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Περίληψη
Η ανδρική οστεοπόρωση είναι μια πάθηση υποδιαγνωσμένη 

και υποθεραπευόμενη. Οι θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται 
στα διφωσφονικά, την τεριπαρατίδη, το ρανελικό στρόντιο και 
το Denosumab. Το Denosumab έχει λάβει έγκριση μόνο για τη 
θεραπεία ανδρών με καρκίνο του προστάτη και οστική απώλεια 
που προέρχεται από τη θεραπεία καταστολής των ανδρογόνων. 
Τέλος, η τεστοστερόνη θεωρείται θεραπεία δεύτερης γραμμής με 
κύρια εφαρμογή στους υπογοναδικούς άνδρες με χαμηλά επίπεδα 
τεστοστερόνης και κλινική εικόνα υπογοναδισμού, ενώ νεώτεροι 
παράγοντες, όπως οι αναστολείς της σκληροστίνης και της καθε-
ψίνης-Κ βρίσκονται σε φάση κλινικών δοκιμών υποσχόμενοι ισχυ-
ρή αντιοστεοπορωτική δράση..
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Osteoporosis in men continues to be underdiagnosed and un-
dertreated. A calcium intake of at least 1200mg per day and 
vitamin D supplementation of at least 800IU per day should be 
recommended. A T-score of -2.5SD or less indicates bone loss; 
evidence of vertebral fracture would be an indication for phar-
macologic therapy. Bisphosphonates (especially alendronate, 
risedronate and zoledronic acid), teriparatide, strontium rane-
late are currently considered first-line treatment for osteoporo-
sis in men. Denosumab is associated with increased BMD at all 
sites and a reduction in the incidence of new vertebral fractures 
among men receiving androgen-deprivation therapy for no met-
astatic prostate cancer while testosterone therapy is indicated 
only in hypo gonadal men.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρά το γεγονός ότι η αναγνώριση των συνε-

πειών της ανδρικής οστεοπόρωσης είναι καθολική, 
εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό αριθμός αν-
δρών που δεν ελέγχεται και δε λαμβάνει αντιοστε-
οπορωτική αγωγή ενώ έχει ένδειξη (Σταθόπουλος 
Ι. και συν., 2013). Τα αποτελέσματα δύο μελετών 
που αφορούσαν στη θεραπεία της ανδρικής οστε-
οπόρωσης μετά από κάποιο κάταγμα ήταν αποκαρ-
διωτικά. Στην 1η μελέτη μόλις το 7,1% των ανδρών 
που είχαν υποστεί κάταγμα ευθραυστότητας είχαν 
λάβει θεραπεία μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά το 
κάταγμα, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι 
μόνο το 2,5% των ασθενών με κάταγμα ισχίου 
πήρε αγωγή (Feldstein AC et al,

2005). Στη δεύτερη μελέτη, το ποσοστό των αν-
δρών με κάταγμα ευθραυστότητας που έπαιρναν 
θεραπεία κατά τον πέμπτο χρόνο παρακολούθη-
σης δεν ξεπερνούσε το 10% (Papaioannou A. et 
al, 2008). Και στις δύο μελέτες τα χαμηλά ποσοστά 
θεραπείας συνοδεύονταν από χαμηλά ποσοστά δι-
άγνωσης της οστεοπόρωσης, γεγονός που μεταφέ-
ρει μεγάλο μέρος της ευθύνης και στους ιατρούς.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός 
διαγνωστικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση 
της ανδρικής οστεοπόρωσης. Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες των διαφόρων οργανισμών υγείας βασί-
ζονται στη συνεκτίμηση του αποτελέσματος της 
μέτρησης οστικής πυκνότητας (DXA) και παραγό-
ντων κινδύνου για κάταγμα (ιστορικό κατάγματος 
ευθραυστότητας, ηλικία, χαμηλό βάρος σώματος, 
χρήση κορτικοστεροειδών, κάπνισμα,  αλκοολι-
σμός, αυξημένη συχνότητα πτώσεων, δευτεροπα-
θή αίτια οστεοπόρωσης κ.α.), ενώ τα  τελευταία  
χρόνια  λαμβάνεται  υπόψη  και  το  αποτέλεσμα  
του  εργαλείου FRAX (Kaufman JM et al, 2013). Οι 
τελευταίες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ-
μάκων (ΕΟΦ, 2012) υπογραμμίζουν ότι υποψήφιοι 
για θεραπεία είναι οι άνδρες ηλικίας άνω των 50 
ετών που έχουν:

Α/ υποστεί σπονδυλικό κάταγμα ή/και κάταγμα 
ισχίου 

Β/ περισσότερα από ένα άλλα κατάγματα χαμη-
λής βίας

Γ/ Τ-score≤-2,5SD στον αυχένα του μηριαίου, 
το ολικό ισχίο ή την ΟΜΣΣ

Δ/ χαμηλή οστική μάζα (Τ-score μεταξύ -1 και 
-2,5) και κίνδυνο να υποστούν μέσα στην επόμε-
νη δεκαετία κάταγμα ισχίου≥3% ή κάποιο από τα 
μείζονα οστεοπορωτικά κατάγματα≥20% (όπως 
αυτός υπολογίζεται με το εργαλείο FRAX) και του-
λάχιστον ένα από τους παρακάτω παράγοντες:

κάταγμα καρπού σε ηλικία≥65 ετών1. 

οστική πυκνότητα ΟΜΣΣ σημαντικά ελαττω-2. 
μένη σε σχέση με αυτή του ισχίου

σημαντική ελάττωση της οστικής πυκνότητας 3. 
σε διαδοχικές μετρήσεις με μεσοδιάστημα 
μεγαλύτερο του ενός έτους (ταχεία οστική 
απώλεια)

αντιανδρογονική θεραπεία για καρκίνο του 4. 
προστάτη

μακροχρόνια ή/και επαναλαμβανόμενη συστη-5. 
ματική θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή σε δό-
σεις μικρότερες από αυτές της παρατεταμένης 
συστηματικής αγωγής με γλυκοκορτικοειδή

περισσότερα από δύο επεισόδια πτώσης 6. 
κατά το τελευταίο έτος, λόγω διαταραχών 
βάδισης-ισορροπίας, διαταραχών όρασης 
κλπ (Σταθόπουλος Ι και συν.,2013).

Οι προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες για 
αντιοστεοπορωτική θεραπεία αποκλειστικά σε άν-
δρες είναι πολύ λίγες. Οι περισσότερες αφορούν 
σε σχετικά μικρό αριθμό ανδρών, ενώ μεγάλο τους 
μειονέκτημα είναι, ότι στην πλειοψηφία τους, το 
πρωτογενές αντικείμενο μελέτης είναι η μεταβολή 
στην οστική πυκνότητα (BMD) και όχι η μεταβολή 
στην επίπτωση των καταγμάτων και τον καταγμα-
τικό κίνδυνο. Ετσι μέχρι σήμερα ο FDA(Food and 
Drug Administration) έχει εγκρίνει τη χορήγηση 
της αλενδρονάτης, της ριζενδρονάτης, του ζολεδρο-
νικού οξέως, της τεριπαρατίδης και του ρανελικού 
στροντίου σαν θεραπεία πρώτης γραμμής για την 
ανδρική οστεοπόρωση. Το Denosumab είναι θερα-
πεία πρώτης γραμμής για άνδρες με καρκίνο του 
προστάτη και οστική απώλεια , λόγω θεραπείας 
καταστολής των ανδρογόνων. Η τεστοστερόνη είναι 
θεραπεία δεύτερης γραμμής σε οστεοπορωτικούς 
άνδρες με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και κλι-
νική εικόνα υπογοναδισμού. Τέλος νεότερα φάρ-
μακα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια δοκιμών 
είναι το Odanacatib, ένας εκλεκτικός αναστολέας 
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της καθεψίνης Κ, οι αναστολείς της σκληροστίνης 
και οι εκλεκτικοί τροποποιητές των οιστρογονικών 
και ανδρογονικών υποδοχέων. Βέβαια, η θεραπεία 
της ανδρικής οστεοπόρωσης είναι απαραίτητο να 
συνδυάζεται και με άσκηση, τροποποίηση των δια-
τροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής και κυ-
ρίως με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης 
D (Σταθόπουλος Ι. και συν., 2013).

2. ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ
Σε μια μελέτη 241 ανδρών, ηλικίας 31-87 ετών, 

με Τ-score≤-2SD (στο μηριαίο ή στην ΟΜΣΣ), η 
από του στόματος χορήγηση 10mg αλενδρονάτης 
ημερησίως (μαζί με 500mg ασβεστίου και 400IU 
βιταμίνης D) οδήγησε μετά από δύο χρόνια σε ση-
μαντική αύξηση στην οστική πυκνότητα (BMD) της 
ΟΜΣΣ σε σχέση με την ομάδα που έλαβε εικονικό 
φάρμακο. Επιπρόσθετα, αν και η μελέτη δεν ήταν 
σχεδιασμένη για να αναδείξει την  αντικαταγματική 
δράση του φαρμάκου, φάνηκε ότι οι άνδρες που 
έλαβαν αλενδρονάτη εμφάνισαν λιγότερα σπον-
δυλικά κατάγματα και είχαν μικρότερη απώλεια 
ύψους από αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμα-
κο (Orwoll E et al, 2000). Παρόμοια δράση στην 
οστική πυκνότητα της ΟΜΣΣ και του ισχίου είχε και 
η εβδομαδιαία από του στόματος χορήγηση 70mg 
αλενδρονάτης έναντι του εικονικού φαρμάκου 
(Miller PD et al, 2004).

Όσον αφορά τη ριζενδρονάτη, σε μια τυχαιο-
ποιημένη διπλή-τυφλή πολυκεντρική μελέτη στην 
οποία έλαβαν μέρος 284 άνδρες (36-84 ετών), 
βρέθηκε ότι η από του στόματος χορήγηση 35mg 
ριζενδρονάτης μια φορά την εβδομάδα, σε συνδυ-
ασμό με ημερήσια χορήγηση ασβεστίου και βιταμί-
νης D, για δύο έτη, αύξησε στατιστικά σημαντικά 
την οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ σε σχέση με το 
εικονικό φάρμακο (6% έναντι 1,4% στους 24 μή-
νες), ενώ ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα και στα 
άλλα σημεία μέτρησης της οστικής πυκνότητας. 
Μάλιστα η δράση της ριζενδρονάτης ήταν ταχεία, 
όπως φάνηκε από την καταπίεση των δεικτών της 
οστικής εναλλαγής από το πρώτο τρίμηνο χορήγη-
σης και από τα αποτελέσματα της DXA στο πρώτο 
εξάμηνο, καθώς και ανεξάρτητη της ηλικίας και 
του ιστορικού προηγούμενου σπονδυλικού κατάγ-
ματος. Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκε διαφορά 
στην επίπτωση νέων σπονδυλικών καταγμάτων 
(Boonen S et al, 2009). Παρόμοια επίδραση στην 

οστική πυκνότητα είχε και η ημερήσια από του 
στόματος δόση των 5mg (μαζί με συμπληρώματα 
ασβεστίου και βιταμίνης D) σε μια διετή τυχαιο-
ποιημένη μελέτη 316 ανδρών με πρωτοπαθή και 
δευτεροπαθή οστεοπόρωση (Ringe JD et al, 2009). 
Σε αυτή τη μελέτη αναδείχθηκε και ο αντικαταγμα-
τικός ρόλος του φαρμάκου μια και παρατηρήθηκε 
μειωμένο ποσοστό σπονδυλικών και μη σπονδυ-
λικών καταγμάτων μεταξύ αυτών που έλαβαν ρι-
ζενδρονάτη και αυτών που δεν έλαβαν (9,2% και 
11,8% έναντι 23,6% και 22,3% αντίστοιχα).

