
Περίληψη

H ανδρική οστεοπόρωση συνοδεύεται από σημαντική νοσηρότη-
τα, θνησιμότητα και οικονομική επιβάρυνση. Παρά τις πρόσφατες 
προόδους στην κατανόηση του συνδρόμου της ανδρικής οστεοπό-
ρωσης, η διαγνωστική προσέγγιση και η θεραπεία των οστεοπορω-
τικών ανδρών παραμένει  ένα πρόβλημα. Στους οστεοπορωτικούς 
άνδρες είναι καθοριστικής σημασίας η αναζήτηση παραγόντων 
κινδύνου και νοσημάτων που προκαλούν δευτεροπαθή οστεοπό-
ρωση. 

Πάρα πολύ σημαντικό για την πρόληψη και θεραπεία της ανδρι-
κής οστεοπόρωσης αποτελεί η αναγνώριση και διόρθωση καταστά-
σεων που συμβάλλουν στην οστική απώλεια. Συνιστάται αύξηση 
της πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης D, αποφυγή καπνίσματος 
και κατάχρησης οινοπνεύματος, άσκηση, πρόληψη των πτώσεων 
και θεραπεία των δευτεροπαθών αιτίων. Οσον αφορά στην αποτε-
λεσματικότητα της αντικαταγματικής θεραπείας με αλενδρονάτη, 
ριζενδρονάτη ή τεριπαρατίδη είναι παρόμοια και στα δύο φύλα.

Ανδρική οστεοπόρωση:
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Χ. Ζήδρου
Α. Κυριακίδης

Β' Ορθοπαιδική Κλινική
Γ.Ν. Παπαγεωργίου Λέξεις ευρετηρίου: ανδρική οστεοπόρωση, οστική πυκνότητα



1. Επιδημιολογία 

Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί προνόμιο μόνο 
των γυναικών, καθώς τα τελευταία χρόνια περι-
γράφηκε ότι η ηλικιοεξαρτώμενη οστική απώλεια 
που διαπιστώνεται στις γυναίκες παρατηρείται 
και στους άνδρες. Ο αριθμός των ανδρών που 
πάσχουν από οστεοπόρωση είναι άγνωστος. Ευ-
τυχώς η επιδημιολογία της ανδρικής οστεοπόρω-
σης δεν αγνοήθηκε τελείως και τρεις πρόσφατες 
μελέτες στρατολόγησαν και άνδρες: η μελέτη 
Dubbo  που περιλαμβάνει ένα δείγμα 110 ανδρών 
και 172 γυναικών, ηλικίας 72 ετών και άνω από 
την Αυστραλία (Jones et al, 1996), η μελέτη EVOS 
με συνολικό αριθμό 16.047 ατόμων, 7.454 άνδρες 
και 8.593 γυναίκες (Lunt et al, 1997), και η μελέτη 
Rotterdam με 750 άνδρες και 750 γυναίκες ηλικί-
ας 55 έως 75 ετών.

Στις Ευρωπαϊκές χώρες έχουμε μία γεωγραφική 
κατανομή των σπονδυλικών παραμορφώσεων με 
τον υψηλότερο επιπολασμό στις σκανδιναβικές 
χώρες (Ο’Neil et al, 1996). Παρατηρείται ακόμη 
σημαντική διακύμανση της επίπτωσης των κα-
ταγμάτων του ισχίου ανδρών και γυναικών στις 
διάφορες χώρες της Ευρώπης, με τις μεσογειακές 
χώρες να εμφανίζουν τους χαμηλότερους ρυθμούς 
(Lunt et, 1997). Η μελέτη EVOS έδειξε μεγαλύ-
τερες διαφορές στην επίπτωση των καταγμάτων 
του ισχίου μεταξύ των χωρών από ό,τι μεταξύ του 
φύλου υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο που 
παίζουν γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες. Ο 
αριθμός των ανδρών που παρουσιάζονται με κα-
τάγματα είναι ανοδικός και το κυριότερο αίτιο εί-
ναι οι δημογραφικές αλλαγές που συνέβησαν στον 
ανεπτυγμένο κόσμο τα τελευταία εκατό χρόνια: 
όχι μόνο αυξήθηκε ο μέσος όρος επιβίωσης αλλά 
και η δομή του πληθυσμού άλλαξε ποιοτικά προς 
ένα γηρασμένο πληθυσμό.

1.1  Η συχνότητα και οι επιπτώσεις των οστεο-
πορωτικών καταγμάτων στους άνδρες

Μετά την ηλικία των 50 ετών οι άνδρες πα-
ρουσιάζουν μείωση της οστικής μάζας, μικρότε-
ρη όμως από τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 

Αντίθετα μετά την ηλικία των 65-70 ετών και τα 
δύο φύλα παρουσιάζουν ίδιο ρυθμό οστικής απώ-
λειας, ενώ και η επίπτωση των καταγμάτων είναι 
χαμηλότερη. Παρ’όλα αυτά, η νοσηρότητα και η 
θνησιμότητα που συνδέονται με τα οστεοπορω-
τικά κατάγματα είναι μεγαλύτερη στους άνδρες 
συγκριτικά με τις γυναίκες (Szulc et al, 2007).

