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Νευροψυχιατρικά νοσήματα και οστική νόσος 

Χ. Ζήδρου, Α. Κυριακίδης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια, ιδιαίτερα εκείνοι που παίρνουν αντιψυχωσικά φάρμακα 

που σχετίζονται με αύξηση των επιπέδων προλακτίνης (προκαλούν υπογοναδισμό και 

ευνοούν την απώλεια οστικής μάζας) και εκείνοι που εμφανίζουν παράγοντες που 

σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης (χαμηλή φυσική δραστηριότητα, 

κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα κ.α.) εμφανίζουν απώλεια οστικής μάζας με αυξημένο 

κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων. Φαίνεται επίσης ότι εμφανίζουν συχνά και 

χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, με τα οποία σχετίζεται επίσης η απώλεια οστικής 

μάζας. 

Η νευρογενής ανορεξία αποτελεί ένα ψυχιατρικό νόσημα με ολέθριες επιπτώσεις και 

στη σωματική υγεία που προσβάλλει κατά κύριο λόγο άτομα νεαρής ηλικίας. 

Χαρακτηριστικό της νόσου είναι ο χρόνιος εξεσημασμένος υποσιτισμός, που έχει ως 

αποτέλεσμα την επιστράτευση όλων των ομοιοστατικών μηχανισμών του 

οργανισμού. Η αρνητική επίδραση του υποσιτισμού είναι εμφανής και στο σκελετό , 

με αδυναμία επίτευξης ικανοποιητικής κορυφαίας οστικής μάζας και αυξημένο 

καταγματικό κίνδυνο και στη μετέπειτα ζωή. 

Η κατάθλιψη από την άλλη και η χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 

συσχετίζονται με την απώλεια οστικής μάζας που οδηγεί στην ανάπτυξη 

οστεοπόρωσης και εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων τα οποία με τη σειρά 

τους συνοδεύονται από σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής, σημαντικές επιπλοκές 

και αύξηση της θνησιμότητας 
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Neuropsychiatry disorders and bone disease 

Zidrou Ch., Kyriakidis A. 

Abstract 

In patients suffering from schizophrenia, antipsychotic-induced elevations of prolactin 

levels, caused by a blockade of D2 receptors in the hypothalamic-pituitary axis, may 

be associated with hypogonadism in both men and women. The resulting estrogen 

deficiency may reduce bone density in women while testosterone deficiency has been 

shown to be associated with osteopenia. A decrease of estrogen can influence the 

activity of interleukins, which are known to influence bone dynamic homeostasis. 

High levels of interleukin 2 have been found in neuroleptic-free patients with 

schizophrenia. Other risk factors that might contribute to the development of 

osteoporosis are alcohol and drug abuse and heavy smoking, often observed in 

patients with schizophrenia. Immobility, dietary deficiency, and a reduced exposure to 

sunshine resulting in vitamin D deficiency have also been thought to contribute to the 

risk of osteoporosis 

Anorexia nervosa is an eating disorder characterized by an abnormally low body 

weight, intense fear of gaining weight and a distorted perception of body weight. The 

physical signs and symptoms of anorexia nervosa are related to starvation, but the 

disorder also includes emotional and behavior issues. Anorexia nervosa can have 

numerous complications such as abnormal heart rhythms, an imbalance of electrolytes 

— minerals and bone loss increasing risk of osteoporotic fractures. 

Depression is associated with low BMD, with a substantially greater BMD decrease 

in depressed women and in cases of clinical depression. Depression should be 

considered as an important risk factor for osteoporosis and osteoporotic fractures 
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Α1. Η Οστική πυκνότητα και η εκτίμηση του οστικού μεταβολισμού σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια 

Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια έχουν χαμηλή οστική πυκνότητα συγκριτικά με τις τιμές 

ατόμων του γενικού πληθυσμού του ιδίου φύλου και παρόμοιας ηλικίας ή με τις τιμές 

των ομάδων μαρτύρων με τις οποίες συγκρίθηκαν. Αναφέρθηκε επίσης διαταραχή 

των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού (Τζήμκος Α. και Γαλανόπουλος Λ, 

2013).  

Οι Rey-Sanchez και συν. 2009 μελέτησαν 73 ασθενείς με σχιζοφρένεια (25 γυναίκες 

και 48 άνδρες) που σύγκριναν με 73 υγιείς μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας (25 γυναίκες 

και 48 άνδρες). Με τη χρήση ποσοτικής υπερηχοοστεοπυκνομετρίας στη δεύτερη ως 

τέταρτη φάλαγγα των δακτύλων του μη επικρατούντος χεριού διαπιστώθηκαν 

χαμηλότερες τιμές οστικής πυκνότητας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια συγκριτικά 

με τους μάρτυρες. Η ομάδα των ασθενών με σχιζοφρένεια εμφάνιζε επίσης 

χαμηλότερα επίπεδα 25(ΟΗ)D3 και υψηλότερα επίπεδα προλακτίνης, παραθορμόνης 

καθώς και των οστικών βιοχημικών δεικτών οστικής παραγωγής (αλκαλική 

φωσφατάση, ανθεκτική στην τρυγάση όξινη φωσφατάση) (Rey-Sanchez et al, 2009). 

Στη μελέτη των Jung και συν. το 2011 σε 327 ασθενείς νοσηλευόμενους με 

σχιζοφρένεια (εκ των οποίων οι 229 ήταν ηλικίας≥50 ετών) που συνέκριναν με 125 

παρόμοιας ηλικίας υγιείς μάρτυρες, μετρώντας την οστική πυκνότητα με DXA σε 

ΟΜΣΣ και τον αυχένα του μηριαίου οστού διαπίστωσαν υψηλότερο ποσοστό 

οστεοπόρωσης στην ομάδα των ασθενών (34,9% έναντι 18,4%) ιδιαίτερα στις 

γυναίκες (48,4% έναντι 25,7% των ανδρών) (Jung et al, 2011). 

Οι Sugawara και συν. το 2012 μελέτησαν 362 ασθενείς ηλικίας 48.8±15,4 ετών με 

σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Οι ασθενείς συγκρίθηκαν με 832 

άτομα από το γενικό πληθυσμό. Η οστική μάζα εκτιμήθηκε με ποσοτική 

υπερηχοοστεοπυκνομετρία και διαπιστώθηκε χαμηλότερη της ομάδας των ατόμων 

του γενικού πληθυσμού οστική μάζα στην ομάδα των ανδρών ασθενών ηλικίας ≥40 

ετών και στην ομάδα των γυναικών ασθενών ηλικίας≥60 ετών (Sugawara et al, 2012). 

A2. Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με απώλεια οστικής μάζας στους 

ασθενείς με σχιζοφρένεια 

Στην οστική μάζα των ασθενών με σχιζοφρένεια επιδρούν διάφοροι παράγοντες. 

Μελετήθηκε η επίδραση της ηλικίας και του φύλου καθώς και παραγόντων που 

σχετίζονται με την αύξηση του κινδύνου απώλειας οστικής μάζας και εμφάνισης 
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οστεοπορωτικών παραγόντων (φυσική δραστηριότητα, κατάχρηση αλκοόλ, 

κάπνισμα, κ.α.). 

α. Ηλικία και φύλο. Στην μελέτη των Hammer και συν. το 2005 διαπιστώθηκε 

χαμηλότερη του φυσιολογικού οστική πυκνότητα στους άνδρες αλλά όχι στις 

γυναίκες ασθενείς (Hummer et al, 2005). Αναφέρθηκε συσχέτιση της χαμηλής 

οστικής πυκνότητας με την ηλικία≥40 ετών στους άνδρες και την ≥60 ετών στις 

γυναίκες στη μελέτη των Sugawara και συν. το 2012 [Sugawara et al, 2012].  