Το ζολεδρονικό οξύ, που χορηγείται ενδο-
φελβίως εφάπαξ ετησίως σε δόση των 5mg έχει 
το πλεονέκτημα ότι ολόκληρη η δόση του είναι 
βιοδιαθέσιμη, μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα που 
αδυνατούν να λάβουν φάρμακα από το στόμα, δεν 
εμφανίζει συχνά ανεπιθύμητες ενέργειες από το 
πεπτικό και οι ασθενείς έχουν καλή συμμόρφωση 
μια και χορηγείται εφάπαξ ετησίως. Στη μελέτη 
HORIZON 2127 άτομα εκ των οποίων το 24% ήταν 
άνδρες τυχαιοποιήθηκαν για την ετήσια ενδοφλέ-
βια χορήγηση είτε 5mg ζολεδρονικού οξέως  είτε  
εικονικού  φαρμάκου.  Οι  συμμετέχοντες  είχαν  
υποστεί  κάταγμα ισχίου χαμηλής βίας (το οποίο 
αντιμετωπίστηκε χειρουργικά) και έλαβαν την 1η 

δόση του φαρμάκου μέσα στις πρώτες 90 ημέρες 
από το χειρουργείο. Στους 36 μήνες όσοι έλαβαν 
ζολεδρονικό οξύ είχαν αυξήσει σημαντικά την οστι-
κή πυκνότητα στο ισχίο σε σχέση με αυτούς που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο. Το πιο σημαντικό όμως 
ήταν ότι στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέως πα-
ρατηρήθηκε και σημαντική μείωση στην εμφάνιση 
νέων κλινικών καταγμάτων σε σχέση με την ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου (35%, 46% και 27% μεί-
ωση του καταγματικού κινδύνου για οποιοδήποτε 
κάταγμα, σπονδυλικό και μη σπονδυλικό κάταγμα, 
αντίστοιχα), καθώς και μείωση της θνησιμότητας 
από οποιαδήποτε αιτία κατά 28% (Lyles KW et al, 
2007). Η έγκριση για τη χρήση του ζολεδρονικού 
οξέως στη θεραπεία της ανδρικής οστεοπόρωσης 
από το FDA βασίστηκε κυρίως στα αποτελέσματα 
μιας πολυκεντρικής, διπλής-τυφλής τυχαιοποιημέ-
νης μελέτης κατά την οποία 302 άνδρες έλαβαν 
είτε από του στόματος 70mg αλενδρονάτης την 
εβδομάδα είτε 5mg ζολεδρονικού οξέως ενδο-
φλεβίως το χρόνο για δύο έτη. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές το ζολεδρονικό οξύ προκαλούσε παρό-
μοια αύξηση της οστικής πυκνότητας στην ΟΜΣΣ 
και στο ισχίο και ανάλογη μείωση των δεικτών της 
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οστικής εναλλαγής σε σχέση με την αλενδρονάτη, 
με τη διαφορά ότι το 74% των συμμετεχόντων 
προτιμούσε τη θεραπεία με ζολεδρονικό οξύ κυρί-
ως λόγω του ετήσιου σχήματος χορήγησης (Orwoll 
ES et al, 2010).

