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Περίληψη

Η οστεοπόρωση και η καρδιαγγειακή νόσος συνυπάρχουν πολ-
λές φορές στον ίδιο ασθενή και συσχετίζονται με παθοφυσιολογι-
κούς, αιτιολογικούς, γενετικούς και φαρμακευτικούς μηχανισμούς. 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μελέτες που συσχετίζουν τη χο-
ρήγηση ασβεστίου με καρδιαγγειακά συμβάματα. Αν και υπάρ-
χουν ενδοιασμοί για την ασφάλεια του ασβεστίου σχετικά με το 
καρδιαγγειακό σύστημα τα δεδομένα έχουν περιορισμούς γιατί α/ 
αφορούν το ασβέστιο μόνο (χωρίς τη βιταμίνη D) πράγμα τελείως 
διαφορετικό από τη συγχορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D, β/ τα 
αναφερόμενα καρδιαγγειακά συμβάματα δεν είναι αξιολογήσιμα 
και μπορεί να υπάρχει λανθασμένη ταξινόμηση τους και γ/ άλλες 
μελέτες δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμά-
των.

Όσον αφορά την αντιοστεοπορωτική αγωγή και τις καρδιαγγει-
ακές επιπτώσεις, τα SERMs έχουν αρνητική επίδραση συνολικά στα 
θρομβοεμβολικά επεισόδια και μια ουδέτερη επίδραση στο καρδι-
αγγειακό. Όσον αφορά τα διφωσφονικά, δεν έχει αποδεδειχθεί μια 
ξεκάθαρη συσχέτιση λήψης διφωσφονικών και πρόκλησης κολπι-
κής μαρμαρυγής, από την άλλη όμως δεν μπορεί και να αποκλει-
στεί. Πάντως η σχέση κινδύνου-οφέλους είναι σαφώς υπέρ της χο-
ρήγησης διφωσφονικών στην οστεοπόρωση. Η τεριπαρατίδη και η 
δενοσουμάμπη δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουν αρνητική επίδραση 
στο καρδιαγγειακό ενώ το ρανελικό στρόντιο έχει αντένδειξη σε 
ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, περιφερική αγγειακή νόσο ή αρρύθμιστη υπέρταση.

Υπάρχουν φάρμακα που αναπτύχθηκαν για την καρδιαγγειακή 
νόσο και βρέθηκε να έχουν ευεργετική επίδραση στην οστεοπόρω-
ση όπως οι β-αποκλειστές, οι θειαζίδες, τα νιτρώδη κλπ. ενώ άλλα 
φάρμακα που αναπτύχθηκαν για την καρδιαγγειακή νόσο και το 
σακχαρώδη διαβήτη, όπως η βαρφαρίνη, διουρητικά της αγκύλης, 
η αμιοδαρόνη και οι γλιταζόνες-θειαζολιδινεδιόνες έχουν δυσμε-
νείς επιπτώσεις στα οστά.
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Abstract
Coronary heart disease and osteoporosis are common dis-

eases in aging popula tions. Traditionally, these diseases have 
been considered as distinct and unrelated. However, nowadays 
there has been increasing evidence indicating a pathological 
link between these two disorders. Both diseases share etiologi-
cal factors as hyperlip-idemia, hypertension, diabetes, oxidative 
stress, inflammation hyperhomocysteinemia.

Calcification is a common feature of atherosclerotic plaques, 
and osteoporosis is as sociated with both atherosclerosis and 
vascular calcification. However, the relation ship of vascular cal-
cification to the pathogenesis of atherosclerosis remains incom-
pletely understood.

Statins, hypolipidemic drugs, not only reduce atherogenesis 
but also stimulate bone formation. Hormone replacement thera-
py has beneficial effects in the prevention of both atherosclero-
sis and osteoporosis.

Bisphosphonates, drugs used in osteoporosis treatment, have 
been shown to influ ence serum cholesterol levels and inhibit 
atherosclerotic plaque formation. On one hand, in a lot of tri-
als, concern has been expressed that calcium supplemen tation, 
a key intervention for preventing osteoporotic fracture in post-
menopausal and older women may increase the risk of athero-
sclerotic vascular disease. On the other hand there are a lot of 
trials which provide compelling evidence that calcium supple-
mentation of 1200 mg daily does not significantly increase the 
risk of atherosclerotic vascular disease in elderly women.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την πρόοδο της ηλικίας, γήρανση, αυξάνε-

ται η επίπτωση των καρδιαγγειακών νόσων και 
της οστεοπόρωσης. Η καρδιαγγειακή νόσος είναι 
η πρωταθλήτρια μεταξύ των αιτιών νοσηλείας σε 
νοσοκομεία και θνησιμότητας στις δυτικές χώρες, 
ενώ η οστεοπόρωση είναι μια από τις συχνότερες 
αιτίες νοσηρότητας (Μαυρουδής Κ., 2013).