β. Παράγοντες που σχετίζονται με την αύξηση του κινδύνου απώλειας οστικής 

μάζας και εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων 

Είναι γνωστό ότι η απώλεια οστικής μάζας και η εμφάνιση οστεοπόρωσης 

συσχετίζονται με τη χαμηλή φυσική δραστηριότητα, το κάπνισμα [Itzhaky D et al, 

2012] και την κατάχρηση αλκοόλ [Berg KM et al, 2008]. Στους ασθενείς με 

σχιζοφρένεια παρατηρήθηκε συσχέτιση της απώλειας οστικής μάζας με τη χαμηλή 

φυσική δραστηριότητα [Vancampfort D et al, 2012] και το κάπνισμα όπως 

διαπιστώθηκε σε μια μεταανάλυση στην οποία συμπεριλήφθησαν 42 μελέτες από 20 

κράτη [De Leon J et al, 2005]. Στη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

Kishimoto και συν. το 2012 αναφέρθηκε θετική συσχέτιση του κινδύνου 

οστεοπορωτικών καταγμάτων με τη χαμηλή φυσική δραστηριότητα, την κατάχρηση 

αλκοόλ και το κάπνισμα [Kishimoto T et al, 2012].  

Α3. Κίνδυνος οστεοπορωτικών καταγμάτων στους ασθενείς με σχιζοφρένεια 

Σε μια σειρά από μελέτες διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος οστεοπορωτικών 

καταγμάτων στους ασθενείς με σχιζοφρένεια που σχετίζεται με την αντιψυχωσική 

θεραπεία. Στη μελέτη των Jung et al το 2011 το ποσοστό ιστορικού οστεοπορωτικού 

κατάγματος ήταν υψηλότερο στην ομάδα των ασθενών με σχιζοφρένεια συγκριτικά 

με την ομάδα των υγιών μαρτύρων (34,9% έναντι 18,4%) [Jung et al, 2011]. 

Οι Kishimoto και συν. το 2012 σε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αναφέρουν ότι στο 93,8% των μελετών που ασχολήθηκαν με την οστική μάζα και την 

οστεοπόρωση σε ασθενείς με σχιζοφρένεια διαπιστώθηκε χαμηλή οστική πυκνότητα 

ή αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης οστεοπόρωσης σε μια τουλάχιστον θέση του 

σκελετού που εκτιμήθηκε [Kishimoto T et al, 2012].  

Στη μελέτη 44.500 ασθενών με κατάγματα ισχίου των Hugenholtz και συν. το 2005 

διαπιστώθηκε συσχέτιση του κινδύνου εμφάνισης οστεοπορωτικού κατάγματος με τη 

χορήγηση αντιψυχωσικής θεραπείας (Osteoporotic Risk=1,3) καθώς και τη διάρκεια 

της θεραπείας αυτής [Hugenholtz et al, 2005]. 
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Τέλος στη μελέτη 124.655 περιπτώσεων ασθενών με οστεοπορωτικό κάταγμα και 

962 μαρτύρων των Vestergaard και συν. το 2006 διαπιστώθηκε συσχέτιση του 

κινδύνου εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων και της χορηγούμενης 

αντιψυχωσικής θεραπείας (Osteoporotic Risk=1,2) [Vestergaard et al, 2006]. 

Α4. Τα επίπεδα της βιταμίνης D στους ασθενείς με σχιζοφρένεια 

 Η εμφάνιση σχιζοφρένειας έχει συσχετισθεί με τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D. 

Στη μελέτη των McGrath και συν. το 2010 στη Δανία, διαπιστώθηκε ότι τα νεογνά με 

χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D εμφάνιζαν διπλάσιο κίνδυνο μελλοντικής εμφάνισης 

σχιζοφρένειας συγκρινόμενα με τα νεογνά με συγκέντρωση βιταμίνης D 40,5-50,9 

nmol/L. Διαπιστώθηκε εντούτοις ότι και τα νεογνά με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις 

εμφάνιζαν επίσης αυξημένο τέτοιο κίνδυνο [McGrath JJ et al, 2010]. 

Οι Kinney και συν. το 2009 σε μια μεταανάλυση επιβεβαίωσαν την παρατήρηση της 

μεγαλύτερης επίπτωσης της σχιζοφρένειας σε περιοχές που βρίσκονται σε βορινότερο 

γεωγραφικό πλάτος και έχουν ψυχρότερο κλίμα. Η αυξημένη αυτή επίπτωση 

συσχετίστηκε με τη χαμηλότερη κατανάλωση ψαριών, το σκουρότερο χρώμα του 

δέρματος και την αυξημένη βρεφική θνησιμότητα τα οποία με τη σειρά τους 

σχετίζονται με περιγενετική ανεπάρκεια βιταμίνης D [Kinney DK et al, 2009]. 

Γενικότερα αναφέρθηκαν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σε ασθενείς με σχιζοφρένεια 

[Schneider B et al, 2000]. Οι Schneider B και συν. το 2000 μέτρησαν τα επίπεδα της 

25(ΟΗ)D3, 1,25(OH)2D3 , του ασβεστίου, του φωσφόρου και της παραθορμόνης σε 

34 ασθενείς με σχιζοφρένεια, σε 30 ασθενείς με εξάρτηση από το αλκοόλ, σε 25 

ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη και σε 31 υγιείς μάρτυρες. Σε όλες τις ομάδες των 

ασθενών, χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ τους, διαπιστώθηκαν σημαντικά 

χαμηλότερα επίπεδα 25(ΟΗ)D3 και 1,25(ΟΗ)2D3. Τα επίπεδα του ασβεστίου, του 

φωσφόρου και της παραθορμόνης βρέθηκαν σε φυσιολογικά όρια. Είναι γνωστό ότι 

τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με απώλεια οστικής μάζας και εμφάνιση 

οστεοπόρωσης [Τουρνής Σ. και Παπαϊωάννου Ν., 2012]. 

Α5. Ο ρόλος των υψηλών επιπέδων προλακτίνης 

Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος των υψηλών επιπέδων προλακτίνης που οδηγεί σε 

υπογοναδισμό και απώλεια οστικής μάζας. Τα επίπεδα αυτά της προλακτίνης 

παρατηρούνται ιδιαίτερα σε ασθενείς που παίρνουν αντιψυχωσική θεραπεία η οποία 

σχετίζεται με αύξησή τους . Στη μελέτη των Ray-Sanchez και συν. το 2009 

μελέτησαν 73 ασθενείς με σχιζοφρένεια που σύγκριναν με 73 υγιείς μάρτυρες 
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παρόμοιας ηλικίας. Η ομάδα των ασθενών εμφάνιζε υψηλότερα επίπεδα προλακτίνης 

[Ray-Sanchez et al, 2009].  

Σημαντική είναι και η μελέτη των Kishimoto και συν. το 2008 σε 74 άνδρες (ηλικίας 

31-78 ετών) με σχιζοφρένεια στην οποία αυξημένα επίπεδα προλακτίνης 

διαπιστώθηκαν στο 87% των ασθενών, ενώ με εξαίρεση έναν ασθενή τα επίπεδα της 

1,25(ΟΗ)2D3 ήταν φυσιολογικά. Δε διαπιστώθηκε συσχέτιση της οστικής 

πυκνότητας και της άσκησης, ενώ διαπιστώθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της χαμηλής οστικής πυκνότητας και της διάρκειας της αντιψυχωσικής 

θεραπείας στους ασθενείς με υψηλά επίπεδα προλακτίνης. Στους ασθενείς επίσης με 

υψηλά επίπεδα προλακτίνης συγκριτικά με τους ασθενείς με φυσιολογικά επίπεδα 

διαπιστώθηκαν χαμηλότερα επίπεδα ωχρινοτρόπου ορμόνης και θυλακιοτρόπου 

ορμόνης καθώς και σημαντικά χαμηλά επίπεδα οιστραδιόλης [Kishimoto T et al, 

2008]. Δηλαδή η απώλεια οστικής μάζας στους ασθενείς με σχιζοφρένεια δεν πρέπει 

να αποδοθεί στην άσκηση ή τα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3 αλλά στην αναστολή από 

τα αυξημένα επίπεδα της προλακτίνης της λειτουργίας του υποθαλαμο- 

υποφυσιογοναδικού άξονα. 

