστηκε με μικρότερο κίνδυνο κατάγμα-
τος και υψηλότερη οστική πυκνότητα[αύξηση 2,5 
φορές της οστικής πυκνότητας του ισχίου] (Pasco 
J et al, 2004)

Αντίθετα, σε μια μεγάλη προοπτική μελέτη των 
ReidI Rκαι των συνεργατών του η χρήση των β-
αναστολέων δε συσχετίστηκε με χαμηλότερο κα-
ταγματικό κίνδυνο ούτε με υψηλότερο δείκτη οστι-
κής πυκνότητας. Στη συγκεκριμένη μελέτη ωστόσο 
καταγράφηκε μια τάση μείωσης των καταγμάτων 
σε άτομα που ελάμβαναν εκλεκτικούς β-αναστο-
λείς (ReidI R et al, 2005). H τελευταία παρατήρηση 
επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα της επιδημιο-
λογικής μελέτης Dubbo, όπου ανάλυση δεδομένων 
3488 ατόμων (1285 άνδρες) ηλικίας>50 χρόνων, 
έδειξε μικρότερο καταγματικό κίνδυνο κυρίως σε 
άτομα που χρησιμοποιούσαν θεραπευτικά εκλε-
κτικούς β-αναστολείς αλλά η συσχέτιση ήταν ανε-
ξάρτητη από την οστική πυκνότητα (Yang S et al, 
2011).

5. Αντιαρρυθμικά φάρμακα
Αναφορικά με τα αντιαρρυθμικά φάρμακα που 

επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό στοιχεία 
υπάρχουν μόνο για την αμιοδαρόνη και τη διγοξίνη 
σε μελέτες ασθενών-μαρτύρων.

Η αμιοδαρόνη είναι αντιαρρυθμική ουσία και 
έχει ένδειξη στη θεραπεία υπερκοιλιακών και κοι-
λιακών αρρυθμιών. Η διγοξίνη (δακτυλίτιδα) είναι 
αναστολέας της αντλίας Να+/Κ+ του καρδιακού 
κυττάρου, με ινότροπη και βραδυκαρδιακή δράση 
και έχει κύρια πλέον ένδειξη στη χρόνια καρδιακή 
ανεπάρκεια με κολπική μαρμαρυγή.

Σε πληθυσμιακή εθνική φαρμακο-επιδημιολογι-
κή  μελέτη έγινε σύγκριση 124.655 ασθενών που 
είχαν υποστεί κάταγμα στη διάρκεια του 2000 με 
373.962 υγιείς. Ο κίνδυνος εμφάνισης κατάγματος 
ήταν αυξημένος  σε ασθενείς με κολπική μαρμα-
ρυγή και σε ασθενείς που ελάμβαναν αμιοδαρό-
νη (OR: 1,47). Αντίθετα ο συγκεκριμένος κίνδυνος 
ελαττωνόταν στα άτομα που ελάμβαναν διγοξί-
νη (OR: 0,75). Η υποανάλυση ανέδειξε παρόμοια 
αποτελέσματα και στα δύο φύλα αλλά η επίδραση 
του φαρμάκου αφορούσε μόνο άτομα ηλικίας>65 
ετών. Η μείωση του καταγματικού κινδύνου για 
οποιοδήποτε κάταγμα ήταν ανάλογη της δόσης 
της διγοξίνης. Τα υπόλοιπα αντιαρρυθμικά φάρμα-
κα δεν είχαν επίδραση στον καταγματικό κίνδυνο ( 
Rejnmark L et al, 2007).

Ενδεχομένως, θα μπορούσε να λεχθεί ότι πρέ-
πει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
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οστεοπορωτικών καταγμάτων στα άτομα μεγαλύ-
τερα των 65 ετών που λαμβάνουν αμιοδαρόνη.