Μια στις 3 γυναίκες και 1 στους 5 άνδρες πα-
θαίνουν οστεοπορωτικό κάταγμα κάποια στιγμή 
στη ζωή τους. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, η 
στεφανιαία νόσος, τα αγγειακά εγκεφαλικά και η 
περιφερική αγγειακή νόσος, απότοκα της αθηρο-
σκλήρυνσης, είναι οι συχνότερες νόσοι της 3ης ηλι-
κίας. Η συνύπαρξη τους στον ίδιο ασθενή δεν είναι 
απλά ένα τυχαίο γεγονός, αλλά η συσχέτιση τους, 
που δείχθηκε σε πολλές επιδημιολογικές μελέτες 
και μετα-αναλύσεις, φαίνεται ότι έχει πολλαπλούς 
συνδετικούς κρίκους. Η οστεοπόρωση και η καρδι-
αγγειακή νόσος μοιράζονται κοινούς μηχανισμούς, 
παθοφυσιολογικούς, αιτιολογικούς, γενετικούς και 
«φαρμακευτικούς».

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Επιδημιολογικά δεδομένα

Οι οστεοπορωτικές γυναίκες έχουν περίπου 
4πλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νό-
σου από ότι οι οστεοπενικές και για κάθε μείωση 
μιας σταθερής απόκλισης της οστικής πυκνότητας 
αυξάνει ο κίνδυνος αγγειακού εγκεφαλικού κατά 
70%. Πολλές επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν 
συσχέτιση μεταξύ της χαμηλής οστικής πυκνότη-
τας και της θνησιμότητας από καρδιαγγειακή νόσο 
(Μαυρουδής Κ. 2013).

Παθοφυσιολογικοί Μηχανισμοί

Για πάνω από 40 χρόνια παρατηρήθηκε συ-
χνή συνύπαρξη σπονδυλικών καταγμάτων με την 
ασβέστωση της αορτής. Από παθοφυσιολογικής 
πλευράς υπάρχουν παράλληλες διαδικασίες που 
οδηγούν στην μετάλλωση των οστών και στην 
ασβέστω ση του αγγειακού τοιχώματος. Απλου-
στεύοντας την άμεση συσχέτιση οστικής πυκνότη-
τας και ασβέστωσης των αγγείων θα μπορούσε να 
λεχθεί ότι το ασβέστιο που χάνουν τα οστά χρη-
σιμοποιείται για την ασβέστωση των αγγειακών 

τοιχωμάτων. Είναι δε εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι 
τα διφωσφονικά, όχι μόνο ελαττώνουν την εξέλι-
ξη της οστεοπόρωσης και μειώνουν τον κίνδυνο 
οστεοπορωτικών καταγμάτων, αλλά μειώνουν την 
ανάπτυξη της αθηροσκλήρυνσης και ελαττώνουν 
τη θνησιμότητα γενικά (Μαυρουδής Κ., 2013). Από 
την άλλη πλευρά οι στατίνες, βελτιώνοντας το λι-
πιδαιμικό προφίλ, ελαττώνουν τον κίνδυνο καρδι-
αγγειακών νοσημάτων και πιστεύεται ότι συγχρό-
νως, μέσω του ίδιου μηχανισμού, ελαττώνουν τον 
κίνδυνο οστεοπορωτι κών καταγμάτων.

Η καρδιαγγειακή νόσος και η οστεοπόρωση 
μοιράζονται πολλούς παράγοντες κινδύνου, όπως 
η ηλικία, το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα, ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η φλεγμονή κλπ. Υπάρχουν 
όμως και σημαντικοί παράγοντες που αυξάνουν 
τη συχνότητα των καρδιαγγειακών αλλά συνδυά-
ζονται με λιγότερα κατάγματα ή αυξημένη οστική 
πυκνότητα, όπως το ανδρικό φύλο, η παχυσαρκία 
και η αυξημένη χοληστερόλη.

Γενετικοί παράγοντες

Γενετικές μεταλλάξεις πρωτεϊνών , όπως της 
οστεοπροτεγερίνης και της matrix Gla protein, σε 
πειραματόζωα έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία αγγειακών ασβεστώσεων και οστεοπόρωσης. 
Στον άνθρωπο μεταλλάξεις κλειδιά οδηγούν σε 
πρώιμη ανάπτυξη αθηροσκλήρυνσης και οστεοπό-
ρωσης (Μαυρουδής Κ., 2013)

Αιτιολογική συσχέτιση

Είναι γνωστό ότι τρώγοντας λιγότερο ζούμε 
περισσότερο. Υπάρχουν πολλοί παθογενετικοί μη-
χανισμοί που εμπλέκονται στην ερμηνεία αυτού 
του φαινομένου, ένας από τους σημαντικότερους 
είναι η μείωση του οξειδωτικού stress που έχει 
σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του ρυθμού γήραν-
σης. Το οξειδωτικό stress επηρεάζει θεμελιώδεις 
κυτταρικές διαδικασίες της εξέλιξης αρχέγονων 
μεσεγχυματικών κυττάρων και συνδέεται με τη γή-
ρανση και την ανάπτυξη νόσων που παρατηρού-
νται κυρίως στου ηλικιωμένους. Είναι γνωστό ότι 
το οξειδωτικό stress, είναι θεμελιώδης παθογενε-
τικός παράγοντας της ηλικιοεξαρτώμενης οστικής 
απώλειας και αντοχής, διότι μεταξύ άλλων οδηγεί 
σε μείωση του αριθμού των οστεοβλαστών και 
του σχηματισμού οστίτη ιστού με αποτέλεσμα την 
οστεοπόρωση και τα οστεοπορωτικά κατάγματα. 
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Παράλληλα υπάρχουν αποδείξεις ότι το ηλικιοε-
ξαρτώμενο οξειδωτικό stress συνδέεται με τη λι-
πογένεση και άλλους παράγοντες του μεταβολικού 
συνδρόμου (Μαυρου δής Κ., 2013).

