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2.1. Ορισµός 

 
Οστεοπόρωση είναι η νόσος των οστών, η οποία χαρακτηρίζεται από χαµηλή ο-

στική πυκνότητα και µια καταστροφική τάση στη µικροαρχιτεκτονική του οστικού 

ιστού, µε συνέπεια την αύξηση της οστικής ευθραυστότητας και µια επιρρέπεια στον 

κίνδυνο του κατάγµατος (Kanis et al., 1994). Στην οστεοπόρωση, η οστική πυκνότητα 

µειώνεται κάτω από ένα κρίσιµο όριο, και αρχίζουν να εκδηλώνονται διάφορα προ-

βλήµατα όπως µείωση του αναστήµατος, πόνος στην πλάτη και στη µέση, αύξηση της 

οστικής ευθραυστότητας και µια επιρρέπεια στον κίνδυνο κατάγµατος (Κουντουράς, 

1996). Αναφέρεται σαν «αθόρυβη» νόσος και αυτό γιατί η βαθµιαία απώλεια οστού 

(απώλεια οστικής πυκνότητας) που θέτει σε κίνδυνο τις γυναίκες και τους άνδρες αρ-

χικά είναι ανεπαίσθητη, αλλά µε το χρόνο µπορεί να καταλήξει σε σοβαρά κατάγµατα 

οδηγώντας σε χρόνια εξάρτηση, στεναχώρια και κατάθλιψη (Blair et al., 1996; 

Dunitz, 1998). Αυτά είναι κατάγµατα που συµβαίνουν συχνότερα στην Σ.Σ., στον πή-

χυ, στο ισχίο, στη λεκάνη κ.α. Το χαρακτηριστικό των παθολογικών καταγµάτων εί-

ναι ότι σε προχωρηµένη οστεοπόρωση τα κατάγµατα γίνονται χωρίς να ασκηθεί στα 

οστά σχεδόν καθόλου δύναµη (αυτόµατα κατάγµατα).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        

Η Οστεοπόρωση αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο πρόβληµα υγείας σε παγκόσµιο 

επίπεδο, µετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά 

στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO), η πάθηση προσβάλλει µία 

στις 3 γυναίκες ηλικίας 60-70 ετών και δύο στις τρείς ηλικίας άνω των 80 ετών. Υπο-

λογίζεται ότι σήµερα στην Ελλάδα περίπου 400.000 γυναίκες   άνω των 50 ετών πά-

σχουν από βαριά οστεοπόρωση της σπονδυλικής στήλης, που συνοδεύεται από κα-

τάγµατα σπονδύλων. Ο αντίστοιχος αριθµός ανδρών µε βαριά οστεοπόρωση υπολογί-

ζεται σε περίπου 50.000. Σύµφωνα µε τις στατιστικές οι θάνατοι από οστεοπόρωση 

είναι περισσότεροι από τους θανάτους από καρκίνο του µαστού. 
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Η WHO δίνει έναν ορισµό µε κατηγορίες της νόσου ανάλογες της βαρύτητας της. 

Συνυπολογίζεται η οστική πυκνότητα και η παρουσία καταγµάτων που µαζί αναπλη-

ρώνουν τη δυσκολία υπολογισµού της µικροαρχιτεκτονικής κατασκευής του οστού. 

Υπάρχουν λοιπόν 4 κατηγορίες: 

 

1.Φυσιολογική οστική µάζα (πυκνότητα): Οι µετρήσεις δίνουν τιµές µεγαλύτερες από 

τη µέση τιµή των νεαρών ενηλίκων (µείον µια σταθερή απόκλιση). 

2.Οστεοπενία: Η µετρούµενη οστική µάζα βρίσκεται µεταξύ 1&2,5 σταθερών απο-

κλίσεων κάτω από τη µέση τιµή των νέων ενηλίκων.  

3. Οστεοπόρωση: Η οστική µάζα αποκλίνει προς τα κάτω περισσότερο από 2,5 στα-

θερές αποκλίσεις από τη µέση τιµή που έχουν οι νέοι ενήλικες. 

4. Σοβαρή οστεοπόρωση: Η οστική µάζα είναι όχι µόνο µικρότερη κατά 2,5 σταθερές 

αποκλίσεις από τη µέση τιµή, αλλά έχουν πλέον και την ύπαρξη ενός ή περισσότερων 

καταγµάτων που οφείλονται στην ευθραυστότητα των οστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Επιδηµιολογία 

Η ίδια η λέξη "οστεοπόρωση" σηµαίνει ότι δηµιουργούνται πόροι στα οστά, δη-

λαδή τα οστά χάνουν την πυκνότητά τους, και αρχίζουν και δηµιουργούν "κενά". Σή-

µερα υποφέρουν από οστεοπόρωση πάνω από 25.000.0000 Αµερικανοί, και το 80% 

του αριθµού αυτού είναι γυναίκες. Η νόσος προσβάλει και τα δύο φύλα, αλλά οι γυ-

ναίκες επηρεάζονται περισσότερο λόγω της απότοµης ελάττωσης παραγωγής οιστρο-

γόνων, της γυναικείας ορµόνης. Η οστεοπόρωση είναι κυρίως πάθηση των µεταµµη-

νοπαυσιακών γυναικών και των ηλικιωµένων γενικότερα. Στα πλαίσια της πρόσφατης 

πανελλήνιας επιδηµιολογικής έρευνας για τις ρευµατικές παθήσεις στο γενικό πληθυ-

σµό ενηλίκων της χώρας µας, που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυµα Ρευµατολο-

γικών Ερευνών, πραγµατοποιήθηκε ξεχωριστή µελέτη για τη συχνότητα της οστεο-

πόρωσης σε γυναίκες ηλικίας 50 ετών και πάνω.  Στις γυναίκες αυτές έγινε µέτρηση 

της οστικής πυκνότητας στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης και βρέθηκε 

ότι 28,4% των Ελληνίδων 50 ετών και πάνω παρουσιάζουν οστεοπόρωση.                                                                                                                                                                  
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Είναι µάλιστα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η διαπίστωση σε αυτή την έρευνα ότι οι 

γυναίκες που έχουν οστεοπόρωση, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δηλ. σε ποσο-

στό 76%, δεν το γνωρίζουν. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί αναδεικνύ-

ει την ανάγκη τόσο για τη συστηµατική ενηµέρωση των γυναικών όσο και για 

την ευρεία εφαρµογή µέτρων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της οστεο-

πόρωσης.  

