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Ερωτήματα και προβληματισμοί που σχετίζονται με τη θεραπεία της οστεοπόρωσης 
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Περίληψη  

Τα διφωσφονικά είναι μια από τις πολύ αποτελεσματικές θεραπείες της μετεμμηνοπαυσιακής 

οστεοπόρωσης. Μετά από μακροχρόνια χορήγηση διφωσφονικών (8-10 χρόνια) έχουν 

αναφερθεί περιπτώσεις ασθενών που έχουν υποστεί ατραυματικό κάταγμα. Αυτό θα 

μπορούσε να οφείλεται σε αποτυχία της θεραπείας, δεδομένου ότι οι φαρμακευτικές 

θεραπείες έχουν μέχρι ενός σημείου αντικαταγματική δράση και να οδηγήσει ενδεχομένως 

στην τροποποίηση της αντιοστεοπορωτικής αγωγής. Δεν τεκμηριώνεται πλήρως η 

αιτιολογική συσχέτιση των άτυπων καταγμάτων μηριαίου με τη λήψη διφωσφονικών. 

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται ισχυρότερα. Τα νεότερα 

δεδομένα συντείνουν στο ότι τα άτυπα κατάγματα μηριαίου είναι κατάγματα ανεπάρκειας. Η 

ανδρική οστεοπόρωση είναι μια πάθηση υποδιαγνωσμένη και υποθεραπευόμενη. Οι 

θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται στα διφωσφονικά, την τεριπαρατίδη, το ρανελικό 

στρόντιο και το Denosumab. Οι βιοχημικοί δείκτες οστικής εναλλαγής χρησιμεύουν στην 

πρόβλεψη της οστικής πυκνότητας, στην επιλογή των ασθενών για αντιοστεοκλαστική- 

οστεοπαραγωγική αγωγή, στην επαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της 

θεραπείας, της συμμόρφωσης του ασθενούς, στην πρόγνωση του ρυθμού της οστικής 

απώλειας και του συνολικού καταγματικού κινδύνου. Τέλος υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες 

στην αντιοστεοπορωτική αγωγή ασθενών με νεφρολιθίαση και γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση 
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Questions and Speculationς Related to Osteoporosis Treatment  

 

Abstract 

Zidrou C, Kyriakidis A 

Bisphosphonates are the leading drugs for the treatment of osteoporosis. In randomized 

controlled trials (RCTs), alendronate, risedronate, and zoledronate have shown to reduce the 

risk of vertebral, non-vertebral, and hip fractures, whereas RCTs with ibandronate show 

antifracture efficacy at vertebral sites. Bisphosphonates are generally well tolerated and safe. 

Nevertheless, adverse events have been noted, and it is important to consider the strength of 

the evidence for causal relationships. Effects on the gastrointestinal tract and kidney function 

are well recognized, as are transient acute-phase reactions. Since 2007, there have been 

several reports suggesting a potential association between the use of bisphosphonates and the 

occurrence of subtrochanteric or so-called atypical femoral fracture. However, a recent study 

did not show a greater frequency of such fractures in patients receiving alendronate. Thus, the 

association between atypical femoral fractures and bisphosphonate use remains an open issue 

Osteoporosis in men continues to be underdiagnosed and under treated. Bisphosphonates 

(especially alendronate, risedronate and zoledronic acid), teriparatide, strontium ranelate and 

denosumab are currently considered first-line treatment for osteoporosis in men. The most 

important current clinical application of bone turnover markers in osteoporosis is the 

assessment of therapeutic response. They have also been useful in predicting risk of fracture 

and bone loss and their correlation with BMD. Regarding the prediction of bone mass, 

although biomarkers evaluate the balance between bone formation and resorption and are 

generally inversely related to BMD, these correlations are not strong enough to predict bone 

mass, therefore, should not be used for diagnosing osteoporosis. Finally, treatment options of 

osteoporosis in patients with nephrolithiasis and gastrointestinal disease are particular. 

Key-words: long term treatment with bisphosphonates 
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1. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ  

Τα διφωσφονικά είναι μια από τις πολύ αποτελεσματικές θεραπείες της μετεμμηνοπαυσιακής 

οστεοπόρωσης. Καταστέλλουν τον αυξημένο ρυθμό οστικής εναλλαγής, αυξάνουν την 

οστική πυκνότητα και διατηρούν ή βελτιώνουν τη δομή και τις ιδιότητες του υλικού των 

οστών, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου των καταγμάτων (Ott SM, 2005). 

Μακρά θεραπεία μέχρι και 10 χρόνια με ημερήσια χορήγηση διφωσφονικού έδειξε συνεχή 

αντικαταγματική δράση χωρίς παρενέργειες στον οστικό μεταβολισμό και χωρίς επιδείνωση 

της ευθραυστότητας των οστών (Papapoulos SE, 2005). Μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση 

του κινδύνου σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων σε ασθενείς που ελάμβαναν 

διφωσφονικά ήταν παρόμοια σε όσους παρουσίασαν αύξηση αλλά και ελάττωση της οστικής 

πυκνότητας (Watts NB et al, 2005). Μελέτη με αλενδρονάτη έχει δείξει ότι σε ασθενείς με 

προϋπάρχον σπονδυλικό κάταγμα όσο αυξάνει η BMD του ισχίου, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος 

νέου σπονδυλικού κατάγματος (Chapurlat RD et al, 2005). Γνωρίζουμε επίσης ότι τα 

διφωσφονικά ενταφιάζονται στο οστούν και το ποσό του ενταφιασμένου φαρμάκου 

αυξάνεται με τη χρήση Μελέτες έδειξαν ότι μετά από 5ετή χρήση αλενδρονάτης, οι δείκτες 

οστικής παραγωγής και απορρόφησης παραμένουν κατεσταλμένοι για τουλάχιστον άλλα 

πέντε χρόνια, μετά τη διακοπή του φαρμάκου και αυτό είναι γνωστό ότι μειώνει τον κίνδυνο 

καταγμάτων (Ott SM, 2005). Γνωρίζουμε επίσης, ότι ο κίνδυνος κατάγματος είναι 

μεγαλύτερος σε γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας από τη γυναίκα μικρότερης ηλικίας με ίδιο T-

score. 

Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που μετά από μακροχρόνια χορήγηση διφωσφονικών (8-10 

χρόνια) έχουν υποστεί ατραυματικό κάταγμα. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε αποτυχία 

της θεραπείας, δεδομένου ότι οι φαρμακευτικές θεραπείες έχουν μέχρι ενός σημείου 

αντικαταγματική δράση. Το ότι με τη θεραπεία δεν βελτιώθηκε η οστική πυκνότητα, δε 

σημαίνει κατ’ ανάγκη αστοχία του φαρμάκου. Η μείωση της οστικής πυκνότητας του ισχίου 

πρέπει να μας προβληματίσει εφόσον, βέβαια, η μέτρηση έχει γίνει σωστά και σε μηχάνημα 

επαρκώς ρυθμισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες και από τεχνικό επαρκώς καταρτισμένο. 

Πρέπει να διερευνήσουμε εάν η ετήσια απώλεια οστικής πυκνότητας υπερβαίνει το ποσοστό 

επαναληψιμότητας του μηχανήματος. Πρέπει να γνωρίζουμε εάν οι ασθενείς ελάμβαναν την 
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απαραίτητη καθημερινή ποσότητα ασβεστίου και βιταμίνης D. Τα διφωσφονικά παρατείνουν 

το χρόνο επιμετάλλωσης του οστού και εάν η επιμετάλλωση αυτή δε γίνεται σωστά λόγω 

έλλειψης ασβεστίου και βιταμίνης D, τότε προκύπτει παραγωγή οστού με αυξημένο κίνδυνο 

κατάγματος. Δε γνωρίζουμε επίσης το ρυθμός οστικής εναλλαγής,  ο οποίος όταν αυξάνεται, 

αυξάνει τον κίνδυνο κατάγματος. Επίσης δε γνωρίζουμε αν οι ασθενείς μας έχουν άλλους 

παράγοντες κινδύνου για κάταγμα, όπως πτώσεις, κατάχρηση αλκοόλ, παράλληλη 

φαρμακευτική αγωγή ή πάθηση που επιδρά στον μεταβολισμό των οστών. 

Όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε σίγουροι 

πρωτίστως ότι οι ασθενείς μας λαμβάνουν τη θεραπεία συνεχώς και εφαρμόζουν τις οδηγίες 

για τη λήψη των διφωσφονικών (νηστική, χωρίς παράλληλη χορήγηση άλλων φαρμάκων, 

απόσταση από τροφή τουλάχιστον μισή ώρα κ.α.). Στη συνέχεια να βεβαιωθούμε ότι οι 

ασθενείς λαμβάνουν επαρκή ποσότητα ασβεστίου και βιταμίνης D(1000-1200 mg ασβεστίου 

και 800 IU βιταμίνης D για την ηλικία της) και να εξετάσουμε αίματος και ούρων για την 

ομοιοστασία του ασβεστίου. Βεβαιωνόμαστε ότι δε λαμβάνουν φάρμακα όπως 

γλυκοκορτικοειδή, αντιπηκτικά, αντιεπιληπτικά ή άλλα που παρεμβαίνουν στο μεταβολισμό 

του οστού. Παίρνουμε πλήρες ιστορικό και εξετάσεις για να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει 

διαταραχή της λειτουργίας του θυροειδούς, αυτοάνοσο ή αιματολογικό νόσημα, 

ρευματοειδής αρθρίτιδα, φλεγμονώδες νόσημα εντέρου ή άλλη κακοήθεια. Παίρνουμε 

ιστορικό για παράγοντες κινδύνου για πτώσεις (αντιυπερτασικά, οφθαλμολογικές, 

νευρολογικές παθήσεις κ.α.). Μελέτη με αλενδρονάτη έδειξε ότι όταν ο ετήσιος ρυθμός 

απώλειας είναι πάνω από 4%, πιθανόν δεν υπάρχει περαιτέρω ωφέλεια από τη χορήγηση του 

συγκεκριμένου φαρμάκου (Chapurlat RD et al, 2005). Εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι 

θεραπεύσιμοι παράγοντες που προκάλεσαν τη μείωση της BMD και το κάταγμα, θα ήταν 

φρόνιμη η σκέψη αλλαγής της θεραπευτικής αγωγής και αντικατάστασής της με άλλο 

αντικαταβολικό ή αναβολικό φάρμακο, ανάλογα με το προφίλ της ασθενούς. 

 2. ΑΤΥΠΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ 

Δεν τεκμηριώνεται πλήρως η αιτιολογική συσχέτιση των άτυπων καταγμάτων μηριαίου με τη 

λήψη διφωσφονικών. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται 

ισχυρότερα. Τα νεότερα δεδομένα συντείνουν στο ότι τα άτυπα κατάγματα μηριαίου είναι 

κατάγματα ανεπάρκειας (stress or insufficiency fractures) (Σταθόπουλος Ι, 2013). Δεν 

υπάρχουν επαρκή δεδομένα υπέρ της χρήσης τεριπαρατίδης ή ρανελικού στροντίου για την 

αντιμετώπιση των άτυπων καταγμάτων μηριαίου. 
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Αναθεώρηση του ορισμού των άτυπων καταγμάτων μηριαίου. 