Φαρμακευτική αντιμετώπιση στην 
οστεοπόρωση και στα καρδιαγγειακά

Υπάρχουν φάρμακα για την οστεοπόρωση 
που ελαττώνουν τον κίνδυνο σπονδυλικών και 
μη σπονδυλικών καταγμάτων, όπως η λασοξιφέ-
νη και συγχρόνως ελαττώνουν και τον κίνδυνο 
αγγειακών εγκεφαλικών και στεφανιαίας νόσου. 
Αντιστρόφως, φάρμακα που αναπτύχθηκαν για 
την καρδιαγγειακή νόσο βρέθηκε να έχουν και 
ευεργετική επίδραση στην οστεοπόρωση όπως οι 
β-αποκλειστές, οι θειαζίδες, τα νιτρώδη κλπ. Υπάρ-
χουν όμως και φάρμακα που έχουν ευεργετική επί-
δραση στην οστεοπόρωση, όπως η τιμπολόνη και η 
θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, αλλά δυσμε-
νή στο καρδιαγγειακό σύστημα, και αντίστροφα, 
φάρμακα που αναπτύχθηκαν για την καρδιαγγεια-
κή νόσο και το σακχαρώδη διαβήτη, όπως η βαρ-
φαρίνη, διουρητικά της αγκύλης, η αμιοδαρόνη και 
οι γλιταζόνες-θειαζολιδινεδιόνες, έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στα οστά (Γαζή Κ και συν. , 2010).

3. ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΚΑΡΔΙΑΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Η οστεοπόρωση και η αθηροσκλήρυνση αποτε-
λούν σημαντικά εκφυλιστικά νοσήματα, αποτέλε-
σμα πολύπλοκων παθοφυσιολογικών μηχανισμών. 
Τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί η ταυτόχρονη 
παρουσία της καρδιακής ανεπάρκειας απόρροια 
συχνά της αθηρωματικής νόσου και της οστεοπό-
ρωσης στο ίδιο άτομο ή ακόμη η συνύπαρξη της 
αρτηριακής υπέρτασης με μία χαμηλή οστική μάζα 
(Αντωνίου Ι., 2011).

Τα κατάγματα χαμηλής ενέργειας συνδέονται με 
υψηλό κοινωνικοοικονομικό κόστος. Ιδιαίτερα για 
τα κατάγματα του ισχίου το 30% καταλήγει κατά 
τη διάρκεια του πρώτου έτους.

Σε ότι αφορά την αρτηριακή υπέρταση, η νόσος 
συνδέεται με αυξημένο καταγματικό κίνδυνο ακό-
μα κα >6 έτη μετά τη διάγνωση. Η 25(OH)D είναι 
δεδομένο ότι δρα προστατευτικά στην αρτηριακή 
υπέρταση και αντιστρόφως τα χαμηλά επίπεδα 

25(OH)D συνδέονται με τριπλάσιο κίνδυνο εμφά-
νισης αρτηριακής υπέρτασης. (Αντωνίου Ι., 2011). 
Επιπροσθέτως το σύστημα ρενίνης αγγειοτενσίνης 
φαίνεται να επιδρά στον οστικό μεταβολισμό.

Η δε καρδιακή ανεπάρκεια είναι η κύρια αιτία νο-
σηλείας σε ασθενείς άνω των 65 ετών. Στην παθο-
γένεια της καρδιακής ανεπάρκειας έχει περιγραφεί 
ότι εμπλέκονται η ενεργοποίηση νευροορμονικών 
και ανοσολογικών μηχανισμών και η διαταραχή 
της ισορροπίας αναβολικών και καταβολικών διερ-
γασιών (Γαζή Σ. και συν., 2010).

Στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια παρατηρείται 
ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστή-
ματος και του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσί-
νης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αιματική ροή 
στους νεφρούς και στα άλλα όργανα. Η αύξηση 
της ρενίνης έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 
κυκλοφορίας των ορμονών του stress (αγγειοτεν-
σίνη II, αλδοστερόνη και νοραδρεναλίνη). Επίσης 
ανοσολογικός μηχανισμός οδηγεί στην αύξηση κυ-
κλοφορούντων κυτταροκινών (TNF-α- παράγων 
νέκρωσης των όγκων, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 ιντερ-
λευκίνες) και των υποδοχέων τους (Berry C and 
Clark AL, 2000).

Σε μελέτη 101 ασθενών, με βαριά καρδιακή 
ανεπάρκεια, ηλικίας 25-70 ετών, βρέθηκε οστε-
οπόρωση (T-score<-2,5 SD) στην οσφυϊκή μοίρα 
της ΣΣ στο 7% των ασθενών, στο ολικό ισχίο 6% 
και στον αυχένα του μηριαίου 19%. Οστεοπενία 
(-2,5st <-1,0 SD) διαπιστώθηκε σε 43%, 47% και 
42% αντίστοιχα στις παραπάνω περιοχές. Η μειω-
μένη οστική πυκνότητα συσχετίστηκε με τα χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης D και τον δευτεροπαθή υπερπα-
ραθυρεοειδισμό, δεδομένου ότι το 30% των ασθε-
νών είχε ΡΤΗ>65 pg/ml, το 17% είχε 25(OH)D<9 
pg/ml και το 26% είχε 1,25 (OH)2D <15 pg /ml 
(Shane E et al, 1997).