 

 

 

Είναι γεγονός πως οι γυναίκες παγκοσµίως αναγνωρίζουν την σοβαρότητα της 

οστεοπόρωσης. Από έρευνα του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος Οστεοπόρωσης προέκυψε πως 

το 93% συµφωνεί ότι είναι µια σοβαρή κατάσταση , αλλά εξακολουθούν να µην ανα-

γνωρίζουν τον προσωπικό τους κίνδυνο για εµφάνιση της νόσου. Οκτώ στις 10 γυ-

ναίκες δεν πιστεύουν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο για εµφάνιση οστεοπόρωσης. Όσον 

αφορά τις γυναίκες που υποφέρουν από οστεοπόρωση δήλωσαν πως αναγνωρίζουν 

πια την ανάγκη της έγκαιρης παρέµβασης και το 72% των γυναικών αυτών είπαν ότι 

θα είχαν λάβει προληπτική αγωγή αν γνώριζαν ότι ήταν σε κίνδυνο αλλά δεν είχαν 

αρκετή πληροφόρηση σχετικά µε τη φαρµακευτική αγωγή. Είναι λοιπόν το µέλλον 

των µετεµµηνοπαυσιακών γυναικών «εύθραυστο»; Οι γιατροί από τη µεριά τους 

θεωρούν την οστεοπόρωση ένα από τα ενδιαφέροντα σηµεία - κλειδιά για την υγεία 

των µετεµµηνοπαυσιακών γυναικών. Το 97% των γιατρών τοποθετούν την πρόληψη 

του πρώτου σπονδυλικού κατάγµατος σαν τον κύριο στόχο τους στη αντιµετώπιση 

της οστεοπόρωσης. Ένα µεγάλο ποσοστό των γιατρών, πάνω από 20%, αναφέρουν 

ότι η έλλειψη χρόνου περιορίζει τον αριθµό των πλήρων ιστορικών, που λαµβάνουν. 

Το αποτέλεσµα αυτών είναι η θεραπευτική αγωγή να µη δίνεται όσο νωρίς πρέπει. 

"Η αύξηση του ορίου ζωής (µακροβιότητα) έχει αυξήσει και τις πιθανότητες να εκδη-

λωθεί η οστεοπόρωση.  

Οστεοπόρωση όµως δεν εκδηλώνουν όλοι οι άνθρωποι." 

Η οστεοπόρωση προκαλεί ένα κάταγµα κάθε 30 λεπτά, στην Ευρώπη, ενώ στις 

ΗΠΑ κάθε χρόνο περίπου 1,5 εκατοµµύριο Αµερικανοί πάνω πενήντα ετών υποφέ-

ρουν από κατάγµατα οστών που οφείλονται σε αυτά. 
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Μεγάλη επίσης είναι η νοσηρότητα και η θνητότητα που συνδέονται µε την οστεοπό-

ρωση και τα οστεοπορωτικά κατάγµατα. 

• Τα οστεοπορωτικά κατάγµατα καλύπτουν περισσότερες ηµέρες νοσηλείας 

από ό,τι ο διαβήτης, το έµφραγµα του µυοκαρδίου ή ο καρκίνος του µαστού, 

σε γυναίκες ηλικίας άνω των 45 ετών 

• Μετά από οστεοπορωτικό κάταγµα ισχίου 1 στους 5 ασθενείς άνω των 65 ε-

τών αποβιώνει µέσα σε ένα έτος και από τους επιβιώσαντες πάνω από τους 

µισούς γίνονται οριστικά εξαρτηµένοι από τρίτους. 

• Ο κίνδυνος µία γυναίκα να αποβιώσει µετά από κάταγµα ισχίου είναι ίδιος ή 

και µεγαλύτερος απ΄ ό,τι να αποβιώσει από καρκίνο του µαστού 

• Η επίπτωση των οστεοπορωτικών καταγµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανα-

µένεται να διπλασιαστεί µέσα στα επόµενα 50 έτη. Μία ελληνική µελέτη δια-

πιστώνει 7,5% αύξηση των καταγµάτων µόνο µέσα σε 1 έτος. 

 

Παρά τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία, ακόµη και σήµερα η ευαισθητοποίηση και η 

εγρήγορση του κόσµου, αλλά και των ιδίων των γιατρών, εξακολουθεί να είναι χαµη-

λή. Εκτιµάται ότι στις πέντε πιο ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου λιγότερες από τις 

µισές γυναίκες µε οστεοπόρωση ανιχνεύονται και ακόµη λιγότερες λαµβάνουν θερα-

πεία. 

     ∆εν αποτελεί σύµπτωση ότι το ∆ιεθνές Ίδρυµα Οστεοπόρωσης (International 

Osteoporosis Foundation - IOF) αναγνωρίζοντας την έκταση και τη σπουδαιότητα του 

προβλήµατος, όρισε την 20η Οκτωβρίου κάθε έτους ως Παγκόσµια Ηµέρα Οστεοπό-

ρωσης, ενώ η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και τα Hνωµένα Έθνη ανακήρυξαν τη 

δεκαετία 2000-2010 ως ∆εκαετία των Παθήσεων Οστών και Αρθρώσεων (κίνηση που 

ακολούθησε και η δική µας Ελληνική Εταιρεία. Χειρουργικής Ορθοπεδικής και 

Τραυµατιολογίας – EEXOT.  