Υπολογίζεται ότι ένας στους πέντε άνδρες θα 
υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα που θα επη-
ρεάσει 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 ( Seeman et al, 2006).

Η οστεοπόρωση στους ηλικιωμένους άνδρες 
είναι ένα μείζον πρόβλημα υγείας και 25-30% 
των οστεοπορωτικών καταγμάτων συμβαίνουν 
σε αυτούς(Cooper et al, 1992, De Laet et al, 1997, 
Looker et al, 1997).

Επειδή η επίπτωση των καταγμάτων του ισχίου 
αυξάνει εκθετικά με τη γήρανση του πληθυσμού, 
υπολογίζεται ότι τα επόμενα πενήντα χρόνια θα 
τριπλασιασθεί η επίπτωση των καταγμάτων του 
ισχίου στους άνδρες, ενώ θα αυξηθεί 2,4 φορές 
στις γυναίκες. Έτσι ο αριθμός των καταγμάτων 
ισχίου παγκόσμια από 1,7 εκατομμύρια το έτος 
1990 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 6,3 εκατομμύ-
ρια το 2050 (Gullberg et al, 1997).

Η θνησιμότητα στους έξι μήνες μετά το κάταγ-
μα είναι 18-34% (10-20% μεγαλύτερη της ομάδας 
ελέγχου) και οι άνδρες φαίνεται να έχουν πιο αυ-
ξημένη θνησιμότητα από τις γυναίκες ίδιας ηλι-
κίας, παρότι τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα 
(Sernbo and Johnell, 1993, Poor et al, 1995).

Τρεις παράγοντες επηρεάζουν τη θνησιμότητα 
των ανδρών με κατάγματα του ισχίου: συνύπαρξη 
ασθενειών, ηλικία και ανοϊκές εκδηλώσεις κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας. Φαίνεται ότι η αλληλεπί-
δραση του κατάγματος του ισχίου και των ασθε-
νειών που συνυπάρχουν αποτελεί τη μεγαλύτερη 
απειλή για την επιβίωση (Poor et al, 1995).

Εκτός από αυξημένη θνησιμότητα, τα κατάγμα-
τα του ισχίου συνοδεύονται και από σημαντική 
νοσηρότητα. Ένα χρόνο μετά το κάταγμα μόνο το 
21% των ασθενών είναι ανεξάρτητοι, ενώ το 79% 
χρειάζεται βοήθεια. Τέλος, μόνο το 41% από τους 
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επιβιώσαντες θα αποκτήσει τελικά την προ του 
κατάγματος λειτουργικότητα (Poor et al, 1995).

Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις των σπονδυ-
λικών καταγμάτων. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν 
αυξημένη θνησιμότητα (18% πέντε χρόνια μετά 
το κάταγμα), υποδηλώνοντας ότι αυτή η αυξημέ-
νη θνησιμότητα οφείλεται στις συνυπάρχουσες 
ασθένειες και όχι σε αυτό καθ’εαυτό το κάταγμα 
(Cooper, 1993, Ismail et al, 1998). Ιδιαίτερα βα-
σανιστική είναι και η νοσηρότητα των σπονδυ-
λικών καταγμάτων (Kanis et al, 1992, Buerger et 
al, 1997). Σε μια μελέτη ανδρών από την Αγγλία 
που ρωτήθηκαν 6 μήνες μετά από συμπτωματικό 
σπονδυλικό κάταγμα, τα ¾ αναφέρουν διαταρα-
χές του ύπνου λόγω άλγους και οι μισοί έκαναν 
ακόμη χρήση αναλγητικών σε καθημερινή βάση 
(Scane et al, 1994).

Η συχνότητα των καταγμάτων του περιφερικού 
άκρου κερκίδας (κατάγματα Colle’s) αυξάνεται 
με το πέρασμα της ηλικίας, είναι όμως σημαντι-
κά χαμηλότερη στους άνδρες συγκριτικά με τις 
γυναίκες (Jones et al, 1994, Melton et al, 1998, 
Sanders et al, 1999). Στους άνδρες που υφίστανται 
κάταγμα περιφερικού άκρου κερκίδας, ο κίνδυνος 
επακόλουθου οστεοπορωτικού κατάγματος ισχί-
ου είναι μεγαλύτερος από αυτόν οστεοπορωτικού 
κατάγματος σπονδυλικής στήλης ( Haentjens et 
al, 2004).