Επίσης οι ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρ-
κεια αναπτύσσουν αξιοσημείωτη μυϊκή ατροφία 
αφενός μεν λόγω της μειωμένης κινητικότητας, 
αφετέρου λόγω των μεταβολικών διαταραχών, 
που οδηγούν σε καχεξία (Mancini DM et, 1992).

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες, νευρο-ορμονικοί, 
ανοσολογικοί και μεταβολικοί, καθώς και η μειω-
μένη φόρτιση των οστών εξαιτίας της ανεπαρκούς 
άσκησης και της μυϊκής καχεξίας οδηγούν στην 
αύξηση του οστικού καταβολισμού (Togari A and 
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Arai Μ, 2008, Togari A et al, 2005, Shimizu Η et 
al, 2008, Nakagami Η and Morishita R, 2009 ) και 
στην αύξηση του καταγματικού κινδύνου (Carbone 
LD et al, 2008).

4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ

Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της 
αγγειοτενσίνης και οστικός μεταβολισμός

Ο μεταβολισμός των οστών ρυθμίζεται από 
ορμόνες και κυτταροκίνες. Το σύστημα ρενίνης-
αγγειοτενσίνης παίζει σημαντικό ρόλο στον οστικό 
μεταβολισμό. Συγκεκριμένα η αγγειοτενσίνη II αυ-
ξάνει την έκφραση του RANKL στους οστεοβλάστες 
με συνέπεια την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών. 
Αυτές οι επιδράσεις της αγγειοτενσίνης II περιορί-
ζονται με τη χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού 
ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι σε αγγειοτενσίνη II 
(Nakagami και Morishita 2009).

Σε μια μελέτη 3887 ασθενών >65 ετών, με υπέρ-
ταση, η χρήση αναστολέων μετατρεπτικού ενζύμου 
της αγγειοτενσίνης II συσχετίστηκε με μεγαλύτερη 
οστική πυκνότητα του αυχένα του μηριαίου στις 
γυναίκες, ενώ στους άνδρες η οστική πυκνότητα 
ήταν μεγαλύτερη στον αυχένα του μηριαίου, στο 
ολικό ισχίο και στην ΟΜΣΣ (Lynna Η et al, 2006).

Διουρητικά της αγκύλης και οστικός 
μεταβολισμός

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

Σε κλινική μελέτη 87 υγιών μετεμμηνοπαυσιακών 
γυναικών που τυχαιοποιήθηκαν να πάρουν βουμε-
τανίδη ή εικονικό φάρμακο, για 1 έτος, αυξήθηκαν 
το ασβέστιο των ούρων κατά 17% και η παραθορ-
μόνη του ορού κατά 9%, ενώ η οστική πυκνότητα 
μειώθηκε κατά 2% στο ισχίο και 1,4% σε ολόκληρο 
το σκελετό στην ομάδα της βουμετανίδης σε σχέση 
με το εικονικό φάρμακο. Οι παραπάνω διαταραχές 

συνέβησαν παρά τη χορήγηση ασβεστίου και βιτα-
μίνης D (Rejnmark L et al, 2006). Σε άλλη μελέτη 
ασθενείς που έπαιρναν φουροσεμίδη είχαν σχετικό 
κίνδυνο για κάταγμα του ισχίου 3,9% σε σχέση με 
τους μη λαμβάνοντες φουροσεμίδη (Heidrich FE 
et al, 1991).

Η δράση των διουρητικών της αγκύλης είναι 
αντίθετη από τα θειαζιδικά διουρητικά, τα οποία 
μειώνουν την απέκκριση του ασβεστίου και μπορεί 
να αυξήσουν την οστική πυκνότητα

Β-αδρενεργικοί αναστολείς και οστικός 
μεταβολισμός

Ο σκελετός έχει πλούσια νεύρωση από αδρε-
νεργικούς τελικούς κλάδους οι οποίοι διαδραμα-
τίζουν σημαντικό ρόλο στον οστικό μεταβολισμό. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι αυξημένη δραστηριότητα 
του συμπαθητικού προκαλεί αύξηση της οστικής 
απορρόφησης και μείωση του οστικού σχηματι-
σμού. Αυτές οι επιδράσεις επιτυγχάνονται μέσω 
των β2-αδρενεργικών υποδοχέων που βρίσκο-
νται στους οστεοβλάστες και τους οστεοκλάστες 
(Togari και Mitchitsugu 2008).

Τα δεδομένα σε ανθρώπους είναι αντιφατικά. Σε 
μελέτες ασθενών που έπαιρναν β-αδρενεργικούς 
αναστολείς, διαπιστώθηκε ότι η χρήση τους συ-
σχετιζόταν με χαμηλότερο καταγματικό κίνδυνο 
και μεγαλύτερη οστική πυκνότητα (Pasco JA et al, 
2004, Schlienger RG et al, 2004). Αυτό όμως δεν 
επιβεβαιώθηκε σε άλλη μεγάλη προοπτική μελέτη 
(Reid IR et al, 2005).