Α6. Η επίδραση της αντιψυχωσικής θεραπείας στην οστική μάζα των ασθενών 

με σχιζοφρένεια 

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας χωρίζονται σε 

δύο αδρές κατηγορίες. Στα «κλασσικά» ή «τυπικά» ή «παλιάς γενιάς» αντιψυχωσικά 

και στα «νεότερα» ή «άτυπα» ή «δεύτερης γενιάς». Τα δεύτερα χαρακτηρίζονται από 

μεγαλύτερη ασφάλεια και από την έλλειψη ή τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης 

παρενεργειών που προκαλούσαν τα πρώτα, όπως ήταν τα εξωπυραμιδικά / δυστονικά 

συμπτώματα και η αύξηση των επιπέδων της προλακτίνης ορού. Βέβαια τα φάρμακα 

αυτά παρουσιάζουν άλλου είδους συμπτώματα όπως το λεγόμενο «μεταβολικό 

σύνδρομο». Ένα ιδιαίτερο αντιψυχωσικό φάρμακο που μοιάζει με της δεύτερης 

γενιάς είναι η αμισουλπρίδη, η οποία προκαλεί συχνή και σημαντική αύξηση των 

επιπέδων της προλακτίνης ορού. 

Σε σημαντικό αριθμό παλαιότερων και πρόσφατων ερευνών σε ασθενείς μελετήθηκε 

η επίδραση της αντιψυχωσικής θεραπείας στην οστική πυκνότητα και στον οστικό 

μεταβολισμό. Οι Bilici και συν. το 2002 μελέτησαν 75 ασθενείς με σχιζοφρένεια από 

τους οποίους οι 40 έπαιρναν «κλασσικά» αντιψυχωσικά και οι 35 «άτυπα» 

αντιψυχωσικά φάρμακα, τους οποίους συνέκριναν με 20 υγιείς μάρτυρες. Μέτρησαν 

την οστική πυκνότητα με DXA στην ΟΜΣΣ. Διαπίστωσαν χαμηλότερη οστική 
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πυκνότητα στους ασθενείς συγκριτικά με τους μάρτυρες. Η απώλεια της οστικής 

μάζας σχετίζονταν αρνητικά με τη διάρκεια χορήγησης των αντιψυχωσικών 

φαρμάκων [Bilici M et al, 2002]. Επίσης στη μελέτη των Meaney και συν. το 2004 σε 

55 ασθενείς που πήραν τουλάχιστον για μια δεκαετία αντιψυχωσική θεραπεία που 

συνοδεύεται από αύξηση των επιπέδων προλακτίνης και εκτιμήθηκε η οστική τους 

πυκνότητα στην ΟΜΣΣ και το ισχίο (με DXA), διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση της 

δοσολογίας με τα επίπεδα προλακτίνης και την απώλεια της οστικής μάζας [Meaney 

M et al, 2004]. 

Από την άλλη δεν αναφέρθηκε από όλους τους ερευνητές επίδραση της 

αντιψυχωσικής θεραπείας στην οστική μάζα και στον κίνδυνο εμφάνισης 

οστεοπορωτικών καταγμάτων. Οι Bolton και συν. το 2008 μελέτησαν την επίδραση 

χορήγησης ψυχοτρόπων (μεταξύ των οποίων και αντιψυχωσικών) φαρμάκων στον 

κίνδυνο εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων σε άτομα ηλικίας≥50 ετών από τον 

πληθυσμό της Μινιτόμπα των Η.Π.Α την περίοδο 1996-2004. Συγκρίθηκαν 15.792 

άτομα με κάταγμα σπονδυλικό ή του ισχίου ή του καρπού με τριπλάσιο αριθμό ιδίου 

φύλου και παρόμοιας ηλικίας και συννοσηρότητας άτομα μάρτυρες. Διαπιστώθηκε 

συσχέτιση με τη χορήγηση αντικαταθλιπτικών (αναστολέων της επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης) και των βενζοδιαζεπινών, ενώ δε διαπιστώθηκε συσχέτιση με τη 

χορήγηση αντιψυχωσικών φαρμάκων [Bolton JM et al, 2008]. 

Αναφέρθηκε επίσης συσχέτιση των υψηλών επιπέδων της προλακτίνης που προκαλεί 

η χορήγηση της αντιψυχωσικής θεραπείας με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

οστεοπορωτικών καταγμάτων (όχι από όλους τους ερευνητές). Στη μελέτη των 

Howard και συν. το 2007 διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ του κινδύνου εμφάνισης 

κατάγματος ισχίου και των υψηλών επιπέδων προλακτίνης που προκαλεί η 

αντιψυχωσική θεραπεία (Osteoporotic Risk=2,6) [Howard L et al, 2007]. 

Η χορήγηση των νεότερων αντιψυχωσικών φαρμάκων που δε συνοδεύονται από 

αύξηση των επιπέδων προλακτίνης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με τη χορήγηση 

αντιοστεοπορωτικής αγωγής, οδηγεί μάλλον σε ικανοποιητική προφύλαξη από την 

απώλεια οστικής μάζας. . 

Α7. Συμπεράσματα 

Είναι λοιπόν αναγκαίο σε κάθε ασθενή με σχιζοφρένεια και με στόχο την αποφυγή 

εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων με ιδιαίτερα δυσμενείς για αυτόν επιπτώσεις 

(πόνος, σημαντικός περιορισμός της κινητικότητας, της φυσικής, της επαγγελματικής 
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και κοινωνικής δραστηριότητας, αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα) (Τζήμκος 

Α. και Γαλανόπουλος Α., 2013): 

1. να διερευνούμε για την αποκάλυψη παραγόντων που σχετίζονται με την απώλεια 

οστικής μάζας και να παρεμβαίνουμε κατάλληλα, όπως με τη φυσική άσκηση, τη 

διακοπή του καπνίσματος, την αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ, κ.α. 

2. να εκτιμάμε την οστική του πυκνότητα σε παρουσία παραγόντων κινδύνου για την 

εμφάνιση οστεοπόρωσης, ιδιαίτερα προκειμένου για γυναίκες με πρώιμη (πριν την 

ηλικία των 45 ετών) εμμηνόπαυση, για ασθενείς που εμφανίζουν και άλλες παθήσεις 

(όπως φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου ή των αρθρώσεων, σύνδρομα 

δυσαπορρόφησης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη κ.α.) ή παίρνουν 

φάρμακα (όπως κορτικοστεροειδή, αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, 

αντιεπιληπτικά, αντιπηκτικά, κ.α.) που σχετίζονται με την απώλεια οστικής μάζας 

3. να μετράμε τα επίπεδα της βιταμίνης D όταν υποψιαζόμαστε ανεπάρκειά της όπως 

σε άτομα που δεν εκτίθενται στο ηλιακό φως (η βιταμίνη αυτή συντίθεται στο δέρμα 

με την επίδραση του ηλιακού φωτός) 

4. να φροντίζουμε για τη σωστή τους διατροφή σχετικά με την πρόληψη της μείωσης 

της οστικής μάζας (πλούσια σε γαλακτομικά προϊόντα, σε άπαχο κρέας κ.α.), την 

έκθεση στο ηλιακό φως, τη φυσική τους δραστηριότητα και άσκηση κ.α. 

5. να χορηγούμε όπου κρίνεται αναγκαίο συμπλήρωμα ασβεστίου και βιταμίνης D 

καθώς και ειδικότερης αντιοστεοπορωτικής θεραπείας (με διφωσφονικά, ανάλογα της 

παραθορμόνης, ρανελικό στρόντιο, τροποποιητές του υποδοχέα των οιστρογόνων, 

κ.α.) 

Β. ΟΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ 

Β1.ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

H νευρογενής ανορεξία προσβάλλει ως επί το πλείστον το θήλυ φύλο και κυρίως 

κατά τη διάρκεια της εφηβείας , με το 40% των περιπτώσεων να αφορά σε κορίτσια 

ηλικίας 15-19 ετών. Ο δια βίου επιπολασμός της νευρογενούς ανορεξίας στις 

γυναίκες κυμαίνεται από 0,3% ως 0,9%, ενώ στους άνδρες μόλις αγγίζει το 0,3% 

(Smink FRE et al, 2012). Οι ασθενείς με νευρογενή ανορεξία εμφανίζουν υψηλότερη 

θνησιμότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, με δείκτη θνησιμότητας περίπου 5 

θανάτων ανά 1000 ανθρωπο-έτη (0,51% ανά έτος), ενώ η αυτοκτονία αποτελεί την 

αιτία ενός στους πέντε θανάτους (Arcelus J et al, 2011). 