Η ιβανδρονάτη δεν έχει εγκριθεί για τη θερα-
πεία της ανδρικής οστεοπόρωσης, αν και υπάρ-
χουν μελέτες που αναδεικνύουν τα ευεργετικά της 
αποτελέσματα σε άνδρες. Σε μια μικρή ανοικτή 
προοπτική μελέτη, η ενδοφλέβια χορήγηση 2mg 
ιβανδρονάτης κάθε τρεις μήνες σε 14 οστεοπο-
ρωτικούς άνδρες κατάφερε να αυξήσει στατιστικά 
σημαντικά την οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ και 
να μειώσει σε ικανοποιητικά επίπεδα τους βιοχημι-
κούς δείκτες οστικού μεταβολισμού (Lamy O et al, 
2003). Επίσης, σε μια πρόσφατη διπλή-τυφλή με-
λέτη (STRONG- Study Researching Osteoporosis 
iN Guys) 132 άνδρες με χαμηλή οστική πυκνότητα 
τυχαιοποιήθηκαν για τη λήψη είτε 150mg ιβαν-
δρονάτης από του στόματος μια φορά το μήνα (85 
άτομα) είτε εικονικού φαρμάκου (47 άτομα) για 
ένα έτος (Orwoll ES et al, 2010). Οι άνδρες που 
είχαν λάβει ιβανδρονάτη εμφάνισαν στατιστικά ση-
μαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας τόσο στην 
ΟΜΣΣ όσο και στο ισχίο σε σχέση με αυτούς που 
είχαν λάβει εικονικό φάρμακο (3,5% έναντι 0,9% 
και 1,8% έναντι 0,3% αντίστοιχα) ενώ το φάρμακο 
ήταν γενικά πολύ καλά ανεκτό.

3. ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ
Η τεριπαρατίδη έχει ένδειξη χορήγησης σε 

οστεοπορωτικούς άνδρες με υψηλό κίνδυνο κα-
τάγματος. Στη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, σειρά 
ανδρών που έχει αναφερθεί σε μελέτη για την 
τεριπαρατίδη, 437 άνδρες με χαμηλή οστική πυ-
κνότητα πρωτοπαθώς ή λόγω υπογοναδισμού τυ-
χαιοποιήθηκαν για τη λήψη εικονικού φαρμάκου ή 
20μg ή 40μg τεριπαρατίδης την ημέρα υποδορί-
ως μαζί με συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου 
και βιταμίνης D από του στόματος(Orwoll ES et al, 
2003). Η μέση διάρκεια της θεραπείας ήταν 11 μή-
νες (από 2 έως 15 μήνες), γιατί η μελέτη διακόπηκε 
πρώιμα , λόγω της παρατήρησης ότι η θεραπεία 
με τεριπαρατίδη προκαλούσε αυξημένη συχνότη-
τα οστεοσαρκώματος σε πειραματόζωα. Οι άνδρες 
που είχαν λάβει τεριπαρατίδη εμφάνισαν αύξηση 
της οστικής πυκνότητας (BMD) στην ΟΜΣΣ κατά 
5,9% (20μg) και 9% (40μg), τιμές στατιστικά ση-

μαντικές σε σχέση με αυτές των ασθενών που έλα-
βαν εικονικό φάρμακο. Μάλιστα το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα της τεριπαρατίδης ήταν εμφανές από 
το πρώτο τρίμηνο χορήγησης όπως διαπιστώθηκε 
από τις μεταβολές των δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού και τις μετρήσεις της οστικής πυκνότητας. 
Στην επέκταση της μελέτης πήραν μέρος 355 άν-
δρες, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 30 μήνες 
ακόμη (Kaufman JM et al, 2005). Ένα ποσοστό 
από αυτούς συνέχισε αντιοστεοπορωτική αγωγή 
με διφωσφονικά ή θεραπεία με τεστοστερόνη, ενώ 
άλλοι συνέχισαν χωρίς θεραπεία. Παρατηρήθηκε 
ότι οι τιμές της οστικής πυκνότητας στην ΟΜΣΣ και 
το ισχίο και για τις δύο ομάδες της τεριπαρατίδης 
ήταν σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές 
της ομάδας του εικονικού φαρμάκου τόσο στους 
18 όσο και στους 30 μήνες παρακολούθησης, αν 
και διαπιστώθηκε σταδιακή μείωση της οστικής πυ-
κνότητας μετά τη διακοπή της θεραπείας. Επίσης, 
όσοι συνέχισαν τη θεραπεία με διφωσφονικά πα-
ρουσίασαν περαιτέρω αύξηση της οστικής πυκνό-
τητας τόσο στην ΟΜΣΣ όσο και στο ισχίο. Τέλος, 
η επίπτωση των νέων σπονδυλικών καταγμάτων 
στο τέλος της μελέτης ήταν μικρότερη σε αυτούς 
που είχαν λάβει τεριπαρατίδη σε σχέση με αυτούς 
που είχαν λάβει εικονικό φάρμακο (5,4% για την 
ομάδα των 20μg, 6,0% για την ομάδα των 40μg 
και 11,7% για την ομάδα του εικονικού φαρμά-
κου), ενώ όσον αφορούσε στα μετρίου και σοβα-
ρού βαθμού κατάγματα η επίπτωση ήταν μειωμένη 
κατά 83% στους προηγούμενους χρήστες τεριπα-
ρατίδης.

4. ΡΑΝΕΛΙΚΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟ
Πρόσφατα πήρε έγκριση το ρανελικό στρόντιο 

για την ανδρική οστεοπόρωση. Σε μια πρόσφατη 
ανοικτή-τυχαιοποιημένη μελέτη, πήραν μέρος 152 
άνδρες με πρωτοπαθή οστεοπόρωση και τυχαιο-
ποιήθηκαν για τη λήψη από του στόματος είτε 2g 
ρανελικού στροντίου την ημέρα είτε 70mg αλεν-
δρονάτης την εβδομάδα για 12 μήνες (Ringe JD 
et al, 2010). Αυτοί που έλαβαν ρανελικό στρόντιο 
εμφάνισαν 22% μεγαλύτερη αύξηση της BMD 
στην ΟΜΣΣ και 23% στο ισχίο σε σχέση με όσους 
έλαβαν αλενδρονάτη, ενώ είχαν και μεγαλύτερη 
μείωση του άλγους στην πλάτη. Σε μια άλλη πο-
λυκεντρική διπλή-τυφλή μελέτη πήραν μέρος 261 
άνδρες με χαμηλή οστική μάζα και τυχαιοποιήθη-
καν για τη λήψη είτε 2g ρανελικού στροντίου από 
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το στόμα ημερησίως είτε εικονικού φαρμάκου. 
Μετά από ένα χρόνο θεραπείας, παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική αύξηση της BMD στην ΟΜΣΣ 
και το ισχίο στην ομάδα του στροντίου σε σχέση 
με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (Kaufman 
JM et al, 2011). Τέλος σε μια πιο πρόσφατη με-
λέτη των Hiligsmann και συν. αποδείχτηκε η απο-
τελεσματικότητα και από πλευράς κόστους του 
ρανελικού στροντίου στην ανδρική οστεοπόρωση 
( Hiligsmann et al, 2013).

5. DENOSUMAB
Το denosumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσω-

μα κατά του RANKL , δεσμεύει αυτό τον παράγο-
ντα και προκαλεί καταστολή της οστεοκλαστογένε-
σης και της δραστηριότητας των οστεοκλαστών. Η 
χορήγησή του έχει εγκριθεί σε άνδρες με καρκίνο 
του προστάτη και οστική απώλεια, λόγω θεραπεί-
ας καταστολής των ανδρογόνων. Η έγκριση δόθη-
κε με βάση τα αποτελέσματα μιας πολυκεντρικής 
, τυχαιοποιημένης, διπλής τυφλής μελέτης κατά  
την  οποία 1468 άνδρες με ορμονοευαίσθητο, μη 
μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, υπό θεραπεία 
καταστολής των ανδρογόνων τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν είτε 60mg denosumab υποδορίως ανά 
εξάμηνο είτε εικονικό φάρμακο, αρχικά για 24 
και στη συνέχεια για 36 μήνες (Smith MR et al, 
2009).Στους 24 μήνες οι ασθενείς  της  ομάδας  
του  denosumab  εμφάνισαν  αύξηση  της  οστικής 
πυκνότητας της ΟΜΣΣ κατά 5,6%, ενώ αυτοί που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο παρουσίασαν μείωση 
κατά 1%. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα από 
το ισχίο. Επιπρόσθετα, εντυπωσιακή ήταν η μεί-
ωση του καταγματικού κινδύνου στην ομάδα του 
denosumab:στους 36 μήνες οι ασθενείς που είχαν 
λάβει denosumab εμφάνισαν 62% μικρότερη επί-
πτωση νέων σπονδυλικών καταγμάτων σε σχέση 
με αυτούς της ομάδας του εικονικού φαρμάκου.