Σύμφωνα με το νέο ορισμό άτυπου κατάγματος μηριαίου κατά ASBMR, το κάταγμα πρέπει 

να εντοπίζεται στη διάφυση του μηριαίου οστού από αμέσως περιφερικά του ελάσσονα 

τροχαντήρα ως αμέσως κεντρικά της υπερκονδύλιας εντομής και να πληρούνται τέσσερα από 

τα πέντε μείζονα κριτήρια. Κανένα από τα ελάσσονα δεν απαιτείται, αν και σχετίζονται 

κάποιες φορές με τα άτυπα κατάγματα μηριαίου. Εξαιρούνται κατάγματα του αυχένα του 

μηριαίου, διατροχαντήρια κατάγματα με σπειροειδή υποτροχαντήρια επέκταση, 

περιπροθετικά κατάγματα και παθολογικά κατάγματα που σχετίζονται με πρωτοπαθείς ή 

μεταστατικούς οστικούς όγκους ή άλλες οστικές νόσους (π.χ. οστική νόσο Paget, ινώδη 

δυσπλασία). 

Α/Μείζονα κριτήρια 

1. εντοπισμένη περιοστική ή ενδοοστική πάχυνση στον έξω φλοιό της καταγματικής 

εστίας 

2. εμφάνιση μετά από χαμηλή βία ή αυτόματα 

3. γραμμή κατάγματος που ξεκινά από τον έξω φλοιό και είναι κυρίως εγκάρσια, αν και 

μπορεί να γίνεται λοξή καθώς προχωρά προς τα έσω 

4. απουσία συντριβής ή μικρή συντριβή 

5. τα πλήρη κατάγματα εκτείνονται και στους δύο φλοιούς και μπορεί να έχουν έσω 

παρασχίδα, ενώ τα ατελή κατάγματα περιλαμβάνουν μόνο τον έξω φλοιό 

Β/Ελάσσονα κριτήρια 

1. γενικευμένη αύξηση του πάχους της διάφυσης του μηριαίου 

2. ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα πρόδρομα συμπτώματα, όπως πόνος στο μηρό ή τη 

βουβωνική χώρα 

3. αμφοτερόπλευρα πλήρη ή ατελή κατάγματα της μηριαίας διάφυσης 

4. καθυστερημένη πώρωση. 

3. ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗΣ  

Σε περίπτωση μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών που λαμβάνουν αντιοστεοπορωτική αγωγή και 

υπάρχει ιστορικό νεφρολιθίασης θα πρέπει να εξεταστεί το αίτιο της νεφρολιθίασης και η 

ποσότητα ασβεστίου και βιταμίνης D στον ορό. Εάν ο λίθος είναι παλαιός και οι διαστάσεις 

του δε μεταβάλλονται, η ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει την ενδεδειγμένη ποσότητα 
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ασβεστίου και βιταμίνης D. Προδιαθεσικός παράγοντας για τη νεφρολιθίαση είναι η αύξηση 

της αποβολής του ασβεστίου στα ούρα. 

Αναγκαίος παράγοντας για τη διερεύνηση των ασθενών με ιστορικό νεφρολιθίασης είναι: 

α/ η καταμέτρηση της πρόσληψης του ασβεστίου (από το ιστορικό), 

β/ ο προσδιορισμός ασβεστίου και φωσφόρου αίματος χωρίς περίδεση και 

γ/ ο προσδιορισμός ασβεστίου, φωσφόρου και κρεατινίνης ούρων 24ωρου 

Συχνότερα αίτια υπερασβεστιουρίας είναι: α/ υπερασβεστιαιμία, β/ ιδιοπαθής 

υπερασβεστιουρία και γ/ κοκκιωματώδεις νόσοι. Η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία είναι μια 

κληρονομική κατάσταση όπου το ασβέστιο της τροφής απορροφάται σε υπέρμετρη ποσότητα 

από το έντερο και η περίσσεια απεκκρίνεται στα ούρα όπου σχηματίζει κρυστάλλους με 

οξαλικό ή πυροφωσφορικό οξύ. Άλλα σημαντικά αίτια υπερασβεστιουρίας είναι η 

σαρκοείδωση, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, ο υπερθυρεοειδισμός, η 

υπερβιταμίνωση D και η νόσος Paget (Pacifici R, 1997). 

Σε περίπτωση αυξημένου ασβεστίου αίματος γίνεται προσδιορισμός επιπέδων παραθορμόνης. 

Ο σκελετός συγκρατεί το 99% του ολικού ασβεστίου του σώματος. Συχνότερα αίτια 

υπεραβεστιαιμίας είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και οι κακοήθειες (85% των 

περιπτώσεων). Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο είναι τα γαλακτομικά προϊόντα, τα κίτρινα 

τυριά και τα λιπαρά ψάρια. Η αναγκαία ημερήσια ποσότητα ασβεστίου σε 

μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα είναι 1000-1500mg ασβεστίου. Ακόμα και μικρές δόσεις 

ασβεστίου μειώνουν την παραθορμόνη του ορού και αυξάνουν το ιονισμένο ασβέστιο σε 

σύντομο χρόνο. Η βιταμίνη D συντίθεται στο δέρμα κατά 80% από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Το 20% προσλαμβάνεται με τη διατροφή (κύρια πηγή τα φρέσκα λιπαρά ψάρια). Ημερήσια 

συνιστώμενη δόση βιταμίνης D είναι 400-800IU την ημέρα και χορηγείται από το στόμα. Η 

αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων απλής βιταμίνης D και ασβεστίου στην 

προφύλαξη από κατάγματα ισχίου και άλλα οστεοπορωτικά κατάγματα είναι αποδεδειγμένη. 

(Rizzoli R et al, 2008). 

Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι σε άτομο νε νεφρολιθίαση είναι αναγκαία η λήψη 

ασβεστίου. Συγκεκριμένα, η μειωμένη λήψη ζωικής πρωτεΐνης, αλατιού και ζάχαρης σε 

συνδυασμό με κανονική λήψη ασβεστίου παρέχουν μεγαλύτερη προστασία σε άτομα με 

νεφρολιθίαση, σε σχέση με άτομα που λαμβάνουν παραδοσιακή λήψη τροφής με χαμηλό 

ασβέστιο. Έτσι λοιπόν σε ασθενείς με ιστορικό νεφρολιθίασης συνιστάται να λαμβάνουν 

800-1000mg ασβεστίου ημερησίως (Borghi L et al, 2002). 
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4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί προνόμιο μόνο των γυναικών, καθώς τα τελευταία χρόνια 

περιγράφηκε ότι η ηλικιοεξαρτώμενη οστική απώλεια που διαπιστώνεται στις γυναίκες 

παρατηρείται και στους άνδρες. Μετά την ηλικία των 50 ετών οι άνδρες παρουσιάζουν 

μείωση της οστικής μάζας, μικρότερη όμως από τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Αντίθετα, 

μετά την ηλικία των 65-70 ετών και τα δύο φύλα παρουσιάζουν ίδιο ρυθμό οστικής 

απώλειας, ενώ η επίπτωση των καταγμάτων είναι χαμηλότερη. Παρόλα αυτά, η νοσηρότητα 

και η θνησιμότητα που συνδέονται με τα οστεοπορωτικά κατάγματα είναι μεγαλύτερη στους 

άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες (Καταξάκη Ε., 2007). 

Υπολογίζεται ότι ένας στους πέντε άνδρες θα υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα που θα 

επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα ζωής του. Μετά την ηλικία των 50 ετών, η οστεοπόρωση 

ευθύνεται για το 6% των ανδρών που έχουν υποστεί κάταγμα ισχίου και το 5% των ανδρών 

που έχουν υποστεί ένα σπονδυλικό κάταγμα. Η θνησιμότητα που σχετίζεται με τα κατάγματα 

ισχίου στους άνδρες είναι σημαντικά υψηλότερη από τις γυναίκες ίδιας ηλικίας, πιθανόν 

λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας συνύπαρξης και άλλων νοσημάτων, ενώ συνοδεύονται και 

από σημαντική νοσηρότητα (Szulc P et al,2007, Seeman E et al, 2006). 

Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου στους άνδρες είναι η ηλικία (65 ετών και άνω), το 

κάπνισμα, το αλκοόλ, η χαμηλή διατροφή σε ασβέστιο και βιταμίνη D, η μειωμένη φυσική 

δραστηριότητα, ο υπογοναδισμός, το χαμηλό σωματικό βάρος, το οικογενειακό ιστορικό 

οστεοπόρωσης, χρόνιες παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, υπερθυρεοειδισμός κ.α.) και η 

χρόνια λήψη φαρμάκων (κορτικοστεροειδή, αντιεπιληπτικά κ.α.). Το προηγούμενο κάταγμα 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, καθώς υποδηλώνει την παρουσία μεταβολικού 

οστικού νοσήματος, ενώ προμηνύει και την εμφάνιση άλλων καταγμάτων. Σε έλεγχο για 

οστεοπόρωση πρέπει να υποβάλλονται άνδρες που υπέστησαν κάταγμα χωρίς τραυματισμό, 

παρουσιάζουν απώλεια ύψους, εμφανίζουν ακτινολογική εικόνα οστεοπενίας, πάσχουν από 

χρόνια νοσήματα ή λαμβάνουν φάρμακα που παρεμβαίνουν στον οστικό μεταβολισμό όπως, 

επίσης και άνδρες με συμπτώματα υπογοναδισμού (ελαττωμένη libido,στειρότητα) (Campion 

JM and Maricic MJ, 2003). 

Η διαγνωστική προσέγγιση του οστεοπορωτικού άνδρα πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στην 

αναγνώριση των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος και στην επιλογή κατάλληλης 

θεραπευτικής αγωγής αλλά και στον αποκλεισμό πιθανούς δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης 

(υπογοναδισμός, χορήγηση κορτικοστεροειδών, αλκοολισμός κ.α.) ή τυχόν κακοήθειας. Το 

ιστορικό, η κλινική εξέταση και ο εργαστηριακός έλεγχος (μέτρηση οστικής μάζας, 

βιοχημικός έλεγχος) θα βοηθήσουν στην αρχική προσέγγιση του οστεοπορωτικού άνδρα. 

Για τους άνδρες με χαμηλή οστική μάζα ο εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει: 
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γενική αίματος, ΤΚΕ, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, ασβέστιο, φωσφόρο, αλκαλική 

φωσφατάση. Εάν ο βιοχημικός έλεγχος ρουτίνας είναι φυσιολογικός και δεν αναδεικνύει 

συγκεκριμένη αιτία που να σχετίζεται με την οστική απώλεια, θα πρέπει να γίνει ένας πιο 

εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος για τη διερεύνηση δευτεροπαθών αιτίων. Ο 

εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει προσδιορισμό ελεύθερης τεστοστερόνης 

και LH ορού για να αποκλεισθεί ο υπογοναδισμός (πρωτοπαθής και δευτεροπαθής), TSH 

ορού για να αποκλεισθεί ο υπερθυρεοειδισμός, Ca/κρεατινίνη ούρων 24ωρου για τον έλεγχο 

της υπερασβεστιουρίας (υπερπαραθυρεοειδισμός) ή υπασβεστιουρίας (έλλειψη βιταμίνης D 

και γαστρεντερικά νοσήματα).Στους ασθενείς που θα παρουσιάσουν παθολογικές τιμές σε 

αυτές τις εξετάσεις θα χρειαστούν πιθανώς και περαιτέρω εξετάσεις,  όπως παραθορμόνη 

ορού, 25(ΟΗ)D, ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων κ.ά. (Boonen S et al, 2007, Orwoll ES and 

Klein RF, 2001) 

Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ανδρικής οστεοπόρωσης, αρχικά θα πρέπει να ληφθούν 

γενικά μέτρα, όπως η βελτιστοποίηση της ημερήσιας λήψης ασβεστίου(1200-1500mg 

ημερησίως), η διόρθωση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D(800-2000IU ημερησίως 

ειδικότερα για άνδρες ηλικίας>65 ετών), η σύσταση για επαρκή φυσική δραστηριότητα για 

τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, η πρόληψη των πτώσεων, η διακοπή του καπνίσματος και 

το αλκοόλ και η διόρθωση όλων των δυνητικά τροποποιούμενων παραγόντων κινδύνου 

(Καπετάνος Γ., 2012, Ebeling P., 2008).  