6. Νιτρώδη
Τα νιτρώδη είναι αντιστηθαγχικά φάρμακα, που 

παρέχοντας εξωγενώς μονοξείδιο του αζώτου, που 
έχει αγγειοδιασταλτική δράση, προκαλούν ταυτό-
χρονα μείωση του καρδιακού προφορτίου και με-
ταφορτίου. Υπάρχουν δεδομένα που ενισχύουν την 
άποψη της ευνοϊκής δράσης των νιτρωδών στον 
οστικό μεταβολισμό. Υψηλά επίπεδα μονοξειδίου 
του αζώτου αναστέλλουν τη δραστηριότητα των 
οστεοκλαστών και ταυτόχρονα ελαττώνουν την 
απορρόφηση του οστίτη ιστού. Τα επίπεδα μονο-
ξειδίου του αζώτου σχετίζονται επίσης με τα επίπε-
δα των οιστρογόνων και αυξάνουν με τη χορήγησή 
τους. Συνεπώς, το μονοξείδιο του αζώτου ενδέχε-
ται να διαμεσολαβεί στις επιδράσεις των οιστρογό-
νων στα οστά και να επηρεάσει την ανάπτυξη της 
μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης

Σε πειραματόζωα, διαπιστώθηκε ότι η χορήγη-
ση του μονοξειδίου του αζώτου επιβραδύνει την 
αναδιαμόρφωση των οστών και την απώλεια οστί-
τη ιστού. Σε μελέτες παρατήρησης σε ανθρώπους 
η χορήγηση νιτρωδών φαρμάκων συσχετίζεται με 
αύξηση της οστικής πυκνότητας και μείωση γενι-
κώς των καταγμάτων.

Σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες μελετήθηκαν τα 
μακροχρόνια αποτελέσματα της διαδερμικής χορή-
γησης της νιτρογλυκερίνης και υπήρξαν αντιφατι-
κά. Στην πρώτη μελέτη χορηγήθηκε νιτρογλυκερί-
νη 22,5mg ημερησίως έναντι εικονικού φαρμάκου 
σε 186 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς ιστο-
ρικό οστεοπόρωσης. Μετά από τριετή παρακολού-
θηση τα ποσοστά μείωσης της οστικής πυκνότητας 
στο ισχίο και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες [-4,38% 
έναντι -4,03 και -2,06% έναντι -2,48% αντίστοιχα] 
(Wimalawansa Sunil J. et al, 2009).

Σε μια δεύτερη μελέτη χορηγήθηκαν 15mg νι-
τρογλυκερίνης ημερησίως έναντι εικονικού φαρ-
μάκου σε 243 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 
Σημειώθηκε σημαντική αύξηση της οστικής πυκνό-
τητας τόσο στο ισχίο όσο και στην οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης στις γυναίκες που έλαβαν 
νιτρογλυκερίνη [8,6% έναντι 1,9% στην οσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης και 5,4% έναντι 

-1,1% στο ισχίο] (Jamal SA et al, 2011).

Τα στατιστικά δεδομένα των δύο μελετών δεν 
ήταν επαρκή για την πλήρη αξιολόγηση της επί-
πτωσης των καταγμάτων. Ο διαφορετικός σχεδι-
ασμός των μελετών και η μη συμμόρφωση στη 
λήψη του φαρμάκου (μικρότερου του αναμενόμε-
νου 70% στην πρώτη μελέτη) ίσως είναι οι αιτίες 
των αντιφατικών αποτελεσμάτων.

Σε μια άλλη μελέτη των Rejnmark L και των 
συνεργατών του υποστηρίχτηκε ότι η θεραπεία με 
τα νιτρώδη συσχετίζεται με μειωμένο καταγματι-
κό κίνδυνο. Παρόλα αυτά περαιτέρω μελέτες είναι 
αναγκαίες για να καθοριστεί εάν υφίσταται αιτιο-
λογική συσχέτιση (Rejnmark L. et al, 2006).

Επιπρόσθετα, σε μια άλλη μελέτη των Pouwels 
 S και των συνεργατών του βρέθηκε ότι ο κίνδυνος 
για κάταγμα ισχίου ήταν σημαντικά χαμηλότερος 
σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν οργανικά νιτρώ-
δη γιατί τα είχαν ανάγκη συγκριτικά με εκείνους 
που τα ελάμβαναν σε δόση συντήρησης. Δεν βρέ-
θηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στη διάρκεια της 
χρήσης των νιτρωδών και στον καταγματικό κίνδυ-
νο (Pouwels S et al, 2010).

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι δε συ-
νιστάται η χρήση νιτρογλυκερίνης στη θεραπεία 
της οστεοπόρωσης. Ωστόσο μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες που λαμβάνουν μακροχρόνια νιτρώδη 
λόγω χρόνιας σταθερής στηθάγχης ενδεχομένως 
να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπό-
ρωσης.