Β2. ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 
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Ο χρόνιος υποσιτισμός και η κατάχρηση διουρητικών και καθαρτικών έχουν ολέθριες 

συνέπειες στη σωματική υγεία των ασθενών με νευρογενή ανορεξία. Το 1/3 των 

θανάτων οφείλεται σε καρδιακές επιπλοκές . Σε εφήβους με τη νόσο έχουν 

παρατηρηθεί φλεβοκομβική βραδυκαρδία, παράταση του QT, ορθοστατική υπόταση, 

αυξημένη επίπτωση πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας, μείωση του πάχους του 

τοιχώματος της αριστερής κοιλίας και μειωμένη συσπαστικότητα του μυοκαρδίου 

(Katzman DK, 2005). Από την άλλη , μια ποικιλία αιματολογικών και βιοχημικών 

διαταραχών έχει περιγραφεί σε ασθενείς με τη συγκεκριμένη διατροφική διαταραχή. 

Σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών παρατηρείται αναιμία και λευκοπενία, 

αύξηση των τρανσαμινασών, ενώ παρατηρούνται και ηλεκτρολυτικές διαταραχές , με 

κυρίαρχη την υποκαλιαιμία, που αφορά κυρίως σε ασθενείς με «εκκαθαριστική» 

συμπεριφορά (δηλαδή πρόκληση εμέτου, κατάχρηση καθαρτικών, διουρητικών και 

κλυσμάτων) και η οποία μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω επιδείνωση της καρδιακής 

λειτουργίας (Miller KK et al, 2006). Σημαντική επιπλοκή αποτελεί και το σύνδρομο 

επανασίτισης που χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από υποφωσφαταιμία και μπορεί 

να είναι αίτιο σημαντικής νοσηρότητας και θνητότητας σε νοσηλευόμενους ασθενείς 

(Katzman DK, 2005).  

Τέλος, μια σημαντική επιπλοκή της νευρογενούς ανορεξίας είναι η οστική νόσος. 

Ένα ποσοστό 92% των νέων ενηλίκων ασθενών έχει βρεθεί ότι εμφανίζει τιμές 

οστικής πυκνότητας τουλάχιστον μια σταθερή απόκλιση (1.0SD) κάτω από το 

φυσιολογικό για νεαρές υγιείς γυναίκες (T-score≤ -1) σε μια τουλάχιστον σκελετική 

θέση, ενώ σε ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό, που αγγίζει το 38%, οι ασθενείς 

πάσχουν από οστεοπόρωση (Grinspoon S et al, 2000). 

Β3. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Ένα πλήθος παραγόντων φαίνεται να αλληλοεπιδρούν προκαλώντας διαταραχές στον 

οστικό μεταβολισμό στους ασθενείς με νευρογενή ανορεξία, χωρίς να είναι δυνατόν 

να απομονωθεί αποκλειστικά ένας αιτιολογικός παράγοντας. Οι ορμονικές 

διαταραχές καθώς και το ίδιο το χαμηλό σωματικό βάρος αποτελούν τους 

σημαντικότερους μηχανισμούς πρόκλησης της οστικής νόσου. 

Στεροειδή του φύλου 

Η σημασία των στεροειδών του φύλου για την απόκτηση κορυφαίας οστικής 

πυκνότητας και τη διατήρησή της στην μετέπειτα ενήλικο ζωή είναι γνωστή. Τα 

οιστρογόνα είναι απαραίτητα για την εμφάνιση του άλματος ανάπτυξης κατά την 

εφηβεία, ενώ η ταχεία οστική απώλεια που συνοδεύει την εμμηνόπαυση οφείλεται 
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στην ανεπάρκεια οιστρογόνων και μπορεί να αποφευχθεί με την εξωγενή χορήγησή 

τους (Riggs BL et al, 2002). Ωστόσο είναι σαφές ότι από μόνη της η ανεπάρκεια 

οιστρογόνων και η αμηνόρροια δεν είναι δυνατόν να εξηγήσουν τη βαρύτητα της 

οστικής νόσου στις ασθενείς που πάσχουν από νευρογενή ανορεξία. Κατά τη 

σύγκριση νεαρών γυναικών που πάσχουν από νευρογενή ανορεξία με αντίστοιχη 

ομάδα γυναικών με υποθαλαμική αμηνόρροια, παρόμοιων χαρακτηριστικών σε ότι 

αφορά στο γυναικολογικό ιστορικό και την άσκηση, αλλά με διαφορές ως προς τα 

σωματομετρικά χαρακτηριστικά (BMI, λιπώδη ιστό και άλιπο μάζα) βρέθηκε ότι οι 

γυναίκες με υποθαλαμική αμηνόρροια είχαν μεν χαμηλότερη οστική πυκνότητα σε 

σχέση με την υγιή ομάδα ελέγχου, ωστόσο οι ασθενείς με νευρογενή ανορεξία 

εμφάνιζαν ακόμα χαμηλότερες τιμές οστικής πυκνότητας (Grinspoon S et al, 1999). 

Αυξητική ορμόνη 

Η αυξητική ορμόνη είναι απαραίτητη για τη σκελετική ανάπτυξη και για τη 

διατήρηση φυσιολογικής οστικής πυκνότητας και οι περισσότερες δράσεις της στα 

οστά διαμεσολαβούνται από τη δράση του IGF-1 , ο οποίος αυξάνει την οστική 

παραγωγή δρώντας στους ώριμους οστεοβλάστες, ενώ παράλληλα προάγει και την 

οστεοκλαστογένεση (Giustina A. et al, 2008). Τα χαμηλά επίπεδα του IGF-1 στη 

νευρογενή ανορεξία συσχετίζονται με μειωμένους δείκτες οστικής παραγωγής, ενώ η 

επανασίτιση, που συνοδεύεται από αύξηση των επιπέδων του, συνοδεύεται και από 

αντίστοιχη αύξηση της οστικής παραγωγής (Hotta M et al, 2000).  

Υπερκορτιζολαιμία 

 Τα κορτικοστεροειδή αυξάνουν την απόπτωση των οστεοκυττάρων και των 

οστεοβλαστών, μειώνουν την οστεοβλαστογένεση, ενώ παρατείνουν το χρόνο ζωής 

των ώριμων οστεοκλαστών (Weinstein RS, 2011). Στη νευρογενή ανορεξία έχει η 

παρατηρηθεί αρνητική συσχέτιση μεταξύ της υπερκορτιζολαιμίας και των δεικτών 

οστικής παραγωγής (οστεοκαλσίνη και P1CP), η οποία υποδεικνύει την 

υπερκορτιζολαιμία ως πιθανό παθογενετικό παράγοντα στην οστική νόσο στις 

ασθενείς με τη συγκεκριμένη διατροφική διαταραχή (Misra M et al, 2004). 

Χαμηλός δείκτης μάζας σώματος 

Είναι τεκμηριωμένη η συσχέτιση του χαμηλού δείκτη μάζας σώματος (BMI) με 

χαμηλές τιμές οστικής πυκνότητας. Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που έχουν 

χαμηλό BMI, όχι μόνο εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές οστικής πυκνότητας σε σχέση 

με τις γυναίκες που έχουν υψηλότερο BMI, αλλά εμφανίζουν και ταχύτερη οστική 

απώλεια (Ravn P et al, 1999). Από την άλλη, σε ποσοστό 40%, οι νεαρές γυναίκες με 
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ιδιοπαθές χαμηλό βάρος (ΒΜΙ<16.5) έχουν μειωμένη οστική πυκνότητα σε σχέση με 

γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας και φυσιολογικού δείκτη μάζας σώματος (Ζ-score <-2). 

Μάλιστα, οι γυναίκες με ιδιοπαθές χαμηλό βάρος εμφανίζουν και διαταραχές της 

μικροαρχιτεκτονικής του σπογγώδους οστού της κνήμης, με μειωμένο αριθμό 

οστικών δοκίδων και αύξηση του διαχωρισμού των δοκίδων, καθώς και μείωση του 

πάχους του φλοιώδους οστού, τόσο στην κνήμη, όσο και στο αντιβράχιο, ενώ 

παράλληλα διατηρούν φυσιολογικό ρυθμό οστικής εναλλαγής (Galusca B et al, 

2008). 