Η διεθνής υγειονοµική κοινότητα έχει πλέον πεισθεί για την αναγκαιότητα λήψης 

µέτρων πρόληψης αυτής της αυξανόµενης απειλής. Οι προσπάθειες εστιάζονται κυ-

ρίως στην έγκαιρη διάγνωση της πάθησης. Για το σκοπό αυτό το ∆ιεθνές Ίδρυµα Ο-

στεοπόρωσης (IOF) ανέπτυξε το λεγόµενο «τεστ του 1 λεπτού» (Οne -minute test). 

Αποτελεί ένα απλό ερωτηµατολόγιο δέκα ερωτήσεων που απαντώνται µε ένα ΝΑΙ ή 

ΟΧΙ και παρέχει σε κάθε γυναίκα ή άνδρα τη δυνατότητα να αναγνωρίζει απλά και 

εύκολα εάν βρίσκεται σε οµάδα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη της οστεοπόρωσης. 

Έστω και µία καταφατική απάντηση αποκαλύπτει στον ενδιαφερόµενο προδιάθεση 

για εκδήλωση της νόσου και οφείλει να τον ευαισθητοποιήσει για περαιτέρω έρευνα. 

Η διενέργεια αυτού του τεστ σε όσο το δυνατόν περισσότερο πληθυσµό θα εξασφα-

λίσει υψηλά επίπεδα πρόληψης των καταγµάτων. 

Στο θέµα αντιµετώπισης της οστεοπόρωσης τα δεδοµένα είναι αναµφισβήτητα πιο 

αισιόδοξα. ∆ιατίθεται σήµερα πλήθος αξιόλογων σκευασµάτων που παρέχουν τη δυ-

νατότητα αποτελεσµατικότατης θεραπείας της πάθησης. Επιπλέον δε, διαγράφονται 

στο προσκήνιο νέες θεραπευτικές εξελίξεις που σίγουρα υπόσχονται ένα καλύτερο 

αύριο στους πάσχοντες από οστεοπόρωση. 

 

ΟΙ ∆ΕΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΤΕΣΤ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥ» 

 

1. Είχε κάταγµα ισχίου κάποιος από τους γονείς σας; 

2. Είχατε κάποτε κάταγµα από κάκωση µικρής βίας; 

3. Έχετε πάρει κορτιζόνη για διάστηµα περισσότερο από ένα τρίµηνο; 

4. Έχετε χάσει τελευταία περισσότερο από 3 εκ. ύψους; 

5. Πίνετε συχνά οινοπνευµατώδη; 
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6. Καπνίζετε περισσότερο από 20 τσιγάρα την ηµέρα; 

7. Πάσχετε από συχνές διάρροιες; 

8. Για γυναίκες: Είχατε εµµηνόπαυση πριν από την ηλικία των 45 χρόνων; 

9. Για γυναίκες: Είχατε διακοπή της περιόδου για διάστηµα περισσότερο από 12 µή-

νες; 

10. Για άντρες: Παρουσιάσατε ανικανότητα, έλλειψη libido ή συµπτώµατα ανεπάρ-

κειας τεστοστερόνης; 

 

 

2.3. Τύποι οστεοπόρωσης 
 

Η οστεοπόρωση διακρίνεται βασικά σε δύο µορφές: 

 

2.3.1 Σε καθολική οστεοπόρωση.  

 

A. πρωτοπαθή (ιδιοπαθής), 

Β. δευτεροπαθή και  

Γ. συγγενής 

 

Α. Η πρωτοπαθής χωρίζεται:  α) στη νεανική 

   β) την ιδιοπαθή 

   γ) την σχετιζόµενη µε την ηλικία 

 

Η νεανική οστεοπόρωση παρατηρείται σπάνια σε αγόρια και κορίτσια πριν από 

την ήβη, διαρκεί γύρω στα δύο χρόνια και υποχωρεί αυτοµάτως. Η αιτία είναι άγνω-

στη και θεωρείται ότι οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες και ότι πιθανόν να είναι 

παραλλαγή της ατελούς οστεοπόρωσης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση µε την 

οστεοπόρωση στους ενηλίκους είναι: 

• Παρουσία πόνου (οσφυαλγία, ραχιαλγία) σταθερό εύρηµα· η κατάσταση δεν 

είναι συµπτωµατική. 

• Αυτόµατα (παθολογικά) κατάγµατα σπονδύλων  

• Αυτόµατα (παθολογικά) κατάγµατα  µακρών οστών  

• Οστικές παραµορφώσεις και θωρακική κύφωση µικρού βαθµού είναι συχνό-

τερα ευρήµατα. 

• ∆ιαταραχές στη βάδιση 

 

Η ιδιοπαθής οστεοπόρωση εµφανίζεται σε νεαρούς ενήλικες ηλικίας 20-40 ετών 

και των δύο φύλων και είναι διαφόρου αιτιολογίας. Η κλινική εικόνα της µπορεί να 

είναι ελαφριά, αλλά συχνά είναι σοβαρή και σχετικά ανθεκτική στις συνήθεις θερα-

πείες. 

 

Η οστεοπόρωση που σχετίζεται µε την ηλικία είναι η πιο συχνή µορφή οστεοπό-

ρωσης. Αρχίζει κατά το µέσο της ζωής και αυξάνει προοδευτικά σε συχνότητα µε την 

ηλικία.  