1.2  Επιπολασμός της οστεοπόρωσης και της 
οστεοπενίας στους άνδρες

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Π.Ο.Υ., ένα άτομο 
θεωρείται ότι έχει «οστεοπόρωση» όταν η οστι-
κή πυκνότητά του είναι 2,5 σταθερές αποκλίσεις 
και «οστεοπενία» εάν είναι 1 έως 2,5 σταθερές 
αποκλίσεις κάτω από τη μέση οστική πυκνότητα 
φυσιολογικών νέων γυναικών. Για τους άνδρες 
δεν υπάρχει ακόμη ομοφωνία για τα κριτήρια που 
πρέπει να ισχύσουν (Τροβάς, 2004).

Χρησιμοποιώντας τιμές αναφοράς φυσιολογι-
κών νέων ανδρών, το κριτήριο του Τ-score και 
τα δεδομένα της μελέτης NHANES III έδειξαν 
ότι το 33% των ανδρών ηλικίας 50 ετών και άνω 
είχαν «οστεοπενία» και το 6% «οστεοπόρωση» 

(Looker et al, 1997). Σε μια άλλη επιδημιολογική 
μελέτη, Dubbo study, με δεδομένα από μετρήσεις 
της οστικής πυκνότητας του αυχένα του μηριαίου 
οστού ο επιπολασμός της οστεοπόρωσης ως επα-
κόλουθο της γήρανσης ήταν 27% στις γυναίκες 
και 11% στους άνδρες ( Center, 1998).

Τέλος, μία πρόσφατη μελέτη προτείνει ότι το 
ίδιο διαγνωστικό κριτήριο (Τ-score≤ -2,5) που 
χρησιμοποιείται για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες μπορεί να εφαρμοστεί και στους άνδρες 
(Selby et al, 2000).

2. Αίτια της ανδρικής οστεοπόρωσης

Ως ιδιοπαθής οστεοπόρωση ορίζεται η οστεο-
πόρωση που εμφανίζεται χωρίς να μπορεί να ανα-
καλυφθεί κάποιο γνωστό αίτιο. Στις περισσότερες 
σειρές, όπως και σε αυτή των Τροβά και Λυρίτη 
(1997), το ποσοστό της ιδιοπαθούς οστεοπόρω-
σης φθάνει περίπου το 50% των ανδρών με οστε-
οπόρωση, αλλά με τα μοντέρνα διαγνωστικά ερ-
γαλεία και με μεγαλύτερη εμβάθυνση στους μη-
χανισμούς που προκαλούν οστική απώλεια στους 
άνδρες, ο αριθμός των ανδρών των οποίων η πά-
θηση δεν μπορεί να εξηγηθεί θα ελαττώνεται.

Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι το 30-60% των 
ανδρών με χαμηλή οστική μάζα και σπονδυλι-
κά κατάγματα έχουν κάποιο δευτεροπαθές αί-
τιο (Seeman and Melton, 1983, Seeman, 1983 
Kelepouris et al, 1995, Kholsa et al, 1998, Scane 
et al, 1999, Legrand et al, 2000). Οι Τροβάς Γ. και 
Λυρίτης Γ. αναφέρουν ότι στο 43% των ανδρών 
με οστεοπόρωση υπήρχε κάποιος παράγοντας 
κινδύνου.

Τα πρωτοπαθή αίτια οστεοπόρωσης στους άν-
δρες αναφέρονται στον Πίνακα 1. Τα συχνότερα 
αίτια οστεοπόρωσης στους άνδρες είναι η υπερ-
κορτιζολαιμία (είτε ενδογενής π.χ. σύνδρομο 
Cushing , είτε πιο συχνά λήψη κορτικοστεροει-
δών), ο υπογοναδισμός και η κατάχρηση οινο-
πνεύματος (Bilezikian, 1999).

Η παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης από 
κορτικοστεροειδή είναι παρόμοια στους άνδρες 
και τις γυναίκες με κύριο μηχανισμό την άμεση 
καταστολή της οστεοβλαστικής δραστηριότη-
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τας, συμπεριλαμβανομένων των αυξητικών πα-
ραγόντων που προάγουν τον πολλαπλασιασμό 
του κολλαγόνου ( McCarthy et al, 1990, Reid, 
1997). H χρήση κορτικοστεροειδών ευθύνεται 
για το 16-18% των περιπτώσεων δευτεροπαθούς 
οστεοπόρωσης στους άνδρες (Seeman et al, 1983, 
Kelepouris et al, 1995, Scane et al, 1999). Επίσης 
μυϊκή αδυναμία, ακινητοποίηση, μειωμένη εντε-
ρική απορρόφηση ασβεστίου, ασβεστιουρία, μεί-
ωση των επιπέδων της τεστοστερόνης του ορού 
μπορεί να συμβάλλουν στην οστική απώλεια που 
προκαλούν τα κορτικοστεροειδή (Orwoll and 
Klein, 1995, Fitzgerald et al, 1997).