Η Διεθνής Κοινότητα της κλινικής οστικής πυκνομετρίας συστήνει μέτρηση οστικής 

πυκνότητας σε όλους τους άνδρες ηλικίας >70 ετών ή και μικρότερης ηλικίας εάν υπάρχει 

ιστορικό κατάγματος ευθραυστότητας ή παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν σε 

οστεοπόρωση [χρήση κορτικοστεροειδών >3μήνες, κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, 

υπογοναδισμός, υπερασβεστιουρία, υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, 

οικογενειακό ιστορικό, δείκτης μάζας σώματος<20,φλεγμονώδης αρθροπάθεια (ρευματοειδής 

αρθρίτιδα ή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα), κακή απορρόφηση, χρόνια νεφρική ή ηπατική 

νόσος] (Leib ES et al, 2004). 

Οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες από τον Καναδά από το 2002 συστήνουν μέτρηση 

οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA σε όλους τους άνδρες ηλικίας>65 ετών. Συστήνουν 

τα διφωσφονικά σαν θεραπεία πρώτης γραμμής σε άνδρες ηλικίας>65 ετών των οποίων η 

οστική πυκνότητα είναι στο εύρος της οστεοπόρωσης, σε άνδρες ηλικίας>50 ετών με 

ιστορικό κατάγματος ευθραυστότητας και Τ-score<-1,5SD και σε άνδρες οποιαδήποτε ηλικία 

που έχουν οστεοπενία και λαμβάνουν κορτικοστεροειδή για χρονικό διάστημα >3 μήνες ή 

έχουν υπογοναδισμό (Brown JP et al, 2002). 
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Οστεοπόρωσης συστήνουν 

φαρμακευτική αγωγή σε άνδρες ηλικίας>50 ετών με ιστορικό κατάγματος ισχίου ή 

σπονδυλικό κάταγμα; σε άνδρες με Τ-score<-2,5SD; σε άνδρες με Τ- score μεταξύ -1 και -

2,5SD και 10ετή πιθανότητα κατάγματος ισχίου 3% ή περισσότερο ή συνολική πιθανότητα 

κατάγματος ελάχιστης βίας 20% ή περισσότερο (National Osteoporosis Foundation, 

www.nof.org)  

Για τους άνδρες που θα χρειαστούν φαρμακευτική αγωγή, δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτές 

κατευθυντήριες οδηγίες. Έχει προταθεί ότι οι ασθενείς που έχουν τουλάχιστον δύο 

σπονδυλικά κατάγματα θα είχαν το βέλτιστο αποτέλεσμα αν ακολουθήσουν θεραπεία αρχικά 

με τεριπαρατίδη και στη συνέχεια με διφωσφονικά. Σε ασθενείς με οστική απώλεια που 

σχετίζεται με λήψη GnRH αγωνιστών για τον καρκίνο του προστάτη, η δενοσουμάμπη 

(denosumab) αποτελεί την πρώτη επιλογή, σύμφωνα με δεδομένα για την επίπτωση των 

καταγμάτων.  

Η επιλογή του καταλληλότερου φαρμακευτικού σκευάσματος θα πρέπει να γίνεται με βάση 

το ιστορικό, τη συννοσηρότητα, την αναμενόμενη συμμόρφωση, τις πιθανές ανεπιθύμητες 

ενέργειες (π.χ. οισοφαγίτιδα) αλλά και τις επιθυμίες του ασθενή. (Καπετάνος Γ.,2012). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις συστήνεται θεραπεία για πέντε έτη και στη συνέχεια 

επανεκτίμηση. Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της 

νόσου (αριθμός καταγμάτων) και την παρουσία παραγόντων κινδύνου.  

5. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 

ΟΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ. 

Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού είναι ένζυμα ή μόρια της θεμέλιας ουσίας που 

παράγονται κατά τη διαδικασία οστικής εναλλαγής. Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού 

μεταβολισμού που συνδέονται με την οστεοβλαστική δραστηριότητα ονομάζονται Δείκτες 

Οστικής Παραγωγής, ενώ αυτοί που συνδέονται με την οστεοκλαστική δραστηριότητα 

ονομάζονται Δείκτες Οστικής Απορρόφησης. 

Χρησιμεύουν στην πρόβλεψη της οστικής πυκνότητας, στην επιλογή των ασθενών για 

αντιοστεοκλαστική/οστεοπαραγωγική αγωγή, στην επαρκή παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας, της συμμόρφωσης του ασθενούς, στην πρόγνωση του 

ρυθμού της οστικής απώλειας και του συνολικού καταγματικού κινδύνου. 

Δεν είναι κατάλληλοι για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Μειονεκτήματα της χρήσης των 

βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού είναι: η έλλειψη ειδικότητας τους για τον οστίτη 

ιστό, η μεταβλητότητά τους και οι δυσκολίες χρήσης τους στην καθημερινή κλινική πράξη. 

Οι πιο ειδικοί δείκτες οστικής εναλλαγής, είναι για τους δείκτες οστικής παραγωγής το 

οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης, η οστεοκαλσίνη και το αμινοτελικό πεπτίδιο του 
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προκολλαγόνου τύπου Ι (PINP), για τους δείκτες οστικής απορρόφησης, το καρβοξυτελικό 

(CTx) και το αμινοτελικό (ΝΤx) διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι 

καθώς και η ανθεκτική στο άλας του τρυγικού οξέως όξινη φωσφατάση (TRAP 5b). 

(Καπετάνος Γ., 2012). 

Επί αυξημένου ρυθμού οστικής εναλλαγής, αυξάνεται η οστική απορρόφηση, δηλαδή η 

καταστροφή του οστού από τους οστεοκλάστες, με συνέπεια την αύξηση των τιμών των 

δεικτών της οστικής απορρόφησης σε πρωιμότερη περίοδο (3-6 μήνες) από την αύξηση των 

δεικτών οστικής παραγωγής (6-12 μήνες περίπου) (Delmas PD et al, 2000). 