Η µορφή αυτή οστεοπόρωσης χωρίζεται περαιτέρω σε δύο τύπους, τον τύπο Ι ή 

µετεµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση και τον τύπο ΙΙ ή οστεοπόρωση των ηλικιωµένων. 
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 Ιδιοπαθής Νεανική 

Οστεοπόρωση 

 

Ατελής οστεοπόρωση 

Οικογενειακό ιστορικό  

 

Λευκό Μπορεί και να υπάρχει 

Έναρξη 2-3 χρόνια προ της ήβης. 

Φυσιολογικά κλινικά και 

ακτινολογικά ευρήµατα 

προ της έναρξης της νό-

σου. 

 

Υπάρχει από τη γένεση  

∆ιάρκεια  1-4 χρόνια 

 

Ισόβια 

Πορεία  Έξαρση όταν εµφανίζεται, 

που ακολουθείται από αυ-

τόµατη ίαση. 

 

 

Ακτινολογική εικόνα Συνολικά η διάφυση των 

µακρών οστών και οι 

πλευρές είναι φυσιολογι-

κές αν και η φλοιώδης 

µοίρα ήταν εξαιρετικά λε-

πτή. Συχνή εµφάνιση κα-

ταγµάτων των µεταφύσε-

ων. 

 

Παθολογικά στενωµένα 

µακρά οστά, µείωση εύ-

ρους των πλευρών. Τα 

κατάγµατα των µεταφύ-

σεων είναι σπάνια 

Μελάτες ασβεστίου Αρνητικά ισορροπία  

ασβεστίου στην έξαρση 

 

Ασθενώς θετική ισορρο-

πία ασβεστίου 

Βλάβες του συνδετικού 

ιστού 

Υπερελαστικότης των αρ-

θρώσεων σε µικρές  

περιπτώσεις 

Υπερελαστικότης των αρ-

θρώσεων, κυανοί σκληροί 

χιτώνες, κύφωση, ανωµα-

λίες οδόντων είναι συχνά 

ευρήµατα 
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Ο τύπος Ι οστεοπόρωσης προσβάλλει γυναίκες 15 έως 20 χρόνια µετά την εµµηνό-

παυση, αλλά λιγότερο συχνά µπορεί να προσβληθούν και άνδρες αυτής της ηλικίας 

από ένα παρόµοιο τύπο οστεοπόρωσης. Φαίνεται να προκαλείται από παράγοντες οι 

οποίοι σχετίζονται στενά ή απελευθερώνονται µε την εµµηνόπαυση. 

Αν και η έλλειψη οιστρογόνων (γυναικεία ορµόνη) καθορίζει σηµαντικά και τη 

σπογγώδη και τη φλοιώδη οστική απώλεια υπάρχει µια ετερογένεια στην παρουσίαση 

της οστεοπόρωσης στις γυναίκες. Αφενός µεν υπάρχει το σύνδροµο του αυτόµατου 

κατάγµατος, που συνήθως συµβαίνει µεταξύ 55 και 65 ετών και οφείλεται σε µια έ-

ντονη µετεµµηνοπαυσιακή απώλεια σπογγώδους ιστού (µετεµµηνοπαυσιακή οστεο-

πόρωση). Αφετέρου υπάρχει το σύνδροµο του κατάγµατος του ισχύου που οφείλεται 

σε οστική κυρίως απώλεια του φλοιώδους ιστού συνδεδεµένη µε την ηλικία κατά τη 

διάρκεια της τρίτης δεκαετίας της ζωής.  

Ο τύπος ΙΙ οστεοπόρωσης (η γεροντική οστεοπόρωση), η οποία σχετίζεται µε το γή-

ρας και εµφανίζεται σε άτοµα και των δύο φύλων, ηλικίας 70 ετών και άνω. Οφείλε-

ται σε οστική απώλεια βραδείας φάσεως λόγο ελαττώσεως των οστεοβλαστών, ορµο-

νικών διαταραχών και ελαττωµένη λήψη τροφών. Έχει το χαρακτήρα ότι επέρχεται 

αναπόφευκτα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νόσο, µόνο από το γεγονός της γήραν-

σης.  Στο 20% των γυναικών και στο 40% των ανδρών που εµφανίζουν κάταγµα 

σπονδύλου µπορεί να βρεθεί µια αιτία δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης. Οι πιο συχνές 

είναι πρόωρος ωοθηκεκτοµή στις γυναίκες, υπογοναδισµός στους άνδρες, υφαλική 

γαστρεκτοµή, χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια ή ορµόνες θυρεοειδούς. 

 

Β. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση: Μεγάλος είναι ο κατάλογος των παθήσεων και κα-

ταστάσεων που οδηγούν σε οστεοπόρωση. Εµφανίζεται ως παρενέργεια κάποιας θε-

ραπευτικής αγωγής, η οποία γίνεται για την αντιµετώπιση µιας άλλης πάθησης.(π.χ. 

χρόνια χορήγηση κορτιζόνης). Στις χρονιές παθήσεις οι κυριότεροι αιτιολογικοί πα-

ράγοντες είναι η ανεπαρκής διατροφή και το χαµηλό επίπεδο δραστηριότητας. 