 

Β4. Η ΟΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

Α. Οστική πυκνότητα 

Οι ασθενείς με νευρογενή ανορεξία εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές οστικής 

πυκνότητας, σε σχέση με συνομήλικες υγιείς γυναίκες, σε όλες τις σκελετικές θέσεις 

(Lawson EA et al, 2010). Μάλιστα, στην πορεία του χρόνου, και εφόσον οι ασθενείς 

δε βελτιώσουν το σωματικό τους βάρος, εμφανίζουν περαιτέρω ελάττωση της BMD 

με ετήσιο ρυθμό 2,6% στη σπονδυλική στήλη και 2,4% στο ισχίο (Miller KK et al, 

2006). Εξάλλου υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμα και 21 έτη μετά τη θεραπεία, γυναίκες 

με ιστορικό νευρογενούς ανορεξίας κατά τη διάρκεια της εφηβείας, εμφανίζουν 

χαμηλότερες τιμές οστικής πυκνότητας σε σχέση με τις γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας 

και δείκτη μάζας σώματος, χωρίς όμως ιστορικό διατροφικής διαταραχής. Η διαφορά 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική στο ισχίο (Hartman D et al, 2000). 

Τα έφηβα κορίτσια με νευρογενή ανορεξία εμφανίζουν μειωμένο ρυθμό αύξησης της 

οστικής τους μάζας, σε σχέση με τα κορίτσια αντίστοιχης ηλικίας, ακόμη και μετά 

την αύξηση του σωματικού τους βάρους, με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου 

να υπολείπονται όλο και περισσότερο σε οστική πυκνότητα σε σχέση με τις 

συνομήλικες τους και να εμφανίζουν περαιτέρω μειώσεις του Z-score (Soyka LA et 

al, 2002). H BMD στις ασθενείς αυτές είναι αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας 

εμμηναρχής και της διάρκειας της αμηνόρροιας, υποδηλώνοντας ότι η καθυστέρηση 

της ήβης και η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια νόσου αποτελούν αρνητικούς 

προγνωστικούς παράγοντες για τη σκελετική διαταραχή (Klibanski A et al, 1995). 

Β. Μικροαρχιτεκτονική των οστών 

Από τη μελέτη του σκελετού με επίπεδης οθόνης ογκομετρικό αξονικό τομογράφο 

στο περιφερικό άκρο της κερκίδας, προκύπτει ότι οι διαταραχές στην οστική 

πυκνότητα σχετίζονται και με διαταραχές στη μικροαρχιτεκτονική, που 
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περιλαμβάνουν ελάττωση στον αριθμό και το πάχος των οστεοδοκίδων και αύξηση 

του διαχωρισμού μεταξύ τους (Lawson EA et al, 2010).H ελάττωση του αριθμού των 

οστεοδοκίδων και η αύξηση του διαχωρισμού μεταξύ τους, έχουν επιβεβαιωθεί και 

από άλλη μελέτη, ενώ από την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων βρέθηκε ότι η 

ακαμψία και το φορτίο αστοχίας είναι σημαντικά χαμηλότερα στις γυναίκες με 

νευρογενή ανορεξία, σε σχέση με αντίστοιχο υγιή πληθυσμό (Walsh CJ et al, 2010), 

υποδηλώνοντας αύξηση του καταγματικού κινδύνου σε αυτόν τον πληθυσμό. 

Γ.  Δείκτες οστικής εναλλαγής 

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, φυσιολογικά, παρατηρείται αυξημένος ρυθμός 

οστικής εναλλαγής ο οποίος συνοδεύει την αύξηση των οστών που χαρακτηρίζει αυτή 

την ηλικία. Στα κορίτσια με νευρογενή ανορεξία έχουν βρεθεί μειωμένοι δείκτες, 

τόσο της οστικής παραγωγής όσο και της οστικής απορρόφησης (Ostrowska Z et al, 

2012). Επίσης έχει βρεθεί σημαντική αύξηση της οστεοπροτεγερίνης και του 

διαλυτού υποδοχέα του RANK, με ελάττωση όμως του κλάσματος OPG/RANKL 

(Ostrowska Z et al, 2012). Tόσο οι δείκτες οστικής εναλλαγής, όσο και ο λόγος 

OPG/RANKL, εμφανίζουν συσχέτιση με τα επίπεδα του BMI (Ostrowska Z et al, 

2012). 

Τα ευρήματα είναι αντικρουόμενα όσον αφορά στις ενήλικες γυναίκες με νευρογενή 

ανορεξία, όπου έχει βρεθεί αποσύζευξη της οστικής εναλλαγής με ελάττωση των 

δεικτών οστικής παραγωγής και αύξηση των δεικτών οστικής απορρόφησης , αύξηση 

της οστικής απορρόφησης χωρίς μεταβολή της οστικής παραγωγής αλλά και δείκτες 

και των δύο σκελών της οστικής εναλλαγής παρόμοιοι με αυτούς υγιών γυναικών 

(Legroux- Gerot I et al, 2007). 

Δ. Καταγματικός κίνδυνος 

Ο καταγματικός κίνδυνος είναι αυξημένος στους ασθενείς με ιστορικό νευρογενούς 

ανορεξίας, έστω και αν έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από την περίοδο της νόσησης 

και οι ασθενείς έχουν ανακάμψει πλήρως ως προς τη διατροφική διαταραχή 

(Vestergaard P et al, 2002, Lucas RA et al, 1999).H αύξηση του κινδύνου κυμαίνεται 

από 1,98 ως 2,9 και παρατηρείται ήδη από το πρώτο χρόνο μετά τη διάγνωση, ενώ ο 

κίνδυνος αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας (Vestergaard P et al, 2002). Οι διαφορές 

στον υπολογισμό του καταγματικού κινδύνου μεταξύ των μελετών πιθανό να 

οφείλονται σε διαφορετικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης των ασθενών. Και 

ενώ ο κίνδυνος για κάταγμα σε οποιαδήποτε θέση είναι σταθερά αυξημένος σε σχέση 

με τον αναμενόμενο για τον πληθυσμό, τα κατάγματα που αφορούν σε θέσεις που 
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σχετίζονται με την οστεοπόρωση (όπως το περιφερικό άκρο της κερκίδας, η 

σπονδυλική στήλη και το εγγύς ισχίο) φαίνεται να αυξάνουν δραματικά αρκετά 

χρόνια μετά τη διάγνωση της νευρογενούς ανορεξίας (Lucas RA et al, 1999). 

Ενδεχομένως λοιπόν, η οστική διαταραχή κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή της 

νεαρής ενήλικης ζωής, επηρεάζοντας και τη δυνατότητα απόκτησης κορυφαίας 

οστικής μάζας, να έχει καταστροφικές συνέπειες στην μετέπειτα ενήλικο ζωή και 

ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση. Καθίσταται επομένως μείζονος σημασίας η 

διάγνωση και η αντιμετώπιση της οστικής νόσου ασθενών με νευρογενή ανορεξία σε 

όσο το δυνατόν πρωιμότερα στάδια. 

Β5. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Παρά την πρόοδο στην αντιμετώπιση των νοσημάτων που σχετίζονται με αυξημένη 

ευθραυστότητα των οστών, για την οστική νόσο που συνοδεύει τη νευρογενή 

ανορεξία οι θεραπευτικές επιλογές που έχουν δοκιμαστεί δεν έχουν δώσει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Σημαντικότατος παράγοντας φαίνεται να είναι η 

αποκατάσταση του φυσιολογικού σωματικού βάρους, ενώ έχει δοκιμαστεί η 

χορήγηση ορμονικών σκευασμάτων, διφωσφονικών καθώς και ανασυνδυασμένου 

IGF-1. 

Αποκατάσταση του σωματικού βάρους 

Η αποκατάσταση του φυσιολογικού σωματικού βάρους έχει διαφορετικές επιπτώσεις 

στον σκελετό των ενηλίκων και στο σκελετό των εφήβων γυναικών με νευρογενή 

ανορεξία. Στις ενήλικες γυναίκες, η αύξηση του σωματικού βάρους σε επίπεδα που 

αντιστοιχούν στο 90% του ιδανικού, έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση της 

οστικής τους πυκνότητας, τόσο στη σπονδυλική στήλη όσο και στο ισχίο, ήδη από 

τους πρώτους 2,2 μήνες κατά τους οποίους αποκαθίσταται το βάρος. Η αύξηση 

αφορά εξίσου τις γυναίκες στις οποίες αποκαθίσταται και η έμμηνος ρύση και τις 

γυναίκες οι οποίες παραμένουν αμηνορροϊκές (Dominguez J et al, 2007). 