Οι περισσότεροι οστικοί δείκτες εμφανίζουν σημαντική μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια 

24ωρου, με τις υψηλότερες τιμές στις πρώτες πρωινές ώρες και τις χαμηλότερες το απόγευμα 

και τη νύχτα (κιρκάδιος ρυθμός). Επίσης, τα επίπεδα ορισμένων δεικτών επηρεάζονται από 

τη διατροφή, π.χ δεοξυπυριδινολίνη, CTX. Επομένως, η μέτρηση των οστικών δεικτών 

πρέπει να γίνεται αυστηρά σε πρωινό δείγμα αίματος του ασθενούς μετά από 12ωρη νηστεία. 

Τέλος επειδή η έντονη άσκηση προκαλεί άμεση αύξηση των δεικτών οστικής παραγωγής και 

μείωση των δεικτών οστικής απορρόφησης, το άτομο θα πρέπει να απέχει από έντονη 

σωματική δραστηριότητα τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη συλλογή του δείγματος (Seibel M, 

2005). 

H μέτρηση των δεικτών προτιμάται στο αίμα από ότι στα ούρα, διότι η ημερήσια διακύμανση 

στα ούρα είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, αποφεύγεται η ταλαιπωρία του ασθενούς καθώς και τα 

λάθη κατά τη συλλογή ούρων. Έτσι, που μεθοδολογικά έχουν μεταφερθεί από τα ούρα στο 

αίμα (π.χ. ΝΤΧ) υπερτερούν από δείκτες που μετριούνται ακόμα στα ούρα λόγω αδυναμίας 

εφαρμογής μεθόδου μέτρησης στο αίμα, παρ’ όλη την υψηλή ειδικότητά τους προς τον 

οστίτη ιστό, όπως η δεοξυπυριδινολίνη (DPD). 

Συμπερασματικά, πιο αξιόπιστοι δείκτες για τον έλεγχο του ρυθμού οστικής εναλλαγής είναι 

για την οστική παραγωγή το PINP και για την οστική απορρόφηση τα τελοπεπτίδια CTX, 

NTX και η TRAP 5b (Seibel M, 2006) 

Συστήνεται η μέτρηση τουλάχιστον ενός έως δύο δεικτών οστικής παραγωγής και δύο 

δεικτών οστικής απορρόφησης. 

6. ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

 Θεραπεύουμε κάποιον που έχει οστεοπόρωση με τελικό αντικειμενικό σκοπό να μην πάθει 

κάταγμα και με ενδιάμεσους στόχους τη βελτίωση της οστικής πυκνότητας, τη μείωση του 

πόνου (αν είχε), την εξισορρόπηση του ισοζυγίου του ασβεστίου κ.α. 

Το 2006 δημοσιεύτηκε η μελέτη FLEX που είχε σαν σκοπό να απαντήσει το ανωτέρω 
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ερώτημα. Τυχαιοποίησε λοιπόν τον πληθυσμό της μελέτης FIT μετά την πενταετία με 

αλενδρονάτη και συνέχισε την αγωγή για άλλα 5 έτη με αλενδρονάτη, παρακολουθώντας τα 

κατάγματα, την οστική πυκνότητα και οστικούς βιοχημικούς δείκτες. Η οστική πυκνότητα 

εξακολούθησε να είναι ανοδική στη ΣΣ και παρέμεινε σταθερή χωρίς να μειωθεί στο ισχίο 

κατά τα 5 έτη της FLEX (Black DM et al, 2006). Οι οστικοί βιοχημικοί δείκτες ανέβηκαν 

λίγο, σε σχέση με το κατώτατο σημείο στο οποίο είχαν βρεθεί το 4
ο
 έτος της FIT, 

παραμένοντας, όμως εξαιρετικά κατεσταλμένοι, σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν την 

έναρξη αγωγής με αλενδρονάτη (χρονικό σημείο 0 της FIT). 

Το σημαντικότερο όμως συμπέρασμα της FLEX αφορά τα κατάγματα. Στατιστικά σημαντική 

μείωση συχνότητας καταγμάτων (55%) μετά από 10 έτη χορήγησης αλενδρονάτης 

επιτυγχάνεται μόνο για τα κλινικά σπονδυλικά κατάγματα. Το ίδιο δε συμβαίνει για τα 

μορφομετρικά σπονδυλικά κατάγματα, τα μη σπονδυλικά κατάγματα, τα κατάγματα του 

αντιβραχίου και τα κατάγματα του ισχίου (τα δύο τελευταία μάλιστα δείχνουν αύξηση, χωρίς 

όμως να είναι στατιστικά σημαντική) 

Έτσι λοιπόν σε περιπτώσεις ασθενών που η μετά από 8-10 χρόνια αγωγή με αλενδρονάτη δε 

βελτίωσε την οστική πυκνότητα ικανοποιητικά θεωρείται ενδεχομένως αποτυχημένη ή έστω 

ανεπαρκής για το μέλλον. Πολλές απόψεις των τελευταίων ετών αμφισβητούν,  κατά πόσο 

είναι ωφέλιμη η επί πολλά χρόνια υπερκαταστολή των οστικών βιοχημικών δεικτών, με 

τελικό σκοπό την προστασία των οστών από τα κατάγματα. Είναι λογικό να αναζητηθεί 

κάποια αγωγή που να υπόσχεται μείωση της πιθανότητας όλων των καταγμάτων για το 

μέλλον. Πρώτη επιλογή σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται σήμερα η αναβολική αγωγή. 