1. Ενδοκρινικά: -υπογοναδισµός, 

 -υπερθυρεοειδισµός  

 -υπεπαραθυρεοειδισµός   

 -υπερκορτικοειδισµός  

 -υπερπρολακτιναµία  

 -σακχαρώδης διαβήτης 

 -αγενεσία ωοθηκών 

 -υπερλειτουργία επιναφριδίων (σύνδροµο Cushing) 

2. Γαστρεντερικά: -υφολική γαστρεκτοµή  

                                      -σύνδροµο κακής απορρόφησης  

        -χρόνιος αποφρακτικός ίκτερος  

        -πρωτοπαθής χολική κίρρωση  

        -σοβαρή κακή θρέψη  

        -ψυχογενής ανορεξία 

        -αλακτασία 

3. Μυελού οστών: -µυελωµάτωση  

                                      -διάσπαρτος καρκίνος  

4. Συνδετικού ιστού: -ατελής οστεογένεση  

      -οµοκυστινουρία 

      -σύνδροµο Ehlers-Danlow  

      -σύντροµο Marfan 

 

5. ∆ιάφορα: -χρόνια αποφρακτική πνευµονολογία  
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       -χρόνιος αλκοολισµός  

       -χρόνια χορήγηση ηπαρίνης 

       -ρευµατοειδή αρθρίτιδα  

       -οστεοραδιονέκρωση  

 

Γ.  Συγγενής: Συγγενείς διαταραχές µε ανάπτυξη ανεπαρκούς αριθµού οστεοβλαστών 

οδηγεί στην ατελή οστεογένεση η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως συγγενείς µορφή ο-

στεοπόρωσης. 

 
2.3.2 Σε εντοπισµένη οστεοπόρωση 

 

Α. Κλινοστατισµός και ακινητοποίηση 

Β. Ατροφία Sudeck 

Γ. Ρευµατοειδής πολυαρθρίτιδα 

 

Α. Κλινοστατισµός και ακινητοποίηση: Η παρατεταµένη ακινητοποίηση οδηγεί σε "ο-

στεοπόρωση από αδράνεια" ή "οστεοπόρωση από αχρηστία". Η κίνηση και βάδιση 

καθώς και το βάρος του σώµατος αποτελούν φυσιολογικά ερεθίσµατα των οστεβλα-

στών για την παραγωγή οστεοειδούς ουσίας. Ακινητοποίηση µέλους για µεγάλο χρο-

νικό διάστηµα µε γύψινο επίδεσµο οδηγεί στην οστεοπόρωση των οστών του ακινη-

τοποιηµένου µέλους. Άτοµα που παραµένουν κλινήρη για µεγαλύτερο χρονικό διά-

στηµα από 4-5 εβδοµάδες µπορεί να εµφανίσουν γενικευµένη οστεοπόρωση. 

Η ακινητοποίηση µετά από τραυµατισµό, ο κλινοστατισµός και η έλλειψη βαρύ-

τητα (π.χ. σε διαστηµικά ταξίδια)  έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια ασβεστίου. Αν 

οι συνθήκες αυτές συνεχιστούν για µερικούς µήνες θα αποτελέσουν αφαλάτωση των 

οστών στα κάτω άκρων. Απαιτούνται όµως περισσότεροι µήνες ακινητοποίησης ή 

έλλειψης βαρύτητας για να προκληθούν ανιχνεύσιµες αλλαγές στα άνω άκρα. Μελέ-

τες που έγιναν πάνω σε ζώα και ανθρώπους κατά τη διάρκεια διαστηµικών πτήσεων 

αλλά και σε άτοµα που έπασχαν από κάποιο είδος παράλυση, έδειξαν ότι η απώλεια 

ασβεστίου συνοδεύεται από σηµαντική απώλεια αζώτου, που αντανακλά τη µυϊκή 

ατροφία. Στην οστεοπόρωση από αχρηστία είναι δύσκολο να υπολογιστεί το ποσοστό 

της αφαλάτωσης που οφείλεται στη µείωση των φορτίων που ασκούνται στο οστό, 

στη µείωση της µυϊκής έλξη ή στις κυκλοφορικές και άλλες συστηµατικές διαταρα-

χές. 

Επιρρεπείς σε οστεοπόρωση εξαιτίας της ακινητοποίησης είναι και οι ασθενείς µε 

κάκωση του νωτιαίου µυελού. Σε µελέτες µε 47 παραπληγικούς ασθενείς και δεκαµε-

λές οµάδα ελέγχου, οι Pilonchery και συνεργάτες βρήκαν ότι στους παραπληγικούς 

όχι µόνο υπάρχει αύξηση της οστικής επαναπορρόφησης αλλά και αλλαγές σε άλλα 

συστατικά της θεµέλιου ουσίας. Οι αλλαγές αυτές που εµποδίζουν την επανασβεστο-

ποίηση, όπως φαίνεται από την αποβολή γλυκοζαµινών (GAG) µέσο του ουροποιητι-

κού συστήµατος. Επιπρόσθετα, η οστεοπόρωση θεωρείται σαν µια πρώιµη επιπλοκή 

της ηµιπληγίας. Ο Goodman απέδειξε ότι οι οστεοπορωτικές αλλαγές που συνοδεύ-

ουν την ακινητοποίηση σε ηµιπληγικούς ασθένειες απέρχονται πολύ σύντοµα, ακόµα 

και δυο εβδοµάδες µετά το επεισόδιο. 

Ανάµεσα στην οστεοπόρωση που προκαλείται µε πειραµατική ακινητοποίηση και 

σε αυτή που είναι αποτέλεσµα κάκωσης του νωτιαίου µυελού, υπάρχουν χρονικές  

και ποιοτικές διαφορές. Η οστεοπόρωση που προκαλείται από κάκωση του νωτιαίου 

µυελού είναι εµφανής σε ακτινογραφίες µέσα σε διάστηµα 6 εβδοµάδες από τον 

τραυµατισµό. Ο τύπος αυτός πιθανότατα είναι αποτέλεσµα τοπικών µεταβολών του 

µεταβολισµού που προκαλούνται από νευρολογικούς παράγοντες. Η επαναπορρόφη-
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ση και ο σχηµατισµός οστού επιτυγχάνονται αλλά η αύξηση του ρυθµού σχηµατι-

σµού δεν είναι αρκετή για να αντισταθµίσει την αυξηµένη επαναπορρόφηση. 