Η αύξηση του σωματικού βάρους προκαλεί σημαντικές μεταβολές στον 

διαταραγμένο ρυθμό οστικής εναλλαγής ακόμα και χωρίς την αποκατάσταση της 

γοναδικής λειτουργίας. Η οστική παραγωγή παρουσιάζει σημαντική αύξηση και 

φτάνει τα επίπεδα των υγιών ατόμων, ενώ παράλληλα ελαττώνεται και ο ρυθμός 

οστικής απορρόφησης σε φυσιολογικά επίπεδα (Augusseau AC et al, 2000). 

Στα κορίτσια στην εφηβεία, η αποκατάσταση του σωματικού βάρους προκαλεί 

αποκατάσταση του φυσιολογικού για αυτήν την ηλικία ρυθμού οστικής εναλλαγής, 

δηλαδή αύξηση τόσο των δεικτών οστικής παραγωγής, όσο και των δεικτών οστικής 
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απορρόφησης. Αντίθετα, ο ρυθμός οστικής εναλλαγής στις ασθενείς που δεν 

ανακάμπτουν παραμένει κατεσταλμένος (Soyka LA et al, 2002). 

Πιο πολύπλοκα είναι τα δεδομένα που αφορούν στην μεταβολή της οστικής 

πυκνότητας των εφήβων κοριτσιών με νευρογενή ανορεξία που επιτυγχάνουν αύξηση 

του σωματικού τους βάρους, κυρίως λόγω της αναμενόμενης αύξησης των 

σκελετικών παραμέτρων σε αυτήν την ηλικία, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που 

αφορούν στις μετρήσεις με DXA στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Στη σπονδυλική 

στήλη, ο ρυθμός αύξησης της οστικής πυκνότητας είναι σχεδόν παρόμοιος ανάμεσα 

στα κορίτσια με αποκατάσταση του σωματικού βάρους και της εμμήνου ρύσεως και 

τις υγιείς συνομήλικες τους, ενώ είναι σαφώς χαμηλότερος στα κορίτσια που δεν 

καταφέρνουν να αποκαταστήσουν το σωματικό τους βάρος ή που αύξησαν το 

σωματικό βάρος και δεν αποκαταστάθηκε η εμμηνορρυσία τους. Η αύξηση της 

οστικής πυκνότητας στη ΣΣ φαίνεται ότι οφείλεται σε αύξηση της επιμετάλλωσης 

παρά σε αύξηση του μεγέθους των οστών (Misra M et al, 2008). 

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης 

Η χορήγηση ορμονικής υποκατάστασης σε νεαρές γυναίκες δεν προκάλεσε μεταβολή 

του Z-score στη ΣΣ, ούτε κατά τη διάρκεια της χορήγησης της αγωγής (12 μήνες), 

ούτε κατά τη διάρκεια της μετέπειτα παρακολούθησης (άλλοι 12 μήνες) (Munoz MT 

et al, 2002). Παρομοίως , η αγωγή με αντισυλληπτικά δισκία, όπως θα ήταν άλλωστε 

αναμενόμενο, δεν εμφανίζει ευεργετική επίδραση ούτε στο ισχίο (Golden NH et al, 

2002). Από την άλλη όμως, και ενώ στο σύνολο των ασθενών η χορήγηση ορμονικής 

υποκατάστασης δε φαίνεται να υπερτερεί έναντι του εικονικού φαρμάκου, σε μια 

ομάδα ασθενών με βαριά νόσο (<70% του ιδανικού σωματικού βάρους) η χορήγηση 

ορμονικής υποκατάστασης προκάλεσε αύξηση της BMD στη ΣΣ, σε σχέση με την 

ομάδα του εικονικού φαρμάκου όπου σημειώθηκε μείωση (Klibanski A et al, 1995). 

Ωστόσο, σε μια πρόσφατη μελέτη όπου χορηγήθηκε οιστραδιόλη διαδερμικά σε 

σκελετικά ώριμες έφηβες (οστική ηλικία>15) και από του στόματος 

αιθινυλοιστραδιόλη σε σταδιακά αυξανόμενες δόσεις σε σκελετικά ανώριμες έφηβες 

(οστική ηλικία <15), ώστε να υπάρχει μίμηση της φυσιολογικής σταδιακής αύξησης 

της οιστραδιόλης που συνοδεύει την περίοδο της εφηβείας, υπήρξε σημαντική 

αύξηση της BMD τόσο στη ΣΣ όσο και στο ισχίο, στις ασθενείς που έλαβαν την 

αγωγή σε σχέση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Επιπλέον, οι ασθενείς που 

έλαβαν αγωγή εμφάνισαν παρόμοιο ρυθμό αύξησης της οστικής πυκνότητας με 

ομάδα υγιών εφήβων-μαρτύρων (Misra M et al, 2011). 
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Δεϋδροεπιανδροστερόνη 

Η χορήγηση δεϋδροεπιανδροστερόνης για 3 μήνες σε νεαρές γυναίκες με νευρογενή 

ανορεξία σε διαφορετικές δόσεις, προκάλεσε πτώση των δεικτών οστικής 

απορρόφησης καθώς και αύξηση των δεικτών οστικής παραγωγής, ευρήματα τα 

οποία συνοδεύτηκαν από αποκατάσταση της εμμήνου ρύσεως σε μεγάλο ποσοστό 

των ασθενών ανεξαρτήτως μεταβολών του σωματικού βάρους (Gordon CM et al, 

1999). 

Ωστόσο, σε μια μεγαλύτερη μελέτη, όπου συγκρίθηκε η χορήγηση 50mg DHEA 

ημερησίως με τη χορήγηση από του στόματος αντισυλληπτικού δισκίου, δεν 

παρατηρήθηκε αύξηση στην οστική πυκνότητα στη ΣΣ μετά από ένα έτος χορήγησης 

σε καμία από τις δύο αγωγές. Επιπλέον, η αύξηση στην οστική πυκνότητα που 

παρατηρήθηκε στο ισχίο αφορούσε εξίσου και τις δύο ομάδες και φαίνεται ότι 

οφειλόταν στην αύξηση του σωματικού βάρους που εμφάνισαν οι ασθενείς κατά τη 

διάρκεια της μελέτης. Καμία από τις δύο θεραπευτικές παρεμβάσεις δεν είχε 

επίδραση στην οστική παραγωγή, ενώ και οι δύο προκάλεσαν παρόμοια πτώση στους 

δείκτες οστικής απορρόφησης (Gordon CM et al, 2002). 

H συγχορήγηση για 18 μήνες από του στόματος αντισυλληπτικού με 50mg DHEA 

οδήγησε σε διατήρηση της οστικής πυκνότητας, σε σχέση με την ομάδα του 

εικονικού φαρμάκου, όπου οι ασθενείς εμφάνισαν περαιτέρω μείωση της BMD. 

Μάλιστα, η ευεργετική επίδραση της συγκεκριμένης θεραπείας στην οστική 

πυκνότητα ήταν ανεξάρτητη της αύξησης του σωματικού βάρους, ενώ συνοδευόταν 

από σημαντική ελάττωση των δεικτών οστικής απορρόφησης (Di Vasta AD et al, 

2012). 

Θεραπεία με διφωσφονικά 

Παρά το σκεπτικισμό που επικρατεί σχετικά με τη χορήγηση διφωσφονικών σε 

γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, έχει δοκιμαστεί η χορήγηση αλενδρονάτης και 

ριζεδρονάτης σε ασθενείς με νευρογενή ανορεξία. 

Η χορήγηση αλενδρονάτης για ένα έτος σε έφηβες ασθενείς οδήγησε σε σημαντική 

αύξηση της BMD στη ΣΣ και στο ισχίο, χωρίς ωστόσο η αύξηση να εμφανίζει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου, η 

οποία επίσης εμφάνισε αύξηση στην οστική της πυκνότητα (κυρίως λόγω της 

αύξησης του σωματικού βάρους που εμφάνισαν και οι δύο ομάδες) (Golden NH et al, 

2005). 

Σε μια μικρή, μη τυχαιοποιημένη μελέτη, η χορήγηση ριζεδρονάτης για 9 μήνες σε 
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ενήλικες ασθενείς προκάλεσε σημαντική αύξηση (κατά 4,9%) στην οστική πυκνότητα 

στη ΣΣ, αλλά όχι και στο ισχίο. Η αύξηση ήταν σημαντική όταν συγκρίθηκαν οι 

ασθενείς με αντίστοιχη ομάδα ασθενών οι οποίες δεν υποβλήθηκαν σε αγωγή με 

ριζεδρονάτη και οι οποίες εμφάνισαν μείωση της οστικής τους πυκνότητας στο ίδιο 

χρονικό διάστημα (Miller KK et al, 2004). 