Οσον αφορά στον υπογοναδισμό, πρέπει να 
τονίσουμε ότι υπάρχει μικρού βαθμού συσχέτιση 
της ελεύθερης τεστοστερόνης του ορού με την 
οστική πυκνότητα σε ορισμένες σκελετικές θέσεις 

(αυχένας μηριαίου, τρίγωνο Ward) και μεγάλου 
βαθμού συσχέτιση της ελεύθερης τεστοστερόνης 
του ορού με την οστική πυκνότητα στη σπονδυλι-
κή στήλη (Ongphiphadhanakul et al, 1995).

Είναι βέβαιο πάντως ότι ο υπογοναδισμός απο-
τελεί σημαντικό αίτιο δευτεροπαθούς οστεοπό-
ρωσης μέχρι και 30% σε διάφορες σειρές (Orwoll 
ES and Klein, 1995), ενώ χαμηλά επίπεδα ελεύ-
θερης τεστοστερόνης ορού βρίσκονται συχνά σε 
άνδρες με κάταγμα ισχίου (Boonen et al, 1997). 

Ο αλκοολισμός ενοχοποιείται σαν αιτία δευ-
τεροπαθούς οστεοπόρωσης σε ποσοστό 15-20% 
των οστεοπορωτικών ανδρών (Kelepouris et al, 
1995, Scane et al, 1990, Seeman et al, 1983). Σε 
άνδρες με κατάχρηση αλκοόλ βρέθηκε αυξημένη 
οστική απώλεια και αύξηση στο σχετικό κίνδυνο 
κατάγματος ισχίου (Hoidrup et al, 1999).
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1. Ορμονικά -Υπογοναδισμός
-Σ. Cushing
-Υπερθυρεοειδισμός
-Υπερπαραθυρεοειδισμός
     (πρωτοπαθής και δευτεροπαθής)

2. Φάρμακα
- Κορτικοστεροειδή, αντιεπιληπτικά 
- Θυροξίνη, GnRH αγωνιστές 
- Χημιεοθεραπευτικά/ανοσοκατασταλτικά  

3. Γενετικά - Ατελής οστεογένεση (ενήλικη μορφή) 
- Νόσοι του συνδετικού ιστού 
- Ομοκυστινουρία, υποφωσφατασία 
- Β-θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία 
- Κυστική ίνωση

4. Γαστρεντερικά - Ν.Crohn, κοιλιοκάκη, έλλειψη λακτάσης
- Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
- Γαστρεκτομή 

5. Συστηματικές νόσοι
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
- Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 
- Πολλαπλούν Μυέλωμα
- Άλλες κακοήθεις παθήσεις 
- Μαστοκύττωση, Διατροφικές διαταραχές 
- Ηπατική και Νεφρική ανεπάρκεια

6. Άλλα αίτια -Αλκοολισμός 
- Ασβεστιουρία 
- Ακινητοποίηση

Πίνακας1: Πρωτοπαθή αίτια οστεοπόρωσης στους άνδρες



3.  Κλινική προσέγγιση του οστεοπορωτι-
κού άνδρα

Η εμφάνιση καταγμάτων χαμηλής βίας, η ακτι-
νολογική οστεοπενία ή οι σπονδυλικές παραμορ-
φώσεις και η παρουσία νόσων που συνοδεύονται 
από χαμηλή οστική μάζα υποδηλώνει την παρου-
σία μεταβολικής οστικής νόσου και συνιστάται η 
μέτρηση οστικής μάζας.

3.1.Διαγνωστικά κριτήρια

Ενώ η μέτρηση της οστικής μάζας στη ΣΣ ή στο 
ισχίο, προβλέπει τον κίνδυνο κατάγματος για τις 
γυναίκες, τα δεδομένα είναι λίγα για τους άνδρες. 
Υπάρχει μια συνεχιζόμενη διχογνωμία για το εάν 
πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθεί το Τ-score ως δεί-
κτης για την έναρξη αντιοστεοπορωτικής αγωγής. 
Οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση 
της απόλυτης τιμής της οστικής πυκνότητας σα 
διαγνωστικό κριτήριο για την έναρξη αντιοστε-
οπορωτικής αγωγής στους άνδρες (Boonen et al, 
2007).

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα φαίνεται 
ότι, ενώ κάθε σταθερή απόκλιση που μειώνεται η 
οστική πυκνότητα προβλέπει παρόμοιο κίνδυνο 
και στους άνδρες και στις γυναίκες, ο απόλυτος 
κίνδυνος για κάποιο δεδομένο επίπεδο οστικής 
πυκνότητας διαφέρει ανάλογα με το φύλο (Cauley  
et al, 2000, DeLaert et al, 2000).