Αναστολέας αλδοστεοόνης 
(Σπειρονολακτόνη) και οστικός 
μεταβολισμός

Η σπειρονολακτόνη είναι ανταγωνιστής του 
υποδοχέα της αλδοστερόνης και συμμετέχει στην 
προστασία της σκελετικής υγείας ποντικιών με αλ-
δοστερονισμό (Chhokar VS et al, 2005). Όμως η 
σχέση της σπειρονολακτόνης με τον κίνδυνο κατάγ-
ματος στον άνθρωπο είναι αντιφατική (Moghetti Ρ 
et al, 1999, Prezelj J et al, 1994). Σε μελέτη 189 
ανδρών με καρδιακή ανεπάρκεια, η μακροχρόνια 
χρήση σπειρονολακτόνης (>6 μήνες) συσχετίστηκε 
αντίστροφα με τα κατάγματα (Carbone LD et al, 
2008).
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Δακτυλίτιδα και οστικός μεταβολισμός

Η δακτυλίτιδα πιθανόν μειώνει τον κίνδυνο κα-
τάγματος. Σε πληθυσμιακή εθνική φαρμακοεπιδημι-
ολογική μελέτη έγινε σύγκριση 124.655 ασθενών 
που έπαθαν κάταγμα στη διάρκεια του 2000 με 
373.962 υγιείς. Ο κίνδυνος για οποιοδήποτε κά-
ταγμα ήταν αυξημένος σε ασθενείς με κολπική μαρ-
μαρυγή και σε ασθενείς που έπαιρναν αμιοδαρόνη. 
Αντίθετα, οι ασθενείς που έπαιρναν διγοξίνη είχαν 
μειωμένο κίνδυνο κατάγματος. Η υποανάλυση έδει-
ξε παρόμοια αποτελέσματα σε άνδρες και γυναίκες, 
αλλά η επίδραση του φαρμάκου αφορούσε μόνο 
άτομα>65 ετών. Η μείωση του κινδύνου για οποιο-
δήποτε κάταγμα ή για κάταγμα ισχίου ή αντιβραχί-
ου ήταν ανάλογη της δόσης της διγοξίνης. Τα άλλα 
αντιαρρυθμικά φάρμακα δεν είχαν επίδραση στον 
κίνδυνο κατάγματος (Rejnmark L et al, 2007).

Αντιπηκτική αγωγή με δικουμαρινικά 
(Βαρφαρίνη) και οστικός μεταβολισμός

Η βαρφαρίνη μειώνει την πηκτικότητα του αί-
ματος, αναστέλλοντας την εξαρτώμενη από τη 
βιταμίνη Κ- γ καρβοξυλίωση των παραγόντων II, 
VII, IX και Χ. Με παρόμοιο τρόπο αναστέλλει τη 
γ-καρβοξυλίωση της οστεοκαλσίνης. Η οστεοκαλ-
σίνη συντίθεται κυρίως από τους οστεοβλάστες και 
με την καρβοξυλίωση αποκτά μοριακές ιδιότητες 
κατάλληλες για να συνδεθεί με τον υδροξυαπατί-
τη, ώστε να ευοδώσει τη μετάλλωση του οστού. Η 
μη καρβοξυλιωμένη οστεοκαλσίνη δεν μπορεί να 
συνδεθεί αποτελεσματικά στα οστά (lwamoto 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, Hirano J and Ishii Y, 2002, Shiraki Μ et al, 
2000, Hidaka Τ et al, 2002). In vitro η βιταμίνη 
Κ αναστέλλει την οστεοκλαστογένεση και επάγει 
τη διαφοροποίηση των προδρόμων κυττάρων σε 
οστεοβλάστες (Koshihara Y et al, 2003). Επίσης 
μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς που λάμβαναν 
βαρφαρίνη, είχαν χαμηλότερη οστική πυκνότη-
τα σε σχέση με τους μάρτυρες και η μακροχρό-
νια χρήση βαρφαρίνης συσχετιζόταν με αυξημένο 
κίνδυνο σπονδυλικών και πλευρικών καταγμάτων 
(Caraballo PJ et al, 1999). Τα παραπάνω όμως δεν 
έχουν επιβεβαιωθεί από άλλες μελέτες (Adams J 
and Pepping J, 2005).

5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η χρήση συμπληρωμάτων ασβεστίου στοχεύει: 
α. στην εξασφάλιση των ποσοτήτων που αποβάλ-
λονται από τα ούρα, πεπτικά υγρά και ιδρώτα, β. 
τη μείωση της οστικής απώλειας, αυξάνοντας το 
ιονισμένο ασβέστιο πλάσματος και μειώνοντας την 
παραθορμόνη και γ. στη συμπλήρωση της αντιο-
στεοπορωτικής αγωγής (Μαυρουδής Κ., 2012). Το 
ασβέστιο παίζει σημαντικό ρόλο στον οστικό με-
ταβολισμό και στο μυϊκό σύστημα. Επηρεάζει τη 
λειτουργία και των γραμμωτών μυών και του μυ-
οκαρδίου. Τα αποτελέσματα της υπασβεστιαιμίας 
είναι γνωστά στο μυϊκό σύστημα καθώς και στον 
καρδιακό μυ. Βαριά παρατεταμένη υπασβεστιαιμία 
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τελικό στάδιο καρ-
διακής ανεπάρκειας ή εικόνα συμβατή με έμφραγ-
μα μυοκαρδίου, αλλά με φυσιολογικά στεφανιαία.