7. Διουρητικά
Τα διουρητικά τόσο οι θειαζίδες όσο και τα δι-

ουρητικά της αγκύλης χρησιμοποιούνται ευρέως 
στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης και 
της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Η δράση τους 
στον οστικό μεταβολισμό που είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με τη διάρκεια της χορήγησης τους είναι εκ 
διαμέτρου αντίθετη και συγκεκριμένα θετική των 
πρώτων και αρνητική των δεύτερων.

Η αιτία ενός κατάγματος μετά από χρήση διου-
ρητικών μπορεί να οφείλεται στην άμεση επίδραση 
των φαρμάκων στον οστικό μεταβολισμό (μακρο-
χρόνια λήψη) και στην τραυματική κάκωση του 
ατόμου λόγω πτώσης του στο έδαφος συνεπεία 
μεγάλης και αιφνίδιας αρτηριακής υπότασης (συ-
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νήθως στην έναρξη της θεραπείας).

Ο κίνδυνος κατάγματος ισχίου αυξάνει περίπου 
2-3 φορές τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη της 
θεραπείας με διουρητικά. Σε μια οκταετή μελέτη 
28.703 ατόμων διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος κα-
τάγματος ήταν μεγαλύτερος τις πρώτες 7 ημέρες 
μετά τη λήψη του διουρητικού της αγκύλης και τις 
πρώτες 8-14 ημέρες μετά τη χορήγηση θειαζιδικού 
διουρητικού (Berry S D et al, 2013).

7.1 Θειαζιδικά διουρητικά

Τα θειαζιδικά διουρητικά αναστέλλουν την 
επαναρρόφηση Na+/Cl- στο άπω εσπειράμενο 
νεφρικό σωληνάριο. Χρησιμοποιούνται ευρέως 
σαν αντιυπερτασικά αλλά και στη χρόνια καρδια-
κή ανεπάρκεια σε συνδυασμό με άλλα διουρητικά. 
Επιπρόσθετα, αυξάνουν την επαναρρόφηση Ca2+ 
στο εγγύς σωληνάριο και μπορεί να προκαλέσουν 
υπερασβεστιαιμία. Λόγω αυτής της δράσης τους 
χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που πάσχουν από 
νεφρολιθίαση και υπερασβεστιουρία. Συμπληρω-
ματικά έχουν ευνοϊκό θεραπευτικό αποτέλεσμα 
σε οστεοπορωτικούς ασθενείς, αυξάνοντας την 
οστική πυκνότητα, μειώνοντας την απέκκριση του 
ασβεστίου και  την πιθανότητα πρόκλησης κατάγ-
ματος (Μάλλιος Π., 2016).

Μια μετανάλυση 13 μελετών παρατήρησης που 
συμπεριέλαβε σχεδόν 30.000 ασθενείς, έδειξε 
ότι η χρήση θειαζιδικού διουρητικού μείωσε κατά 
18% τον κίνδυνο κατάγματος ισχίου. Τα ανωτέ-
ρω θετικά δεδομένα ενισχύθηκαν από μεταγενέ-
στερη προοπτική μελέτη 7.891 ασθενών ηλικίας 
>50 ετών. Σε αυτή τη μελέτη διαπιστώθηκαν 281 
κατάγματα, ενώ η χρήση θειαζιδικών σε διάρκεια 
μεγαλύτερη του έτους συσχετίστηκε με στατιστι-
κά σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο κατάγματος 
του ισχίου. Η προστατευτική τους δράση έπαψε 
να υπάρχει 4 μήνες περίπου μετά τη διακοπή της 
θεραπείας (Schoofs M. et al, 2003). Επιπρόσθε-
τα, οι Kruse C και οι συν. τους υποστηρίζουν ότι η 
συνεχής και μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή είναι 
σημαντικότερη από τη δοσολογία αναφορικά με 
την προστατευτική δράση που ασκούν οι θειαζίδες 
στον οστικό μεταβολισμό και τον καταγματικό κίν-
δυνο (Kruse C et al, 2016).

Στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την 
αντιμετώπιση της μεμονωμένης συστολικής αρτη-

ριακής υπέρτασης σε ηλικιωμένους ασθενείς (>80 
ετών) προτείνεται ως αρχική θεραπεία η χρήση δι-
ουρητικού. Αν ληφθούν υπόψη τα υψηλά ποσοστά 
ύπαρξης οστεοπόρωσης στον πληθυσμό αυτό, με 
βάσει τα ανωτέρω δεδομένα, προτιμάται η χρήση 
θειαζιδικού διουρητικού ως αρχικού αντιυπερτασι-
κού φαρμάκου. (2013 ESH/ESC Guidelines for the 
management of arterial hypertension).