 

Β. Ατροφία Sudeck: Πρόκειται για ιδιάζουσα µορφή οστεοπόρωσης, η οποία παρατη-

ρείται σε διαστρέµµατα και κατάγµατα. Ο µηχανισµός της οστεοπόρωσης αυτής έχει 

σχέση µε την αύξηση της αγγειώσεως των οστών και αποδίδεται νευρογενή δράση. Η 

οστεοπόρωση του Sudeck είναι διαφορετική της οστεοπόρωσης από αδράνεια η ο-

ποία παρατηρείται µετά από µακροχρόνια ακινητοποίηση των οστών. Παρατηρείται 

στα οστά των άκρων χειρών και ποδιών και περιφερικότερα της περιοχής της κάκω-

σης. Το περίεργο είναι, ότι εµφανίζεται και κατόπιν ασήµαντης κάκωσης, όπως ήπιας 

θλάσεως και σε οστά που δεν ακινητοποιήθηκαν. Συνηθέστερες κακώσεις που προ-

καλούν το σύνδροµο είναι το κάταγµα της κάτω επίφυσης της κερκίδας και το αµφι-

σφύριο κάταγµα του ποδιού. Ο ασθενής εµφανίζει µετά κάποιων ηµερών µόνιµη 

καυσαλγία, δυσκαµψία και δυσχρηστία του µέλους. Το δέρµα είναι ψυχρό  , ωχρό ή 

κυανωτικό και το µέλος εµφανίζει οίδηµα. Οι µετακαρπιοφαλαγγικές και φαλαγγο-

φαγαγγικές αρθρώσεις δια τηρούνται σε µικρή κάµψη και οποιαδήποτε παθητική κί-

νηση προκαλεί έντονο πόνο. Το σύνδροµο είναι δυνατόν να διαρκέσει επί µήνες αντι-

στεκόµενο σε κάθε θεραπεία. Τα διάφορα θεραπευτικά µέτρα είναι: βαθµιαίες ασκή-

σεις των µικρών και ακινητοποίηση των µεγάλων αρθρώσεων. Στο κάταγµα της επι-

φύσεως της κερκίδας συνιστάται ακινητοποίηση της πηχεοκαρπικής αρθρώσεως και 

εκτέλεση ενεργητικών ασκήσεων των αρθρώσεων των δακτύλων. Στην κάκωση της 

ποδοκνηµικής ενδείκνυται εφαρµογή γύψινου επιδέσµου, α κινητοποιούνται οι µεγα-

λύτερες αρθρώσεις, εκτελούνται µαλάξεις, δινόλουτρα και παραφινόλουτρα. Παραλ-

λήλως χορηγούνται σκευάσµατα πολυβιταµινικά, όπως το ασβέστιο.  

 

Γ. Ρευµατοειδής πολυαρθρίτιδα 

 

 

2.4. Αιτίες οστεοπόρωσης (Τι προκαλεί την οστεοπόρωση) 
 

Η αιτιολογία της οστεοπόρωσης παραµένει ανοιχτή για περαιτέρω έρευνες, ελέγ-

χους, αναζητήσεις. Από τα δεδοµένα των ερευνών και των παρατηρήσεων πάντως, 

που έχουν ως και σήµερα, ενοχοποιούνται οι παρακάτω παράγοντες: 

 

Α) η οστική µάζα (πυκνότητα): Το ποσό της 

οστικής µάζας, που έχει ένα άτοµο σε οποιαδήποτε 

ηλικία, είναι αποτέλεσµα δύο βασικών και 

αλληλένδετων κυτταρικών λειτουργιών, που 

πραγµατοποιούνται συνεχώς µέσα στα οστά καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι λειτουργίες αυτές 

είναι, πρώτον, η οστική απορρόφηση που 

προηγείται και δεύτερον, η οστική παραγωγή που 

ακολουθεί. Η οστική απορρόφηση γίνεται από τα 

κύτταρα που λέγονται οστεοκλάστες και η οστική 

παραγωγή γίνεται από τα κύτταρα που λέγονται 

οστεοβλάστες. 

Φυσιολογικά, µέχρι την ηλικία των 25 περίπου 

ετών η οστική παραγωγή είναι µεγαλύτερη από την 

οστική απορρόφηση και έτσι η οστική µάζα 

αυξάνει συνεχώς για να φθάσει στην ηλικία αυτή 
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στο µέγιστο επίπεδό της, δηλ. στην κορυφαία οστική µάζα. Κατά τα επόµενα 20 πε-

ρίπου χρόνια η οστική απορρόφηση είναι ίση µε την οστική παραγωγή τόσο στους 

άνδρες όσο και στις γυναίκες και εποµένως η οστική µάζα παραµένει σταθερή. Με 

την εγκατάσταση όµως της εµµηνόπαυσης στην ηλικία των 50 περίπου ετών ή λίγο 

πριν από αυτήν, όταν δηλ. αρχίζει η µειωµένη παραγωγή των οιστρογόνων, η οστική 

απορρόφηση είναι µεγαλύτερη από την οστική παραγωγή και έτσι το αποτέλεσµα εί-

ναι µια “φυσιολογική” οστική απώλεια. Στους άνδρες η  “φυσιολογική” οστική απώ-

λεια αρχίζει αργότερα και είναι µικρότερου βαθµού, ενώ µετά την ηλικία των 70 ε-

τών  η “φυσιολογική” ετήσια οστική απώλεια είναι στο ίδιο επίπεδο σε άνδρες και 

γυναίκες.  