Τέλος η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου σε άνδρες με χαμηλή οστική μάζα 
και αυξημένο καταγματικό κίνδυνο εκτιμάται πε-
ραιτέρω στη μελέτη ADAMO , μια κλινική μελέτη 
φάσεως ΙΙΙ που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Η.Π.Α.

6. ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
H θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης σε υπο-

γοναδικούς άνδρες προκαλεί, εκτός των υπολοί-
πων ευεργετικών δράσεων της, πρόληψη της 

οστικής απώλειας ή ακόμα και αύξηση της οστι-
κής μάζας, τουλάχιστον σε περιοχές σπογγώδους 
οστού (Katznelson L et al, 1996). Σε άνδρες με 
τιμές ολικής τεστοστερόνης εντός των φυσιολογι-
κών ορίων η χορήγηση της ορμόνης δε φαίνεται να 
έχει θετικά αποτελέσματα στην οστική πυκνότητα. 
Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν στο θέμα 
είναι μικρής διάρκειας και παρουσιάζουν αρκετά 
προβλήματα στο σχεδιασμό, όπως ο μικρός αριθ-
μός συμμετεχόντων. Σε μια από τις μεγαλύτερες, 
108 άνδρες άνω των 65 ετών με επίπεδα ολικής 
τεστοστερόνης στις κατώτερες φυσιολογικές τιμές 
τυχαιοποιήθηκαν για τη διαδερμική χορήγηση τε-
στοστερόνης ή εικονικού φαρμάκου με αυτοκόλλη-
το επίθεμα για 36 μήνες (Snyder PJ et al, 1999).

Αν και η οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ αυξήθη-
κε στην ομάδα της τεστοστερόνης, κάτι ανάλογο 
παρατηρήθηκε και στην ομάδα του εικονικού φαρ-
μάκου με αποτέλεσμα να μην αναδειχθεί υπεροχή 
της ορμονικής υποκατάστασης στην αύξηση της 
οστικής πυκνότητας. Η θεραπεία είχε πολύ μικρό 
αποτέλεσμα σε αυτούς που στην αρχή της μελέτης 
είχαν επίπεδα τεστοστερόνης 400ng/dl , ενώ ήταν 
σαφώς πιο ευεργετική σε αυτούς που ξεκίνησαν 
με επίπεδα της τάξης των 200ng/dl. Αντίθετα, σε 
μια πιο πρόσφατη μελέτη 70 ανδρών άνω των 65 
ετών με ολική τεστοστερόνη κάτω από 12,1nmol/l 
η ενδομυϊκή χορήγηση 200mg τεστοστερόνης ανά 
δύο εβδομάδες για 36 μήνες προκάλεσε στατιστι-
κά σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας τόσο 
στο ισχίο όσο και στην ΟΜΣΣ σε σχέση με το εικο-
νικό φάρμακο (Amory JK et al, 2004).

Παρά το γεγονός ότι η ορμονική υποκατάσταση 
έχει ευεργετική δράση στην οστική πυκνότητα αν-
δρών με οριακά φυσιολογική ολική τεστοστερόνη, 
δεν υπάρχουν δεδομένα ούτε για την αντικαταγμα-
τική δράση στον πληθυσμό αυτόν ούτε για τη μα-
κροχρόνια ασφαλή χορήγησή της (π.χ. είναι πιθανό 
να δημιουργήσει αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο 
του προστάτη και καρδιαγγειακά συμβάματα). Ετσι, 
από τους περισσότερους θεωρείται ως θεραπεία 
δεύτερης γραμμής για την ανδρική οστεοπόρωση με 
κύρια εφαρμογή σε αυτούς που έχουν χαμηλά επίπε-
δα τεστοστερόνης και κλινική εικόνα υπογοναδισμού 
(Σταθόπουλος Ι. και συν., 2013).