Η καρδιακή νόσος έχει επίσης συνδυασθεί με 
την οστεοπόρωση. Όσο βαρύτερη είναι η οστεοπό-
ρωση τόσο περισσότερα τα καρδιαγγειακά επεισό-
δια (ΚΑΕ) και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
ή/και ΚΑΕ είναι συχνότερη η οστεοπόρωση και τα 
κατάγματα. Υπεραπλουστεύοντας την άμεση συ-
σχέτιση οστικής πυκνότητας και α-σβέστωσης των 
αγγείων θα μπορούσε να λεχθεί ότι το ασβέστιο 
που χάνουν τα οστά χρησιμοποιείται για την ασβέ-
στωση των αγγειακών τοιχωμάτων.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: τα συμπληρώ-
ματα ασβεστίου που δίνονται στην οστεοπόρωση 
μειώνουν τον αριθμό καταγμάτων; ποια η επίδρα-
ση τους στο καρδιαγγειακό σύστημα; Επειδή συγ-
χορηγείται και βιταμίνη D, πως επηρεάζονται καρ-
διακή ανεπάρκεια και κατάγματα με την προσθήκη 
της βιταμίνης D; Τελικά σε χορήγηση ασβεστίου ή/
και βιταμίνης D υπερτερούν τα οφέλη ή οι κίνδυ-
νοι; Τα συμπληρώματα ασβεστίου κάνουν καλό στα 
οστά αλλά είναι δηλητηριώδη για το καρδιαγγεια-
κό σύστημα;

Στα προβλήματα από το γαστρεντερικό, την 
ασβεστιουρία και τη νεφρολιθίαση από τη λήψη 
ασβεστίου προστέθηκε και η ασβέστωση των αγ-
γείων και των μαλακών μορίων καθώς και τα καρ-
διαγγειακά επεισόδια. Από το 1998 υπήρχαν ενδεί-
ξεις ότι η μακροχρόνια χορήγηση συμπληρωμάτων 
ασβεστίου σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 
ενδέχεται να προκαλεί αυξημένο κίνδυνο καρδι-



7- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 2 - 2014

αγγειακών προβλημάτων, πιθανόν λόγω της συνύ-
παρξης στους ασθενείς αυτούς και υπερφωσφο-
ραιμίας. Σε ασθενείς με μετρίου ή σοβαρού βαθμού 
νεφρική ανεπάρκεια, η χρήση αλάτων ασβεστίου 
για δέσμευση του φωσφόρου ενοχοποιείται για 
επιτάχυνση της ασβεστοποίησης των αγγείων με 
συνέπεια αυξημένη θνητότητα από καρδιαγγειακά 
συμβάματα (Σταθόπουλος Κ. και συν., 2013).

Οι μελέτες που υποστηρίζουν τη δυσμενή επί-
δραση του ασβεστίου στα καρδιαγγειακά επεισό-
δια προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τους 
Bolland-Reid και συνεργάτες τους. Σε μια μελέτη 
τους η χορήγηση 1000mg ασβεστίου την ημέρα 
για πέντε έτη σε 1471 υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 74 έτη, διπλασίασε 
κατά τους ερευνητές την εμφάνιση συμβαμάτων 
εμφράγματος του μυοκαρδίου και αύξησε κατά 
44% (αλλά μη στατιστικά σημαντικά) τον κίνδυνο 
εγκεφαλικού επεισοδίου. Η ίδια ομάδα δημοσί-
ευσε το 2010 μια μετα-ανάλυση στην οποία συ-
μπεριλαμβάνονται 15 κλινικές μελέτες, 11 εκ των 
οποίων παρείχαν διαθέσιμα στοιχεία ως προς το 
καρδιαγγειακό (Bolland MJ et al, 2010). Με βάση 
τις κλινικές μελέτες οι ερευνητές καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι διαφαίνεται μια στατιστικά ση-
μαντική αύξηση κινδύνου 30% για έμφραγμα του 
μυοκαρδίου σε ασθενείς που λάμβαναν συμπλη-
ρώματα ασβεστίου, καθώς και στατιστικά σημα-
ντικές αυξήσεις του κινδύνου για εγκεφαλικά επει-
σόδια, αιφνίδιο θάνατο και ολική θνητότητα από 
συμβάματα καρδιαγγειακού. Αν και τα δεδομένα 
εγείρουν ενδοιασμούς για την ασφάλεια του ασβε-
στίου σχετικά με το καρδιαγγειακό σύστημα έχουν 
περιορισμούς γιατί: α/ αφορούν το ασβέστιο μόνο 
του (χωρίς τη βιταμίνη D) πράγμα που είναι τελεί-
ως διαφορετικό από τις συστάσεις των διαφόρων 
φορέων που συνιστούν συγχορήγηση ασβεστίου 
και βιταμίνης D (Κατευθυντήριες γραμμές στη δι-
άγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης 
στην Ελλάδα, ΕΛΙΟΣ, 2013) β/ τα αναφερόμενα 
καρδιαγγειακά συμβάματα δεν είναι αξιολογημέ-
να και μπορεί να υπάρχει λανθασμένη ταξινόμηση 
τους γ/ άλλη μελέτη (με αυστηρά κριτήρια αξιολό-
γησης των καρδιαγγειακών τελικών στόχων) χο-
ρήγησης 1200mg ανθρακικού ασβεστίου για 5 έτη 
και ακόμα 4,5 παρακολούθησης μετά το τέλος της 
παρέμβασης δεν έδειξε αυξημένο κίνδυνο καρδι-
αγγειακών συμβαμάτων (Lewis JR et al, 2011).