Στους άνδρες όταν το Τ-score είναι μικρότερο 
από 2,5 σταθερές αποκλίσεις, δε συσχετίζεται με 
απόλυτα υψηλό κίνδυνο κατάγματος και επιβάλ-
λεται η περαιτέρω διερεύνηση για αποκλεισμό 
πρωτοπαθών αιτίων οστικής απώλειας. Αυτή η 
εκτίμηση περιλαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό, 
φυσική εξέταση του αρρώστου και έναν εργαστη-
ριακό έλεγχο βιοχημικών δεικτών. Επιπρόσθετα 
δίνουμε συστάσεις στον άρρωστο για αλλαγή του 
τρόπου ζωής, προσθήκη ασβεστίου στο διαιτολό-
γιο και διενέργεια μέτρηση οστικής μάζας σε δύο 
χρόνια.

3.2. Διαφορική διάγνωση

Ένα ποσοστό των ανδρών που ανακαλύπτε-

ται ότι έχουν χαμηλή οστική μάζα ή κατάγματα 
πάσχει από οστεομαλακία. Υπολογίζεται ότι το 
4-47% των ανδρών με κατάγματα ισχίου πάσχουν 
από οστεομαλακία (Aaron et al, 1974, Hordon et 
al, 1990). To γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία 
για τη χώρα μας γιατί, αντίθετα από τις προϋπο-
θέσεις , η Ελλάδα, όπως και άλλες μεσογειακές 
χώρες (Ιταλία, Ισπανία), έχουν τα χαμηλότε-
ρα επίπεδα βιταμίνης D στην Ευρώπη (Van der 
Wielen et al, 1995).

3.3.  Προσέγγιση του οστεοπορωτικού άνδρα: 
ιστορικό, φυσική εξέταση, εργαστηριακός 
έλεγχος 

Η διαγνωστική προσέγγιση του οστεοπορωτι-
κού άνδρα πρέπει να έχει στόχο όχι μόνο την ανα-
γνώριση των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο κατάγ-
ματος και την επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής 
αγωγής αλλά και τον αποκλεισμό πιθανούς δευ-
τεροπαθούς οστεοπόρωσης ή τυχόν κακοήθειας. 
Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και ο εργαστηρια-
κός έλεγχος (μέτρηση οστικής μάζας, βιοχημικός 
έλεγχος) θα βοηθήσουν στην αρχική προσέγγιση 
του οστεοπορωτικού άνδρα. Η ραχιαία κύφωση 
υποδηλώνει σοβαρή σπονδυλική παραμόρφωση. 
Η χαμηλή οστική μάζα θεωρείται σοβαρός παρά-
γοντας κινδύνου.

Η εκτίμηση του κινδύνου για οστεοπόρωση 
πρέπει να αρχίζει με τη λήψη ενός λεπτομερούς 
ιστορικού, όπου θα αναζητούνται οι προδιαθεσι-
κοί παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση, αλλά 
και στην αναζήτηση παραγόντων κινδύνου και 
νοσημάτων που προκαλούν δευτεροπαθή οστεο-
πόρωση. Τέλος πρέπει να δίδεται σημασία σε όλες 
τις παθήσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα.

Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου στους άν-
δρες είναι η ηλικία ( 65 ετών και πάνω), το κάπνι-
σμα, το αλκοόλ, η χαμηλή διατροφή σε ασβέστιο 
και βιταμίνη D, η μειωμένη φυσική δραστηριότη-
τα, ο υπογοναδισμός, το χαμηλό σωματικό βάρος, 
το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, χρόνιες 
παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, υπερθυρεοειδι-
σμός κ.α.) και η χρόνια λήψη φαρμάκων (κορτικο-
στεροειδή, αντιεπιληπτικά κ.α.). Το προηγούμενο 
κάταγμα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγο-
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ντα, καθώς υποδηλώνει την παρουσία μεταβολι-
κού οστικού νοσήματος, ενώ προμηνύει και την 
εμφάνιση άλλων καταγμάτων.

Για τους άνδρες με χαμηλή οστική μάζα ο ερ-
γαστηριακός έλεγχος ρουτίνας πρέπει να πε-
ριλαμβάνει: γενική αίματος, ΤΚΕ, κρεατινίνη, 
τρανσαμινάσες, ασβέστιο, φωσφόρο, αλκαλική 
φωσφατάση. Εάν με τον έλεγχο έχουμε ενδείξεις 
για κάποια συγκεκριμένη νοσηρή κατάσταση που 
σχετίζεται με οστική απώλεια προχωράμε στον 
κατάλληλο έλεγχο.