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ανδρικής 
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οστεοπόρωσης, αρχικά θα πρέπει να ληφθούν γε-
νικά μέτρα, όπως η βελτιστοποίηση της ημερήσιας 
λήψης ασβεστίου(1200-1500mg ημερησίως), η 
διόρθωση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D(800-
2000IU ημερησίως ειδικότερα για άνδρες ηλικί-
ας>65 ετών), η σύσταση για επαρκή φυσική δρα-
στηριότητα για τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, 
η πρόληψη των πτώσεων, η διακοπή του καπνί-
σματος και το αλκοόλ και η διόρθωση όλων των 
δυνητικά τροποποιούμενων παραγόντων κινδύνου 
(Καπετάνος Γ., 2012, Ebeling P., 2008).

Η Διεθνής Κοινότητα της κλινικής οστικής πυ-
κνομετρίας συστήνει μέτρηση οστικής πυκνότητας 
σε όλους τους άνδρες ηλικίας >70 ετών ή και μι-
κρότερης ηλικίας εάν υπάρχει ιστορικό κατάγματος 
ευθραυστότητας ή παράγοντες κινδύνου που προ-
διαθέτουν σε οστεοπόρωση [χρήση κορτικοστε-
ροειδών>3μήνες, κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, 
υπογοναδισμός, υπερασβεστιουρία, υπερπαραθυ-
ρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, οικογενειακό 
ιστορικό, δείκτης μάζας σώματος<20, φλεγμο-
νώδης αρθροπάθεια (ρευματοειδής αρθρίτιδα ή 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα), κακή απορρόφηση, 
χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσος] (Leib ES et al, 
2004).

Οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες από τον Κα-
ναδά από το 2002 συστήνουν μέτρηση οστικής πυ-
κνότητας 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 εύ-
ρος της  οστεοπόρωσης,  σε  άνδρες  ηλικίας>50  
ετών  με  ιστορικό  κατάγματος ευθραυστότητας 
και Τ-score<-1,5SD και σε άνδρες οποιαδήποτε 
που έχουν οστεοπενία και λαμβάνουν κορτικοστε-

ροειδή για χρονικό διάστημα >3 μήνες ή έχουν 
υπογοναδισμό (Brown JP et al, 2002).

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Οργα-
νισμού Οστεοπόρωσης συστήνουν φαρμακευτική 
αγωγή σε άνδρες ηλικίας>50 ετών με ιστορικό κα-
τάγματος 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 φαρμακευ-
τική αγωγή, δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτές κατευ-
θυντήριες οδηγίες. Έχει προταθεί ότι οι ασθενείς 
που έχουν τουλάχιστον δύο σπονδυλικά κατάγμα-
τα θα είχαν το βέλτιστο αποτέλεσμα αν ακολου-
θήσουν 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, σύμ-
φωνα με δεδομένα για την επίπτωση των καταγ-
μάτων.

Η επιλογή του καταλληλότερου φαρμακευτικού 
σκευάσματος θα πρέπει να γίνεται με βάση το ιστο-
ρικό, τη συννοσηρότητα, την αναμενόμενη συμ-
μόρφωση, τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. 
οισοφαγίτιδα) αλλά και τις επιθυμίες του ασθενή. 
(Καπετάνος Γ.,2012). Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις συστήνεται θεραπεία για πέντε έτη και στη συ-
νέχεια επανεκτίμηση. Η απόφαση για τη συνέχιση 
της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της 
νόσου (αριθμός καταγμάτων) και την παρουσία πα-
ραγόντων κινδύνου.
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