Έτσι, όταν σε ορισµένα άτοµα κάτω από την επίδραση παραγόντων κινδύνου για 

την οστεοπόρωση δεν αποκτηθεί το µέγιστο επίπεδο της κορυφαίας οστικής µάζας 

µέχρι την ηλικία των 25 ετών ή ο ετήσιος ρυθµός της οστικής απώλειας µετά από την 

ηλικία των 45-50 ετών είναι µεγαλύτερος από τον αναµενόµενο, τότε το αποτέλεσµα 

είναι η συνεχής απώλεια οστικής µάζας και τελικά η πρόκληση οστεοπόρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) το ασβέστιο (Ca): Το ασβέστιο σε υψηλές δόσεις (>1500 mg/ηµ.) µπορεί να µει-

ώσει το ρυθµό απώλειας οστικής µάζας που οφείλεται στην ηλικία, όχι όµως και την 

απώλεια που οφείλεται στην έλλειψη οιστρογόνων. Η καθηµερινή λήψη 1500 mg 

ασβεστίου είναι και ασφαλής και φυσιολογική. Η πρόσληψη του Ca στον ανθρώπινο 

οργανισµό γίνεται µε την τροφή. ∆εν γίνεται η απορρόφηση όλου το Ca  που τρώµε, 

αλλά µόνο ένα ποσοστό το οποίο έχει σχέση µε την έλλειψη του οργανισµού σε αυτό.   
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Η δράση της βιταµίνης D αυξάνει την απορρόφηση του Ca.  Για πολλά χρόνια, 

ερευνητές πίστευαν ότι ήταν αρκετή η παραγωγή βιταµίνης D από τον ίδιο τον οργα-

νισµό. Αιτίες όπως η αραιή ηλιοφάνεια 

κατά τους χειµερινούς µήνες και η 

έλλειψη άσκησης σε ανοιχτούς χώρους, 

µπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη 

βιταµίνης D µε αποτέλεσµα τη σταδιακή 

εµφάνιση οστεοπόρωσης η οποία αυξάνει 

τις πιθανότητες για κατάγµατα οστών. Οι 

ειδικοί συνιστούν αύξηση στην πρόσληψη 

των καθηµερινών δόσεων της 

συγκεκριµένης βιταµίνης, οι οποίες πρέπει 

να φτάνουν τουλάχιστον τα 20 µε 25 

µικρογραµµάρια ηµερησίως. Νέα στοιχεία 

δείχνουν τη θετική επίδραση που έχει και 

η βιταµίνη Κ στα οστά, εκτός από το Ca 

και τη βιταµίνη D. Ειδικοί πιστεύουν ότι 

φροντίζουµε τα οστά όταν παίρνουµε και 

τα τρία παραπάνω γι αυτό θεωρούν 

απαραίτητες τις ενισχυµένες µε αυτά 

τροφές και τα συµπληρώµατα διατροφής. 

Οι συσχέτιση της ανεπάρκειας του Ca µε 

την οστεοπόρωση υποστηρίζεται από τις εξής παρατηρήσεις: -δίαιτα φτωχή σε ασβέ-

στιο→ανάπτυξη  οστεοπόρωσης 

                                 -η διαιτητική πρόσληψη ανεπαρκούς ποσότητας ασβεστίου είναι                         

συνήθης κατάσταση µεταξύ των υπερηλίκων 

                                 -η συµπληρωµατική χορήγηση ασβεστίου περιορίζει την οστική   

απώλεια. 

Σε µεγάλες περιοχές του δυτικού κόσµου η ηµερήσια πρόληψη ασβεστίου δεν υ-

περβαίνει τα 500mg/ηµερησίως και βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τη συνιστώµενη 

από το Εθνικό συµβούλιο Ερευνών των ΗΠΑ  που είναι 1000mg/ηµερησίως  ασβε-

στίου στις προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες και 1500mg/ηµερησίως στις µεταµµηνο-

παυσιακές. 

         "Το ασβέστιο αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του βάρους ενός µέσου ενήλικα" 

Ο φώσφορος ο οποίος περιέχεται ως προσθετικό σε πολλά είδη της λεγοµένης 

σύγχρονης διατροφής µπορεί να επηρεάσει το µεταβολισµό του ασβεστίου εφόσον 

σχετίζεται µε την διά του νεφρού απέκκριση του ασβεστίου. 

Οι πρωτεΐνες επηρεάζουν αρνητικά το µεταβολισµό του ασβεστίου. Με άλλα λό-

για διπλασιάζοντας την ποσότητα των προσλαµβανόµενων πρωτεϊνών έχουµε 50% 

αύξηση της διά των ούρων απέκκρισης ασβεστίου. 

Επίσης, σε πλήρη στέρηση τροφής όπως γίνεται σε µερικές περιπτώσεις αντιµε-

τώπισης της παχυσαρκίας, το ισοζύγιο ασβεστίου διαταράσσεται και η απώλεια α-

σβεστίου µπορεί να είναι σηµαντική. Τα επίπεδα της βιταµίνης Κ είναι µειωµένα σε 

ασθενείς µε κατάγµατα ισχίου. 

Συµπερασµατικά, για τα περισσότερα διατροφικά στοιχεία ισχύει ότι η πολύ χα-

µηλή ή πολύ υψηλή πρόσληψη αυτών έχει αρνητική επίδραση στο οστούν, ενώ µι-

κρές διακυµάνσεις έχουν µικρή επίδραση. 