Αυτή εξασφαλίζει αύξηση των οστικών βιοχημικών δεικτών,  σημαντική βελτίωση της 

οστικής πυκνότητας σε όλα τα σημεία και επίσης σημαντική μείωση της συχνότητας των 

καταγμάτων σε όλες τις θέσεις. Εάν υποθέσουμε όμως ότι συμβαίνει διακοπή της αγωγής με 

αλενδρονάτη και έναρξη αγωγής με αναβολικό, τίθενται αμέσως διάφορα ερωτήματα. Ένα 

από αυτά είναι το κατά πόσο η υπερκαταστολή του οστικού μεταβολισμού λόγω της 

οκταετούς αγωγής με αλενδρονάτη θα επηρεάσει (και αν ναι, σε τι βαθμό και για πόσο 

χρόνο) την αποτελεσματικότητα της αναβολικής αγωγής (Κοσμίδης Χ., 2007). 

Διάφορες μελέτες των τελευταίων ετών (Ettinger JBMR 2004) έδειξαν ότι όσο πιο 

κατεσταλμένος ήταν ο οστικός μεταβολισμός κατά την έναρξη της αγωγής με τεριπαρατίδη, 

τόσο βραδύτερα ανέβαινε (αλλά τελικώς στα δύο χρόνια ανέβαινε) η οστική πυκνότητα, ιδίως 

εάν το προηγούμενο φάρμακο ήταν αλενδρονάτη, ενώ αυτή η καθυστέρηση δε συνέβαινε εάν 

το προηγούμενο φάρμακο ήταν ραλοξιφένη. 

Με αφορμή τέτοιους ασθενείς σχεδιάστηκε, ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε η μελέτη 

EUROFORS το 2007 (Boones S et al, 2007). Η μελέτη αυτή καταγράφει την πορεία της 
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οστικής πυκνότητας σε ασθενείς που έλαβαν τεριπαρατίδη μετά από αγωγή με 

αντικαταβολικά (σε μεγαλύτερη συχνότητα αλενδρονάτη). Με αυτή τη μελέτη γίνεται 

προσπάθεια να οριοθετηθεί ο όρος «μη επαρκής ανταπόκριση στην προηγούμενη 

αντιοστεοκλαστική αγωγή», έτσι ώστε να καθορίζεται μια επιπλέον ένδειξη αγωγής με 

τεριπαρατίδη, ως εξής:- πρέπει να έχουν υποστεί ένα νέο, τεκμηριωμένο κλινικό κάταγμα 

ευθραυστότητας (σπονδυλικό ή μη), παρά τη χορήγηση αντικαταβολικής θεραπείας κατά το 

έτος που προηγήθηκε του κατάγματος ή να εμφανίζουν μείωση της BMD≥3,5% σε 

οποιαδήποτε περιοχή, παρά τη χορήγηση αντικαταβολικής θεραπείας τα προηγούμενα δύο 

χρόνια ή πρέπει να έχουν BMD με T-score ≤ -2,5SD οσφυϊκής μοίρας, αυχένα μηριαίου ή 

ολικού ισχίου παρά τη χορήγηση αντικαταβολικής θεραπείας τα προηγούμενα δύο χρόνια. 

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι: α/ η θεραπεία 18 ή 24 μηνών με τεριπαρατίδη συνδέεται με 

σημαντικές αυξήσεις στη BMD της ΣΣ και του ισχίου, ανεξάρτητα από την προηγούμενη 

αντιοστεοκλαστική θεραπεία, β/ ασθενείς με μη επαρκή ανταπόκριση στην προηγούμενη 

αντιοστεοκλαστική θεραπεία εμφάνισαν στατιστικά σημαντική αύξηση στη BMD ολικού 

ισχίου μετά από 18 μήνες θεραπεία με τεριπαρατίδη 

Το σημείο, όμως, που κυρίως ενδιαφέρει είναι κατά πόσο η αγωγή αυτή θα μειώσει την 

πιθανότητα καταγμάτων. Λόγω του μεγάλου αριθμού των ασθενών που απαιτούνται για να 

είναι στατιστικώς «ισχυρά» τα συμπεράσματα μιας μελέτης, όσον αφορά συχνότητα 

καταγμάτων, για να απαντήσουμε το ερώτημα αυτό αναγκαστικά προσφεύγουμε στη μελέτη 

του Neer (Neer R, 2001). Η μελέτη αυτή έδειξε 65% μείωση της πιθανότητας νέου 

σπονδυλικού κατάγματος, ενώ όσον αφορά τα μη σπονδυλικά κατάγματα έδειξε ότι 

διατήρησε, 50 μήνες μετά την έναρξη της αγωγής και φυσικά 32 μήνες μετά τη διακοπή της,  

την πιθανότητά τους στο 8,5%, ενώ στην ομάδα εικονικού φαρμάκου αυτή η πιθανότητα 

ήταν 13,5%. 

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της αγωγής με τεριπαρατίδη είναι ότι η 

αποτελεσματικότητά της απεδείχθη εξίσου ισχυρή, ανεξαρτήτως ηλικίας, αρχικής τιμής BMD 

και ρυθμού οστικής εναλλαγής. 

Εγείρεται το ερώτημα: Τι θα ακολουθήσει μετά το «υποχρεωτικό» τέλος της αγωγής με 

τεριπαρατίδη; H απάντηση έχει δοθεί (Lindsay-Scheele et al, 2002). Είναι απαραίτητη η 

άμεση επανέναρξη αγωγής με αντικαταβολικό, ενδεχομένως, ηπιότερης δραστικότητας, όσον 

αφορά την καταστολή του οστικού μεταβολισμού. 

7. ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Στις περιπτώσεις ασθενών με συμπτωματική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση πρέπει να 

επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μας στα παρακάτω σημεία: 
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Στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση η οποία: 

α/ οφείλεται ίσως σε μια συστηματική νόσο π.χ. σκληρόδερμα ή σε κατάσταση που μπορεί να 

διορθωθεί ή να περιοριστεί σημαντικά,  π.χ. διαφραγματοκήλη, λήψη ΜΣΑΦ κ.α. Αυτό γιατί 

μπορεί να επηρεάσει τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών, 

β/ αποτελεί αντένδειξη στη χορήγηση διφωσφονικών από του στόματος, 

γ/ εάν η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση έχει αντιμετωπιστεί με χρόνια χορήγηση 

αντιόξινων που δεσμεύουν το φωσφόρο, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη οστεομαλακίας, 

οπότε πρέπει να διακοπεί η χορήγησή τους και να αντιμετωπιστεί η οστεομαλακία που 

προκάλεσαν.(Γαλανόπουλος Ν., 2007). 