Για τους άνδρες με χαμηλή οστική μάζα και βι-
οχημικό έλεγχο ρουτίνας φυσιολογικό, ο οποίος 
δεν αναδεικνύει συγκεκριμένη αιτία που να σχε-
τίζεται με την οστική απώλεια, θα πρέπει να γίνει 
ένας πιο εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος για 
τη διερεύνηση πρωτοπαθών αιτίων. Ο έλεγχος θα 
περιλαμβάνει τον προσδιορισμό:

- ελεύθερης τεστοστερόνης και LH ορού για 
να αποκλεισθεί ο υπογοναδισμός (πρωτοπαθής- 
δευτεροπαθής)

- TSH ορού για αποκλεισμό υπερθυρεοειδι-
σμού

- ασβέστιο- κρεατινίνη ούρων 24ώρου για τον 
έλεγχο υπερασβεστιουρίας (υπερπαραθυρεοειδι-
σμός) ή υποασβεστιουρίας (έλλειψη βιταμίνης D, 
γαστρεντερικά νοσήματα).

- PTH ορού για αποκλεισμό πρωτοπαθούς ή 
δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε άν-
δρες με μη φυσιολογικές τιμές ασβεστίου, φω-
σφόρου ή 25(ΟΗ)D.

- ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24ώρου όταν 
υπάρχει κλινική υποψία συνδρόμου Cushing.

- ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού για αποκλει-
σμό πολλαπλού μυελώματος, ιδίως σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς (Orwoll and Klein, 2001).

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η λαγό-
νια οστική βιοψία ενδείκνυται για εκείνους τους 
άνδρες που ο λεπτομερής βιοχημικός έλεγχος δεν 
κατάφερε να αποκαλύψει κάποιο αίτιο οστεοπό-
ρωσης (Jackson et al, 1990). Η προσέγγιση αυτή 
βασίζεται σε ορισμένα δεδομένα:

α/ μ πορεί να ανιχνεύσει λανθάνουσες μορφές 
οστεομαλακίας

β/ ν α ανακαλύψει σπάνιες μορφές οστεοπόρω-
σης (πχ μαστοκύττωση)

γ/  να μας δώσει πληροφορίες για το ρυθμό 
οστικής ανακατασκευής του ασθενούς και 
να βοηθήσει περαιτέρω στη διαφορική διά-
γνωση (πχ. υπερπαραθυρεοειδισμός ή υπερ-
θυρεοειδισμός που δεν είχε αξιολογηθεί 
προηγουμένως, κακοήθεια κλπ). Δυστυχώς, 
όμως, υπάρχει σημαντική ετερογένεια των 
ιστομορφομετρικών δεικτών των ανδρών με 
οστεοπόρωση και παρόλο που είναι ασφαλής 
δεν παύει να είναι μια επεμβατική μέθοδος.

4. Θεραπεία ανδρικής οστεοπόρωσης

Η ανίχνευση των ανδρών που θα ωφεληθούν από 
κάποια θεραπευτική παρέμβαση είναι δύσκολο να 
γίνει . Σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, άνδρες που έχουν οστική πυ-
κνότητα από 2 έως 2,5 σταθερές αποκλίσεις κάτω  
από τη μέση τιμή νέων ανδρών είναι υποψήφιοι 
για θεραπεία. Εκείνοι οι οποίοι εμφανίζουν οστε-
οπενία (δηλαδή όταν η οστική πυκνότητα είναι 1 
έως 2,5 σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη μέση 
οστική πυκνότητα φυσιολογικών νέων ατόμων) 
αλλά έχουν και άλλους παράγοντες αυξημένου 
κινδύνου για κάταγμα (ιστορικό προηγούμενου 
αναίτιου κατάγματος, νοσήματα που προκαλούν 
ταχεία οστική απώλεια, δευτεροπαθή αίτια) θα 
πρέπει να λαμβάνουν προληπτική θεραπεία που 
να περιλαμβάνει ασβέστιο (1500mg/ ημερησίως) 
και βιταμίνη D (600-800 IU /ημερησίως).

Παράλληλα, επειδή η πρόληψη αποτελεί την 
καλύτερη θεραπεία θα συστήσουμε αλλαγή του 
τρόπου ζωής, σωστή διατροφή, αποφυγή της κα-
τάχρησης αλκοόλ, καπνίσματος και αύξηση της 
σωματικής δραστηριότητας. Εάν στον επόμενο 
έλεγχο (μέτρηση οστικής πυκνότητας) διαπιστω-
θεί περαιτέρω οστική απώλεια αυτή θα πρέπει 
να αντιμετωπισθεί φαρμακευτικά (Boonen et al, 
2007).

4.1 Ασβέστιο και βιταμίνη D

Ενώ υπάρχουν αρκετές τυχαιοποιημένες μελέ-
τες που υποστηρίζουν τη θετική επίδραση που έχει 
η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D στον κίν-
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δυνο του κατάγματος, μερικές μελέτες δε βρήκαν 
σημαντική μείωση στον κίνδυνο του κατάγματος 
με τη συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου και 
βιταμίνης D (Porthouse et al, 2005, The RECORD 
Trial Group, 2005, Jackson et al, 2006).