Αυξητική ορμόνη- IGF-1 

Δεδομένης της αντίστασης στη δράση της αυξητικής ορμόνης που συνοδεύει τη 

νευρογενή ανορεξία, η χορήγηση αυξητικής ορμόνης δε φαντάζει ιδανική επιλογή για 

την αντιμετώπιση της οστικής νόσου. Πράγματι, η χορήγηση υψηλών δόσεων 

αυξητικής ορμόνης , όχι μόνο δεν είχε αποτέλεσμα στην αύξηση του IGF-I, αλλά δεν 

επηρέασε καθόλου και τους δείκτες οστικού μεταβολισμού (Fazeli PK et al, 2010). 

H βραχύχρονη χορήγηση (για 6 ημέρες) ανασυνδυασμένου ινσουλινόμορφου 

αυξητικού παράγοντα Ι σε γυναίκες με νευρογενή ανορεξία σε δόση 100μg/Kg 

προκάλεσε αύξηση τόσο των δεικτών οστικής παραγωγής όσο και των δεικτών 

οστικής απορρόφησης, ενώ μικρότερη δόση (30μg/Kg) προκάλεσε μόνο αύξηση της 

οστικής παραγωγής χωρίς να επηρεάσει το σκέλος της οστικής απορρόφησης, 

υποδηλώνοντας ότι ενδεχομένως η συγκεκριμένη θεραπεία θα μπορούσε σε 

προσαρμοσμένη δόση να έχει αποκλειστικά αναβολική δράση στα οστά των 

γυναικών αυτών (Grinspoon S et al, 1996). 

Η χορήγηση ανασυνδυασμένου IGF-I είχε θετική επίδραση και στην οστική 

πυκνότητα ενηλίκων ανορεξικών γυναικών και μάλιστα, τα αποτελέσματα ήταν 

καλύτερα όταν η συγκεκριμένη θεραπεία συνδυάστηκε με την αντιαπορροφητική 

δράση των από του στόματος αντισυλληπτικών δισκίων. Η αύξηση της BMD 

αφορούσε στη ΣΣ, ενώ o IGF-I προκάλεσε αύξηση και της αλίπου μάζας σώματος  

και όχι του σωματικού βάρους), ανάλογη με την αύξηση της οστικής πυκνότητας, 

υποδηλώνοντας έναν πιθανό έμμεσο μηχανισμό δράσης στον οστικό μεταβολισμό 

στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών (Grinspoon S et al, 2002). 

Β6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η νευρογενής ανορεξία αποτελεί ψυχιατρικό νόσημα που αφορά σε σημαντικό 

πληθυσμό νεαρών κυρίως γυναικών και έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην 

σκελετική υγεία, οι οποίες μπορεί να παραμείνουν και μετά τη θεραπεία της νόσου, 

γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. Η 

οστική νόσος στη συγκεκριμένη πάθηση έχει πολύπλοκη αιτιοπαθογένεια και η 

αντιμετώπισή της είναι εξαιρετικά δύσκολη, με πληθώρα γνωστών θεραπευτικών 
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επιλογών να έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς. Η αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς 

νοσήματος και η αποκατάσταση του σωματικού βάρους είναι μείζονος σημασίας, ενώ 

στο μέλλον συνδυασμοί θεραπευτικών σχημάτων που θα στοχεύουν στην αύξηση της 

οστικής παραγωγής και στην ελάττωση της οστικής απορρόφησης μπορεί να 

αποδειχθούν ελπιδοφόροι (Δέδε Α., 2012). 

Γ. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ 

Γ1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατάθλιψη αποτελεί τη συχνότερη ψυχική διαταραχή, παρουσιάζεται με ποικίλες 

κλινικές μορφές (πρώτιστα με τη μορφή της μείζονος και ελάσσονος κατάθλιψης 

καθώς και της δυσθυμίας) και προκαλεί σοβαρή μείωση της λειτουργικότητας των 

ασθενών [Γαλανόπουλος Ν. και συν., 2010]. Σημαντική είναι η προσφορά της 

χορήγησης των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στην αντιμετώπισή της. Ο 

επιπολασμός της μείζονος κατάθλιψης στο γενικό πληθυσμό εκτιμήθηκε σε ποσοστό 

2% περίπου (στον ένα μήνα) και 6% στη διάρκεια της ζωής [Χριστοδούλου Γ.,2012].  

Οι Yirmoya και Bad το 2009 σε μετανάλυση στην οποία χρησιμοποίησαν 23 μελέτες 

που συνέκριναν συνολικά 2327 ασθενείς με κατάθλιψη με 21141 μάρτυρες 

διαπίστωσαν χαμηλότερη BMD στους ασθενείς με κατάθλιψη, ιδιαίτερα στις 

γυναίκες (περισσότερο στις προεμμηνοπαυσιακές). Στους ασθενείς με κατάθλιψη 

διαπιστώθηκε επίσης αύξηση των επιπέδων των βιοχημικών οστικών δεικτών που 

αντανακλούν οστική απορρόφηση [Yirmoya R and Bab I, 2009].  

Γ2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 

Στη μελέτη των Mezuk και συν. σε 3481 άτομα ηλικίας >18 ετών που 

παρακολούθησαν για 23 χρόνια στα πλαίσια της Baltimore Epidemiologic Catchment 

Area Study διαπίστωσαν , μετά τη συνεκτίμηση των παραγόντων κινδύνου για 

ανάπτυξη οστεοπόρωσης, συσχέτιση μεταξύ του ιστορικού μείζονος κατάθλιψης και 

της χαμηλής BMD με DXA σε ΟΜΣΣ [Mezuk B et al, 2008]. 

Οι Altindag και συν. συγκρίνοντας 36 προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μείζονα 

κατάθλιψη με ομάδα 41 παρόμοιας ηλικίας μαρτύρων γυναικών αναφέρουν 

χαμηλότερη BMD με DXA σε ΟΜΣΣ και ισχίο σε συνδυασμό με χαμηλότερα 

επίπεδα οστεοκαλσίνης-βιοχημικού δείκτη οστικής παραγωγής και υψηλότερα 

επίπεδα καρβοξυτελικού τελοπεπτιδίου (CTx- βιοχημικού δείκτη οστικής 

απορρόφησης) στην πρώτη ομάδα [Altindag O et al, 2007]. Σε 89 

προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μείζονα κατάθλιψη που συγκρίθηκαν με 44 
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παρόμοιας ηλικίας γυναίκες μάρτυρες οι Eskandari και συν. αναφέρουν κατά 2% 

χαμηλότερη BMD με DXA σε ΟΜΣΣ, αντιβράχιο και ισχίο. Δε βρέθηκε διαφορά 

μεταξύ των δύο ομάδων σχετικά με τα επίπεδα της βιταμίνης D ή των βιοχημικών 

δεικτών οστικής παραγωγής και απορρόφησης [Eskandari F et al, 2007]. 

 

Γ3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ 

Σε πρόσφατη ανασκόπηση από τους Schulte- Herbuggen και Anghelescu το 2008 και 

σημαντικό αριθμό μελετών (όχι από όλες) διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ της 

χορήγησης τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών (ΤΑ) ή εκλεκτικών αναστολέων της 

επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) και της ελάττωσης της οστικής μάζας καθώς 

και της διαταραχής της μικροαρχιτεκτονικής και των μηχανικών ιδιοτήτων των 

οστών [Schulte- Herbuggen Ο and Anghelescu I , 2008]. 

Οι Hubbard και συν. σε μελέτη στη βάση δεδομένων της United Kingdom General 

Practice Research σε 16341 περιπτώσεις με κάταγμα ισχίου (ηλικίας 79±12 ετών) και 

29889 μάρτυρες έδειξαν ότι η χορήγηση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών και 

εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (μέση διάρκεια χορήγησης 

2,7 χρόνια) αυξάνουν τον κίνδυνο κατάγματος αυτού [Hubbard R et al, 2003]. 