Πάντως ο επιστημονικός διάλογος βρίσκεται 
ακόμα σε εξέλιξη, και από όλους τους ερευνητές 
τονίζεται η ανάγκη για περισσότερο στοχευμένες 
μελέτες ώστε να απαντηθεί το ερώτημα ως προς 
τον πιθανό βλαπτικό ρόλο των συμπληρωμάτων 
ασβεστίου στο καρδιαγγειακό.

6. ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Οιστρογόνα. Μέχρι προ 12ετίας· θεωρούνταν 
ότι δρούσαν ευεργετικά στα λιπίδια και στο ενδο-
θήλιο και έτσι λειτουργούσαν προστατευτικά για 
το καρδιαγγειακό. Ωστόσο μελέτες τόσο πρωτο-
γενούς (WHI, 2002) όσο και δευτερογενούς πρό-
ληψης (HERS) των καρδιαγγειακών συμβαμάτων 
έδειξαν μια αύξηση σε συμβάματα οξέως εμφράγ-
ματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου 
και σε θρομβοεμβολικά επεισόδια και οδήγησαν 
πρακτικά στην αναστολή της χρήσης τους ως θε-
ραπείας για την οστεοπόρωση (Αναστασιλάκης Α., 
2013).

Σύμφωνα με μεγάλες πολυκεντρικές επιδημι-
ολογικές μελέτες η χρήση διαδερμικών οιστρο-
γόνων χαμηλής δόσης δεν αυξάνει τον κίνδυνο 
φλεβικής θρόμβωσης και αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου 
για αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση συνιστάται η 
χορήγηση διαδερμικών οιστρογόνων (Renoux C et 
al, 2010, Canonico M et al, 2010).

- SERMs. Τα SERMs έχουν τις ευεργετικές δρά-
σεις των οιστρογόνων στο σκελετό χωρίς να έχουν 
τις ανεπιθύμητες δράσεις σε μαστό-ενδομήτριο. 
Όλες οι μεγάλες μελέτες των SERMs (Ραλοξιφένη, 
Βαζεδοξιφένη, αρζοξιφένη, λασοξιφένη) έδειξαν 
σημαντική αύξηση των θρομβοεμβολικών επεισο-
δίων που οφειλόταν κυρίως σε αύξηση της εν τω 
βάθει φλεβικής θρόμβωσης (Barrett-Connor Ε et 
al, 2002). Η ραλοξιφαίνη πρέπει να διακόπτεται 
τρεις ημέρες πριν την έναρξη μακροχρόνιας ακινη-
τοποίησης.

Σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμά-
κου, η ραλοξιφαίνη επέφερε σημαντική μείωση της 
ολικής λιποπρωτεΐνης και της LDL χοληστερόλης, 
ενώ τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης και των 
τριγλυκεριδίων δεν παρουσίασαν σημαντικές δια-
φορές (Barrett-Connor Ε et al, 2002). Η τετραετής 
θεραπεία με ραλοξιφαίνη δεν επηρέασε σημαντικά 
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το συνολικό κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων 
μεταξύ γυναικών υψηλού κινδύνου και εκείνων με 
εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Συμπερασμα-
τικά όσον αφορά τα καρδιαγγειακά συμβάματα και 
παρά τη θετική επίδραση στις λιπιδαιμικές παραμέ-
τρους, δε διαπιστώθηκε σημαντική μείωση τους με 
κανένα SERM (Αναστασιλάκης Α., 2013).

-Διφωσφονικό: Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για 
την πιθανή συσχέτιση λήψης διφωσφονικών και 
κολπικής μαρμαρυγής. Έναυσμα ήταν η αυξημένη 
συχνότητα σοβαρών επεισοδίων κολπικής μαρ-
μαρυγής που αναφέρθηκαν μετά από έγχυση ζο-
λεδρονικού οξέος στη μελέτη HORIZON, αλλά τα 
αποτελέσματα δεν επιβεβαιώθηκαν από τη δεύτερη 
μελέτη του ζολεδρονικού οξέος, όσο και από μεγά-
λη μελέτη πληθυσμού (Sorensen HT et al, 2008). 
Τα επεισόδια αυτά στην πλειοψηφία τους συνέβη-
σαν πάνω από 30 ημέρες μετά την έγχυση, ενώ 
δεν έχει προταθεί μέχρι στιγμής κάποιος παθογε-
νετικός μηχανισμός που να συνδέει τις δύο κατα-
στάσεις, καθώς δεν υπήρχε διαφορά στα επίπεδα 
ασβεστίου ή στο ΗΚΓ πριν και 9-11 ημέρες μετά 
την έγχυση. Στην ίδια μελέτη δεν βρέθηκε διαφορά 
μεταξύ ασθενών και μαρτύρων σε συμβάματα οξέ-
ος εμφράγματος μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφα-
λικού επεισοδίου. Στην 3ετή επέκταση της μελέτης 
βρέθηκε μια μη σημαντική αύξηση των επεισοδί-
ων κολπικής μαρμαρυγής αλλά και των σοβαρών 
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στις ασθενείς 
που έλαβαν ζολεδρονικό οξύ σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο (Black DM et al, 2012).