7.2 Διουρητικάτης αγκύλης

Τα διουρητικά της αγκύλης αυξάνουν την απώ-
λεια ασβεστίου μειώνοντας την επαναρρόφηση 
του στην αγκύλη του Henle. Το αρνητικό ισοζύ-
γιο του ασβεστίου έχει συσχετιστεί με μείωση της 
οστικής πυκνότητας και αύξηση του καταγματικού 
κινδύνου σε αρκετές μελέτες (Rejnmark L et al, 
2006, Lim S et al, 2008, Heidrich FE et al, 1991).

Έτσι, σε μια κλινική μελέτη 87 υγιών μετεμμη-
νοπαυσιακών γυναικών στις οποίες χορηγήθηκε 
είτε βουμετανίδη είτε εικονικό φάρμακο για ένα 
χρόνο, αυξήθηκαν το ασβέστιο των ούρων κατά 
17%, η παραθορμόνη του ορού κατά 9%, ενώ η 
οστική πυκνότητα μειώθηκε κατά 2% στο ισχίο και 
κατά 1,4% σε ολόκληρο το σκελετό στην ομάδα 
της βουμετανίδης σε σχέση με το εικονικό φάρμα-
κο. Οι παραπάνω διαταραχές συνέβησαν παρά τη 
χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D (Rejnmark L 
et al, 2006).

Επιπρόσθετα, σε μια μελέτη 3269 ανδρών, η 
χρήση διουρητικών της αγκύλης συσχετίστηκε με 
μείωση της οστικής πυκνότητας του ισχίου [ετή-
σια μείωση 0,78% έναντι 0,33% του αναμενόμε-
νου] (Lim L S et al, 2008).

Σε μια άλλη μελέτη ασθενείς που έπαιρναν 
φουροσεμίδη είχαν σχετικό κίνδυνο για κάταγμα 
ισχίου 3,9% σε σχέση με τους μη λαμβάνοντες 
φουροσεμίδη (Heidrich F E et al, 1991)

Μια μετανάλυση των Xiao Fκαι των συνεργα-
τών του υποστηρίζει ότι η χρήση των διουρητι-
κών της αγκύλης δείχνει μια θετική συσχέτιση με 
το συνολικό καταγματικό κίνδυνο και ειδικότερα 
τον κίνδυνο καταγμάτων του ισχίου (Xiao F et al, 
2015). Τέλος μια μελέτη των Corrao G και των 
συν. του συσχέτισε τη χρήση αντιυπερτασικών 
φαρμάκων και συγκεκριμένα διουρητικών της 
αγκύλης σε ένα σύνολο 81617 Ιταλών ασθενών 
κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009 με αυξημένο 
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κίνδυνο νοσηλείας για κάταγμα ισχίου (Corrao G. 
et al, 2015).

Συμπερασματικά, η δράση των διουρητικών 
της αγκύλης είναι αντίθετη από τα θειαζιδικά δι-
ουρητικά τα οποία μειώνουν την απέκκριση του 
ασβεστίου και μπορεί να αυξήσουν την οστική πυ-
κνότητα.

8. Αντιπηκτικά

8.1 Ηπαρίνη – Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού 
βάρους

Η ηπαρίνη και οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού 
βάρους έχουν ευρεία χρήση ως αντιπηκτικά φάρ-
μακα στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, σε θρομβω-
τικές καταστάσεις (π.χ. πνευμονική εμβολή, εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση) και στην πρόληψη της 
εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (Μάλλιος Π., 
2016).