Σε μια άλλη μελέτη οι Diem και συν. σε 2722 ηλικιωμένες γυναίκες στη Study of 

Osteoporotic Fractures από τις οποίες οι 198 έπαιρναν τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 

και οι 118 εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης εκτιμώντας την 

παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων με Geriatric Depression Scale και την BMD 

με DXA στο ισχίο κατά την έναρξη της θεραπείας και μετά μέση περίοδο 4,9 ετών 

διαπίστωσαν συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν έπαιρναν αντικαταθλιπτικά 

φάρμακα, σημαντική μέση ετήσια μείωση της BMD στις γυναίκες που έπαιρναν 

εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης αλλά όχι τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά. Η ένταση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων δεν επηρέασε το 

αποτέλεσμα [Diem SJ et al, 2007]. 

Ενδιαφέρον έχει και η μελέτη των Zierre και συν. σε 7983 άτομα ηλικίας ≥55 ετών 

στη Rotterdam Study από τα οποία τα 1219 εμφάνισαν μη σπονδυλικά 

οστεοπορωτικά κατάγματα ( σε 25 γυναίκες στη διάρκεια χορήγησης τρικυκλικών 

αντικαταθλιπτικών και σε 18 στη διάρκεια χορήγησης εκλεκτικών αναστολέων 

επαναπρόσληψης σεροτονίνης) διαπίστωσαν αυξημένο κίνδυνο μόνο στις γυναίκες 

που έπαιρναν εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs). Πρέπει 

να αναφερθεί ότι τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά συνοδεύτηκαν από αύξηση του 
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κινδύνου μόνο στην πρώτη περίοδο της χορήγησής τους ενώ οι SSRIs σε όλη τη 

διάρκειά της [Zierre G et al, 2008]. 

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η υπονατριαιμία που προκαλούν τα 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα (με απρόσφορη μάλλον έκκριση της αντιδιουρητικής 

ορμόνης) μέσα από τη διαταραχή του βηματισμού και την ελάττωση της προσοχής 

που αυτή με τη σειρά της προκαλεί αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο πτώσεων ιδιαίτερα 

στα ηλικιωμένα άτομα. Οι Gankam και συν. σε μια μελέτη συνέκριναν 513 ασθενείς 

ηλικίας ≥65 ετών με κάταγμα με ομάδα παρόμοιας ηλικίας μαρτύρων. Διαπίστωσαν 

υψηλότερο ποσοστό ασυμπτωματικής υπονατριαιμίας (<135 mEq/l] στους ασθενείς 

με κάταγμα συγκριτικά με τους μάρτυρες (13,06% έναντι 3,9%) που σχετίζονταν 

σημαντικά με τον κίνδυνο κατάγματος. Η υπονατριαιμία αποδόθηκε σε ποσοστό 36% 

στη χορήγηση διουρητικών και σε ποσοστό 17% στη χορήγηση SSRIs [Gankam 

Kengne F et al, 2008]. 

Γ4. ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ 

ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ 

Έχει αναφερθεί ο ρόλος σειράς παραγόντων όπως η παρουσία γνωστών παραγόντων 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη οστεοπόρωσης όπως το κάπνισμα ή το χαμηλό 

επίπεδο φυσικής δραστηριότητας κ.α. καθώς και άλλοι παράγοντες όπως τα υψηλά 

επίπεδα κορτιζόλης ή σεροτονίνης ορού, η ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού 

συστήματος καθώς και η αυξημένη έκκριση προφλεγμονωδών κυτταροκινών οι 

οποίες σχετίζονται με απώλεια οστικής μάζας. 

Στους ασθενείς με κατάθλιψη παρατηρήθηκαν υψηλότερα του φυσιολογικού επίπεδα 

κορτιζόλης που οφείλονται σε διέγερση του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια 

καθώς και ήπια καταστολή της λειτουργίας του θυρεοειδούς [Δικαίος Δ., 2006].  

Σχετικά με το ρόλο των υψηλών επιπέδων κορτιζόλης αναφέρθηκε (όχι στο σύνολο 

των μελετών) συσχέτιση των επιπέδων αυτών με χαμηλή οστική μάζα. Οι Michelson 

και συν. συγκρίνοντας 24 προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μείζονα κατάθλιψη με 24 

παρόμοιας ηλικίας γυναίκες μάρτυρες αναφέρουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

κορτιζόλης ορού [Michelson D et al, 1996] ενώ οι Altindag και συν. συγκρίνοντας 36 

γυναίκες με μείζονα κατάθλιψη με 41 γυναίκες παρόμοιας ηλικίας και δείκτη μάζας 

σώματος, υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης καθώς και αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

επιπέδων αυτών και των τιμών BMD στην ΟΜΣΣ και το ισχίο [Altindag O et al, 

2007]. 
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Ενδιαφέρον έχει επίσης η αποκάλυψη σε ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη 

υψηλοτέρων των μαρτύρων επιπέδων προφλεγμονωδών κυτταροκινών όπως ΙL-1β, 

IL-2, IL-6 και TNFa που σχετίζονται με την απώλεια οστικής μάζας. Οι Eskandari και 

συν. αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα προφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-1β, IL-2, 

IL-6 και TNFa) σε συνδυασμό με χαμηλότερα επίπεδα κυτταροκινών με 

αντιφλεγμονώδη δράση (IL-10, IL-13). Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης σχέση 

μεταξύ των υψηλότερων επιπέδων TNFa και της χαμηλότερης BMD καθώς και τα 

υψηλότερα επίπεδα βιοχημικών δεικτών οστικής απορρόφησης [Eskandari F et al, 

2007].Στην αιτιοπαθογένεια της συσχέτισης μεταξύ οστεοπορωτικών καταγμάτων και 

της χορήγησης αντικαταθλιπτικών φαρμάκων δεν πρέπει να ξεχνάμε την 

υπονατριαιμία που αυτά προκαλούν η οποία αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων. 

Γ5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, στους ασθενείς με καταθλιπτική διαταραχή καθώς και στους 

ασθενείς που θα απαιτηθεί η χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων λόγω πιθανής 

συσχέτισής τους με την ανάπτυξη οστεοπόρωσης και την εμφάνιση οστεοπορωτικών 

καταγμάτων τα οποία συνοδεύονται από σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής και 

περιορισμό του χρόνου επιβίωσης των ασθενών είναι ανάγκη: 

1. Να περιορίζεται η χορήγηση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο αναγκαίο για 

τα συμπτώματα που χορηγούνται χρονικό διάστημα, να ρυθμίζεται προσεκτικά η 

δοσολογία για την αποφυγή παρενεργειών που σχετίζονται με την αύξηση κινδύνου 

των πτώσεων. 

2. Να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αποφυγή της πιθανότητας πτώσεων με την 

κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου που ζουν και δραστηριοποιούνται οι ασθενείς και 

προειδοποίησή τους σχετικά με τις παρενέργειες των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 

που αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων όπως υπνηλία, υπερδιέγερση, βραδυκαρδία, 

ορθοστατική υπόταση και συγκοπικά επεισόδια. 

3. Να εκτιμώνται όλοι οι πιθανοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

οστεοπόρωσης και οστεοπορωτικών καταγμάτων και να γίνεται προσπάθεια 

διόρθωσης αυτών που μπορεί να διορθωθούν όπως η διακοπή του καπνίσματος και 

της κατάχρησης αλκοόλ, η αύξηση της περιεκτικότητας της δίαιτας σε γαλακτομικά 

προϊόντα και η χορήγηση συμπληρώματος ασβεστίου, η αντιμετώπιση της 

ανεπάρκειας της βιταμίνης D με αποφυγή της μη έκθεσης στο ηλιακό φως και τη 

χορήγηση συμπληρώματός της, η αποφυγή μη άσκησης και απουσίας φυσικής 

δραστηριότητας, η αποφυγή στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό της μακροχρόνιας 
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χορήγησης φαρμάκων που αυξάνουν την απώλεια οστικής μάζας, η αντιμετώπιση 

παθήσεων που σχετίζονται με οστεοπόρωση όπως του σακχαρώδη διαβήτη, της 

φλεγμονώδους αρθροπάθειας και εντεροπάθειας, του υπερθυρεοειδισμού, η 

αντιμετώπιση νευρογενούς ανορεξίας που πιθανόν να σχετίζεται με την κατάθλιψη 

κ.α. 
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