Τα δεδομένα ώθησαν τους συγγραφείς της FIT 
να ελέγξουν την αντίστοιχη επίδραση της αλενδρο-
νάτης και να αναφέρουν μια επίσης μη σημαντική 
αύξηση των σοβαρών επεισοδίων κολπικής μαρμα-
ρυγής ενώ η αντίστοιχη ανάλυση των ασθενών της 
ριζεδρονάτης δεν έδειξε διαφορά. Μια επακόλου-
θη μελέτη παρατήρησης από τη βάση δεδομένων 
της Μ. Βρετανίας δεν έδειξε αυξημένο συνολικό 
κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής ή πτερυγισμού για 
τους ασθενείς που έλαβαν αλενδρονάτη ή ριζε-
δρονάτη (Αναστασιλάκης Α., 2013).

Συμπερασματικά, οι μέχρι τώρα δημοσιευμέ-
νες μελέτες έχουν δείξει αντικρουόμενα αποτελέ-
σματα, επομένως μια ξεκάθαρη συσχέτιση λήψης 
διφωσφονικών και πρόκλησης κολπικής μαρμα-
ρυγής δεν έχει αποδειχθεί. Από την άλλη βέβαια 
η συσχέτιση αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πά-

ντως η σχέση κινδύνου-οφέλους είναι σαφώς υπέρ 
της χορήγησης διφωσφονικών στην οστεοπόρωση, 
συνεπώς δεν πρέπει να αποθαρρύνεται η χορήγη-
ση τους.

- Denosumab: Σε πρόσφατη ανάλυση των ασθε-
νών της FREEDOM που διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο 
για καρδιαγγειακά συμβάματα δε βρέθηκε διαφορά 
στις αορτικές επασβεστώσεις μεταξύ Denosumab 
και εικονικού φαρμάκου. Αυτή ή έλλειψη διαφοράς 
ήταν ανεξάρτητη από το βαθμό των αορτικών επα-
σβεστώσεων κατά την έναρξη της μελέτης καθώς 
και από την παρουσία νεφρικής δυσλειτουργίας. 
Στην ίδια μελέτη τόσο τα αγγειακά όσο και τα καρ-
διακά συμβάματα δε διέφεραν μεταξύ Denosumab 
και εικονικού φαρμάκου. Συνεπώς, από τα μέχρι 
τώρα δεδομένα δεν προκύπτει αρνητική επίδραση 
του Denosumab στο καρδιαγγειακό σύστημα (Ανα-
στασιλάκης Α., 2013).

-Ρανελικό στρόντιο. Παρότι στη δημοσίευση των 
μεγάλων κλινικών μελετών του στροντίου (SOTI, 
TROPOS) δεν αναφέρεται, η ανάλυση των ανε-
πιθύμητων ενεργειών αυτών των μελετών έδειξε 
αυξημένο κίνδυνο κατά 42% για εμφάνιση θρομ-
βοεμβολικών επεισοδίων, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβανόταν και πνευμονικές εμβολές (Stevenson 
M et al, 2007). Έτσι το στρόντιο αντενδείκνυται σε 
ασθενείς με ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου και 
θα έπρεπε να χορηγείται με πολύ προσοχή σε άτο-
μα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο.

Επιπλέον πρόσφατη ανάλυση μετεμμηνοπαυ-
σιακών γυναικών που συμμετείχαν σε τυχαιοποιη-
μένες μελέτες φάσης III, έδειξε αυξημένο κίνδυνο 
κατά 60% για εμφράγματα του μυοκαρδίου. Έτσι, 
πριν την έναρξη αγωγής με στρόντιο αλλά και σε 
τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της 
αγωγής πρέπει να εκτιμάται ο καρδιαγγειακός κίν-
δυνος του ατόμου (Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 
Διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρω-
σης στην Ελλάδα, ΕΛΙΟΣ, 2013).

Σε ασθενείς με σοβαρούς παράγοντες κινδύνου 
για καρδιαγγειακή νόσο (υπέρταση, υπερλιπιδαι-
μία, διαβήτη, κάπνισμα) το στρόντιο πρέπει να χο-
ρηγείται με πολύ προσοχή και η θεραπεία να δι-
ακόπτεται επί αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, 
οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, περιφερικής 
αγγειακής νόσου ή αρρύθμιστης υπέρτασης.

-Τεριπαρατίδη. Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά 
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δεδομένα για αρνητική επίδραση της τεριπαρατί-
δης στο καρδιαγγειακό. Στην περίληψη των χαρα-
κτηριστικών του φαρμάκου αναφέρονται μεμονω-
μένες περιπτώσεις ασθενών υπό διγοξίνη, στους 
οποίους η παροδική αύξηση του ασβεστίου με την 
τεριπαρατίδη οδήγησε σε τοξικό δακτυλιδισμό και 
συνιστάται προσοχή σε περίπτωση συγχορήγησης 
(Αναστασιλάκης Α., 2013). Πάντως δεν απαιτείται 

έλεγχος της τιμής του ασβεστίου κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με τεριπαρατίδη (Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τη Διάγνωση και την αντιμετώπισης 
της Οστεοπόρωσης στην Ελλάδα, ΕΛΙΟΣ, 2013). 
Τέλος η ορθοστατική υπόταση αναφέρεται σαν συ-
χνή ανεπιθύμητη ενέργεια τις πρώτες ώρες μετά τη 
χορήγηση της δόσης και το αίσθημα παλμών (Neer 
RM et al, 2001).
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