Η χρήση ηπαρίνης προκαλεί απώλεια οστί-
τη ιστού είτε μέσω ελάττωσης δημιουργίας νέου 
οστού είτε λόγω αυξημένης απορρόφησης οστού. 
Χορηγείται συνήθως για μικρό χρονικό διάστημα, 
οπότε η αρνητική της επίδραση στον οστικό μετα-
βολισμό δεν είναι σημαντική. Ωστόσο, σε ορισμέ-
νες καταστάσεις όπως λ.χ. στην εγκυμοσύνη, όπου 
αντενδείκνυται η χρήση άλλων αντιπηκτικών (π.χ. 
των κουμαρινικών) μπορεί να δοθεί μακροχρόνια 
με συνέπεια μείωση της οστικής πυκνότητας. Σε 
μια μελέτη που αφορούσε τη μακροχρόνια χορή-
γηση ηπαρίνης σε 184 έγκυες παρατηρήθηκαν 4 
(2,2%) οστεοπορωτικά κατάγματα στη σπονδυλική 
στήλη. Αν και το ποσοστό είναι μικρό, επισημαί-
νεται ότι πρόκειται για νεαρές γυναίκες όπου τα 
οστεοπορωτικά κατάγματα είναι εξαιρετικά σπά-
νια. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε και ελάττωση της 
μέσης οστικής πυκνότητας του ισχίου κατά 5% σε 
έγκυες γυναίκες με μακροχρόνια χορήγηση ηπαρί-
νης (Backos M et al, 1999). 

Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους ενδεχο-
μένως να έχουν μικρότερη επίδραση στον οστικό 
μεταβολισμό. Ωστόσο, σε μελέτη παρατήρησης δε 
βρέθηκε διαφορά ανάμεσα στις δυο μορφές ηπα-
ρίνης. Όμως, τα αρνητικά τους αποτελέσματα στον 
οστικό μεταβολισμό υποχωρούν στη διάρκεια της 
λοχείας και μετά τη διακοπή της χορήγησής τους 
(Sudrova M et al, 2011).

8.2 Κουμαρινικά παράγωγα

Τα κουμαρινικά αντιπηκτικά έχουν ένδειξη στην 
πρόληψη και τη θεραπεία της πνευμονικής εμβο-
λής και της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, στην 
πρόληψη εμβολικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε 
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και σε ασθενείς 
με μεταλλικές καρδιακές βαλβίδες.

Η βαρφαρίνη μειώνει την πηκτικότητα του αίμα-
τος, αναστέλλοντας την εξαρτώμενη από τη βιτα-
μίνη Κ γ-καρβοξυλίωση των παραγόντων ΙΙ, VII, ΙΧ 
και Χ. Με παρόμοιο τρόπο αναστέλλει τη γ-καρβο-
ξυλίωση της οστεοκαλσίνης. Η οστεοκαλσίνη συ-
ντίθεται κατά κύριο λόγο από τους οστεοβλάστες 
και με την καρβοξυλίωση αποκτά μοριακές ιδιότη-
τες που είναι κατάλληλες για να συνδεθεί με τον 
υδροξυαπατίτη, ώστε να ευοδώσει τη μετάλλωση 
του οστού. Η μη καρβοξυλιωμένη οστεοκαλσίνη 
δεν έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αποτελεσματι-
κά στα οστά (Iwamoto J et al, 2000, Adams J and 
Pepping J, 2005).

Μελέτες σε ανθρώπους και ζώα έχουν δείξει 
ότι η βιταμίνη Κ αυξάνει την οστική πυκνότητα 
και μειώνει την οστική απώλεια (Iwamoto J et al, 
2000, Hidaka T et al, 2002). In vitro η βιταμίνη 
Κ αναστέλλει την οστεοκλαστογένεση και επάγει 
τη διαφοροποίηση των πρόδρομων κυττάρων σε 
οστεοβλάστες (Koshihara Y et al, 2003).

Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών είναι 
αντιφατικά σχετικά με τη δράση των κουμαρινικών 
αντιπηκτικών. Μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς 
που είχαν κολπική μαρμαρυγή και ελάμβαναν βαρ-
φαρίνη, μόνο όσοι έλαβαν το φάρμακο για χρο-
νικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους εμφάνισαν 
χαμηλότερη οστική πυκνότητα σε σχέση με τους 
μάρτυρες και αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικού 
κατάγματος [στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο 
στους άνδρες] (Gage BF et al, 2006). Σε μια άλλη 
αντίστοιχη μελέτη η χορήγηση βαρφαρίνης συ-
σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο σπονδυλικών και 
πλευρικών καταγμάτων (Caraballo PJ et al, 1999).

Άλλες μελέτες ωστόσο δεν επιβεβαίωσαν τα 
παραπάνω ευρήματα. Συνεπώς δεν μπορεί να εξα-
χθεί ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με τη δράση 
των κουμαρινικών αντιπηκτικών στον οστικό μετα-
βολισμό και ούτε να δοθεί απάντηση στο ερώτημα 
αν θα πρέπει να δίνεται προφυλακτικά αντιοστεο-
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