Τα αντιφατικά αυτά αποτελέσματα οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρχουν πρό-
σθετες προϋποθέσεις που να επιβεβαιώνουν την 
κλινική αποτελεσματικότητα του ασβεστίου και 
της βιταμίνης D. Αυτές οι προϋποθέσεις περιλαμ-
βάνουν τη δόση της βιταμίνης D, την προσθήκη 
του ασβεστίου στη βιταμίνη D, το σκοπό της συ-
μπληρωματικής χορήγησης ασβεστίου και βιταμί-
νης D σε αυτούς που πάσχουν από διάφορες ανε-
πάρκειες και την ανάγκη για καλή συμμόρφωση 
στη θεραπεία (Boonen  et al, 2006). Η συμπληρω-
ματική χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D είναι 
πιο αποτελεσματική όταν προορίζεται για άνδρες 
που λαμβάνουν αντιοστεοπορωτική αγωγή, κά-
νουν χρήση κορτικοστεροειδών ή είναι πιθανόν 
να έχουν ανεπάρκεια ασβεστίου ή βιταμίνης D.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες συνι-
στάται για τους άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 
65 ετών ημερήσια πρόσληψη 1500mg ασβεστίου 
και 800IU βιταμίνης D ( Boonen et al, 2006).

4.2 Διφωσφονικά

Το πρώτο διφωσφονικό που χρησιμοποιήθηκε 
σε αμιγώς ανδρικό πληθυσμό ήταν η ετιδρονάτη 
σε μία μελέτη κυκλικής χορήγησης ( με ασβέστιο) 
και στην οποία παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στην 
οστική πυκνότητα της ΣΣ και του αυχένα του 
μηριαίου ( 3,2% και 0,7% ανά χρόνο, αντίστοιχα) 
χωρίς δεδομένα για τη συχνότητα καταγμάτων 
(Anderson et al, 1997).

Μια άλλη μεγάλη πολυκεντρική ελεγχόμενη με-
λέτη με αλενδρονάτη, έδειξε μετά από θεραπεία 
διάρκειας δύο ετών, αύξηση της οστικής μάζας 
και στη ΣΣ και στον αυχένα του μηριαίου (7% και 
2,5% αντίστοιχα) και μειωμένο σχετικό κίνδυνο 
σπονδυλικών καταγμάτων παρότι ο αριθμός των 
καταγμάτων ήταν μικρός. (Orwoll et al, 2000). 
Ένα ενδιαφέρον γεγονός ήταν ότι η αλενδρονά-
τη αύξησε την οστική πυκνότητα παρόμοια και 
στους άνδρες που είχαν χαμηλά βασικά επίπεδα 

και σε αυτούς που είχαν φυσιολογικά επίπεδα τε-
στοστερόνης ορού.

Τα διφωσφονικά χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε 
μελέτες ανδρών με οστεοπόρωση από κορτικο-
στεροειδή. Σε μια κλινική μελέτη ανδρών οι οποί-
οι ελάμβαναν κορτικοστεροειδή, η αλενδρονάτη 
αύξησε σημαντικά την οστική πυκνότητα της 
σπονδυλικής στήλης (Saag et al, 1998). Παρόμοια 
αποτελέσματα αναφέρθηκαν για την ετιδρονάτη 
και τη ριζεδρονάτη ( Adachi et al, 1997, Reid et al, 
2000). Σε άνδρες ασθενείς που ελάμβαναν κορτι-
κοστεροειδή, η ριζενδρονάτη προκάλεσε αύξηση 
της οστικής μάζας στη ΣΣ και στο ισχίο με στα-
τιστικά σημαντική μείωση της συχνότητας των 
σπονδυλικών καταγμάτων (Reid et al, 2001).

4.3 Καλσιτονίνη 

Τα δεδομένα που αφορούν στη χορήγηση καλ-
σιτονίνης σε άνδρες με οστεοπόρωση είναι ισχνά. 
Το 2002 δημοσιεύτηκε μια τυχαιοποιημένη διπλή 
τυφλή ελεγχόμενη με placebo μελέτη της επί-
δρασης 200 μονάδων καθημερινά για ένα χρόνο 
καλσιτονίνης σολωμού ενδορρινικά σε άνδρες 
με ιδιοπαθή οστεοπόρωση (Trovas, et al, 2002). 
Στους άνδρες οι οποίοι έλαβαν καλσιτονίνη πα-
ρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της οστικής πυ-
κνότητας στη σπονδυλική στήλη και μείωση των 
οστικών βιοχημικών δεικτών με εξαιρετική ανοχή 
εκ μέρους των ασθενών. Τα ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα θα πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για 
άλλη μελέτη με τελικό στόχο τα κατάγματα.