Επιπρόσθετα, η χρόνια χορήγηση αντιόξινων που δεσμεύουν το φωσφόρο μπορεί να 

προκαλέσει: - την αύξηση της απορρόφησης ασβεστίου από το έντερο, με αποτέλεσμα 

υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία και σε προχωρημένα στάδια την ανάπτυξη 

δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και οστεομαλακίας, - η οστεομαλακία κλινικά 

μπορεί να εκδηλωθεί με πόνο και οστική ευαισθησία, μυϊκή αδυναμία, υποτονία και 

διαταραχές στη βάδιση, ενώ ακτινολογικά με κατάγματα Looser, συνηθέστερα στη λεκάνη 

(ηβικά και ισχιακά οστά) ή το μηριαίο οστούν, - ενδιαφέρον έχουν και τα ακτινολογικά 

ευρήματα του υπερπαραθυρεοειδισμού, όπως περιοστικές διαβρώσεις στις ονυχοφόρες 

φάλαγγες ή υποπεριοστικές στο κερκιδικό χείλος των μέσων φαλάγγων των δακτύλων των 

χεριών, το έξω χείλος της κερκίδας ή την ηβική σύμφυση, καθώς επίσης λυτικές βλάβες στα 

μακρά οστά (φαιοί όγκοι) 

2/ Στην αναζήτηση και διόρθωση, όπου αυτό είναι εφικτό,  παραγόντων κινδύνου, όπως: 

α/ χαμηλή διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, χαμηλή φυσική 

δραστηριότητα, υψηλή κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα, χαμηλό σωματικό βάρος, 

παθήσεις όπως ρευματοπάθειες, ενδοκρινοπάθειες (σακχαρώδης διαβήτης ή 

θυρεοειδοπάθειες), εντεροπάθειες (φλεγμονώδεις, κοιλιοκάκη) κ.α. ή λήψη φαρμάκων όπως 

κορτικοστεροειδή, θυρεοειδικές ορμόνες, αντιεπιληπτικά κ.α. β/ πιθανή καθυστερημένη 

εμμηναρχή ή πρώιμη εμμηνόπαυση, καθώς και ιστορικό κατάγματος χαμηλής βίας στην ίδια 

την ασθενή ή οστεοπορωτικού κατάγματος στη μητέρα της.  Τα παραπάνω επηρεάζουν 

σημαντικά τη θεραπευτική μας προσέγγιση. 

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ταχείας απώλειας οστικής μάζας, όπως αυτή εκτιμάται με τη 

μέτρηση της οστικής πυκνότητας με DXA στην ΟΜΣΣ και στο ισχίο και των βιοχημικών 

δεικτών οστικής εναλλαγής, όπως αυτούς της οστικής παραγωγής (οστικό κλάσμα αλκαλικής 

φωσφατάσης, οστεοκαλσίνη, αμινοτελικό άκρο του προκολλαγόνου τύπου Ι- PINP) και της 
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οστικής απορρόφησης (ελεύθερη πυριδινολίνη και δεοξυπυριδινολίνη, αμινοτελικό και 

καρβοξυτελικό διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι- ΝΤΧ και CTX): 

α/ υπάρχει ανάγκη μέτρησης ασβεστίου και φωσφόρου, παραθορμόνης και 25(ΟΗ)D στον 

ορό και ασβεστίου ούρων 24ωρου πριν την έναρξη της θεραπείας, προκειμένου να 

αποκλείσουμε καταστάσεις υπεραβεστιαιμίας, δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού κ.α. 

β/ η ταχεία οστική απώλεια απαιτεί άμεση αντιμετώπιση με την κατάλληλη παρέμβαση στους 

παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν, χορήγηση επαρκούς δοσολογίας 

συμπληρώματος ασβεστίου (500-1000mg/ ημερησίως) και βιταμίνης D (0,5-1μg/ημερησίως 

αλφακαλσιδόλης ή φυσικής βιταμίνης D) σε συνδυασμό με αντιοστεοπορωτική αγωγή με 

αντικαταβολικά ή αναβολικά σκευάσματα, εξαιρουμένης της χορήγησης διφωσφονικών από 

του στόματος λόγω της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. 

Ενδείκνυται: - η χορήγηση διφωσφονικών ενδοφλεβίως όπως ιβανδρονάτη κάθε τρίμηνο ή 

ζολεδρονικό οξύ ετησίως, - χορήγηση ρανελικού στροντίου που συνδυάζει αντικαταβολική 

και αναβολική δράση με προσοχή γιατί μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες από το ΓΕΣ (π.χ. 

γαστρίτιδα), -χορήγηση ραλοξιφένης με ευνοϊκή επίδραση σχετικά με την εμφάνιση καρκίνου 

του μαστού και μη αύξηση στην πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου ενδομητρίου - προσοχή σε 

καταστάσεις αυξημένου κινδύνου θρομβοεμβολικής νόσου, - σε περιπτώσεις ταχείας οστικής 

απώλειας ιδιαίτερα παρουσία παραγόντων κινδύνου για οστεοπόρωση, δηλαδή αυξημένο 

κίνδυνο κατάγματος, πρέπει να σκεφτούμε τη χορήγηση τεριπαρατίδης για 24 μήνες, αφού 

βέβαια πρώτα αποκλείσουμε πιθανό δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η θεραπευτική αγωγή της οστεοπόρωσης είναι μια πολύπλευρη 

και πολυσύνθετη διεργασία, εγείρει ερωτηματικά και προβληματισμούς, παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 
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