4.4 Τεριπαρατίδη

Πρόσφατες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες 
σε άνδρες με οστεοπόρωση έδειξαν ότι η χορή-
γηση ενέσιμης ανασυνδυασμένης παραθορμόνης 
(τεριπαρατίδη) σε δόση 20μg καθημερινά για 18 
μήνες αυξάνει σημαντικά την οστική μάζα και 
τους βιοχημικούς οστικούς δείκτες (Kurland et al, 
2000, Orwoll et al, 2003).

Σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπό-
ρωση, η τεριπαρατίδη μειώνει τη συχνότητα των 
σπονδυλικών και μη- καταγμάτων κατά 65% και 
53% αντίστοιχα, συγκριτικά με την ουσία placebo, 
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με ένα αποδεκτό προφίλ ασφάλειας (Neer et al, 
2001). Πιο πρόσφατα, η τεριπαρατίδη βρέθηκε να 
προκαλεί παρόμοιες αυξήσεις στην οστική πυκνό-
τητα σε οστεοπορωτικούς άνδρες και να μειώνει 
τον κίνδυνο καταγμάτων (Kaufman et al, 2005).

Aκόμη και 18 μήνες μετά τη διακοπή της θερα-
πείας, ο κίνδυνος σπονδυλικού κατάγματος συνέ-
χισε να είναι χαμηλότερος σε ασθενείς που είχαν 
λάβει προηγουμένως τεριπαρατίδη συγκριτικά με 
εκείνους που έλαβαν ουσία placebo, αλλά ο αριθ-
μός είναι μικρός και η μείωση του κινδύνου δεν 
έφθασε σε επίπεδα στατιστικώς σημαντικά. Πα-
ρόλα αυτά η τεριπαρατίδη είναι αποτελεσματική 
στη θεραπεία της οστεοπόρωσης και μειώνει τον 
κίνδυνο κατάγματος ανεξαρτήτως φύλου.

4.5 Θεραπεία υποκατάστασης με ανδρογόνα

Γενικά η επίδραση της τεστοστερόνης στην 
οστική μάζα των ανδρών εξαρτάται από το επίπε-
δο της γοναδικής λειτουργίας και το στάδιο ανά-
πτυξης του ατόμου, τη διάρκεια του προϋπάρχο-
ντος υπογοναδισμού, το βαθμό της οστεοπενίας 
και τη διάρκεια της θεραπείας με τεστοστερόνη 
(Leifke et al, 1998).

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, σε άνδρες ηλι-
κίας άνω των 65 ετών, με οριακά χαμηλή τεστο-
στερόνη στον ορό του αίματος και χαμηλή οστική 
μάζα που πήραν θεραπεία υποκατάστασης με αν-
δρογόνα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
στην οστική πυκνότητα στη ΣΣ συγκριτικά με 
άνδρες που πήραν μόνο θεραπεία με ασβέστιο 
(Snyder et al, 1999). Από την άλλη μεριά, σε πιο 
ηλικιωμένους άνδρες με χαμηλά επίπεδα τεστο-
στερόνης στον ορό του αίματος, η θεραπεία υπο-
κατάστασης με ανδρογόνα βρέθηκε ότι προκαλεί 
σημαντική αύξηση της οστικής μάζας και στη 
ΣΣ και στον αυχένα του μηριαίου (Amory et al, 
2004).

Το εάν λοιπόν η αγωγή υποκατάστασης με αν-
δρογόνα μπορεί να αναστείλει ή να υποστρέψει 
την οστική απώλεια στο γηράσκοντα άνδρα είναι 
κεφαλαιώδους σημασία ερώτημα, αλλά χρειαζό-
μαστε περισσότερα δεδομένα για τα πλεονεκτή-
ματα και τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας στρατη-
γικής. 

Abstract

Male osteoporosis. Review of the litterature.

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis

Male osteoporosis is associated with a significant 
burden in terms of morbidity, mortality and eco-
nomic cost. Despite recent advances in the under-
standing of the male osteoporotic syndrome, the 
evaluation and treatment of men suffering from 
osteoporosis remains a clinical challenge. In men 
with osteoporosis, it remains particularly critical to 
exclude underlying pathological causes as these are 
much more likely to be present than in women. The 
available evidence suggests that the anti-fracture 
efficacy of treatment with alendronate, risedronate 
or teriparatide is similar on both sexes. Additional 
research is warranted to prospectively address the 
usefulness of BMD measurements, to predict frac-
ture risk, to identify those men who are likely to 
benefit the most from therapy, and to monitor indi-
vidual responses to therapy.

Key words: male osteoporosis, Bone mineral density 
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