 

Γ) οι ορµόνες: Η µέγιστη οστική µάζα επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από ορµονικούς 

παράγοντες. Η καθυστέρηση έναρξης της έµµηνης ρύσης για τις γυναίκες (οιστρογό-
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να) και της ήβης (ανδρογόνα) για τους άνδρες έχει αρνητικές συνέπειες για το τελικό 

αποτέλεσµα. Υπολειτουργία των όρχεων ή των ωοθηκών και στα δύο φύλα συσχετί-

ζεται µε χαµηλή οστική µάζα. Επίσης αρνητικές συνέπειες έχουν και οι διαταραχές 

της εµµηνορρυσίας. Ακόµα η πρόωρη διακοπή της εµµήνου ρήσεως στις, λόγω, π.χ., 

ψυχογενούς ανορεξίας, υπερβολικής άσκησης ή χρόνιας πάθησης, έχει ως αποτέλε-

σµα τη χαµηλή µέγιστη οστική µάζα και τον αυξηµένο κίνδυνο οστεοπόρωσης.  

 

 

2.5.Παράγοντες κινδύνου 
 

Είναι γνωστό από τα ευρήµατα πολλών επιδηµιολογικών και άλλων µελετών ότι 

για την ανάπτυξη της οστεοπόρωσης καθοριστικό ρόλο παίζουν πολλοί παράγοντες 

κινδύνου. Από τους παράγοντες αυτούς ορισµένοι δεν είναι δυνατόν να τροποποιη-

θούν ή να εξουδετερωθούν, ενώ µερικοί άλλοι µπορεί να τροποποιηθούν και να εξου-

δετερωθούν και το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία τόσο για την πρωτογενή όσο 

και για τη δευτερογενή πρόληψη της οστεοπόρωσης. 

 

2.5.1 Οι µη τροποποιήσιµοι και οι τροποποιήσιµοι παράγοντες κινδύνου για την 

οστεοπόρωση 

 

Οι µη τροποποιήσιµοι παράγοντες: 

• Γενετικοί  

• Οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης  

• Ιστορικό κατάγµατος του αυχένα του µηριαίου οστού στη µητέρα  

• Το φύλο (οι γυναίκες παθαίνουν οστεοπόρωση πιο συχνά από τους άνδρες 

4/1) 

• Η ηλικία ( άνω των 50 ετών) 

• Η εµµηνόπαυση  

• Η φυλή (προσβάλλεται συνήθως η λευκή, λιγότερο η κίτρινη και εξαιρετικά 

σπάνια η µαύρη. Οι γυναίκες της µαύρης φυλής έχουν κόκαλα µε µεγάλη ο-

στική πυκνότητα. Γενικά, η οστεοπόρωση εµφανίζεται συχνότερα σε ψηλές 

και αδύνατες γυναίκες. Ωστόσο, στις υπέρβαρες και ηλικιωµένες εκδηλώνεται 

σε ελαφρύτερη µορφή). 

• Φάρµακα:  Γλυκοκορτικοειδή σε ηµερήσια δόση ίση ή µεγαλύτερη από 7,5 

mg πρεδνιζολόνης και για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 3 µήνες (όταν 

δεν είναι δυνατή η µείωση της ηµερήσιας δόσης κάτω από 7,5 mg πρεδνιζο-

λόνης)  

• Παθήσεις:  ρευµατοειδής αρθρίτιδα, υπογοναδισµός, σύνδροµο δυσαπορρό-

φησης, κίρρωση ήπατος, νοσήµατα στοµάχου (γαστρίτιδα), νεφρών, ενδοκρι-

νών αδένων, διαβήτης, παθήσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, επινεφριδίων, 

όρχεων, ωοθηκών). 

 

Οι τροποποιήσιµοι παράγοντες:  

• Πρώιµη εµµηνόπαυση (πριν από την ηλικία των 45 ετών). Τα οιστρογόνα εί-

ναι ορµόνες που παράγονται κυρίως από τις ωοθήκες και λιγότερο από τα επι-

νεφρίδια και προφυλάσσουν από την οστεοπόρωση διότι αναστέλλουν την 

οστική απορρόφηση από τους οστεοκλάστες και ίσως αυξάνουν την οστική 

παραγωγή από τις οστεοβλάστες. Όταν µια γυναίκα παρουσιάσει εµµηνόπαυ-

ση πριν από την ηλικία των 45 ετών, αυτό σηµαίνει ότι έχει πρόωρα µειωµένη 
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παραγωγή οιστρογόνων και γι’ αυτό είναι σε κίνδυνο για ανάπτυξη οστεοπό-

ρωσης.    

• Αµηνόρροια διάρκειας µεγαλύτερης από ένα χρόνο. Η αµηνόρροια οφείλεται 

σε µειωµένη παραγωγή οιστρογόνων και γι’ αυτό αποτελεί παράγοντα κινδύ-

νου για οστεοπόρωση, εφόσον έχει µεγάλη διάρκεια, πάνω από ένα  χρόνο.    

• ∆ιατροφή φτωχή σε ασβέστιο ή βιταµίνη D. Το ασβέστιο και η βιταµίνη D εί-

ναι ουσίες απαραίτητες τόσο για την φυσιολογική ανάπτυξη των οστών όσο 

και για τη διατήρηση της οστικής µάζας στα φυσιολογικά επίπεδα για την η-

λικία και το φύλο κάθε ατόµου. Εποµένως, η ηµερήσια λήψη µε την τροφή 

ασβεστίου και βιταµίνης D σε ποσότητα µικρότερη από την απαραίτητη ανά-

λογα µε το φύλο και την ηλικία κάθε ατόµου αποτελεί παράγοντα κινδύνου 

για οστεοπόρωση.  

• ∆ιατροφή µε υψηλή περιεκτικότητα ζωικών πρωτεϊνών. Το περιεχόµενο των 

τροφών σε πρωτεΐνες είναι σηµαντικό παράγοντας κινδύνου για οστεοπόρω-

ση. ∆ιπλασιασµός  της ποσότητας των προσλαµβανοµένων πρωτεϊνών προκα-

λεί αύξηση του αποβαλλοµένου ασβεστίου κατά 50%. Άρα η αυξηµένα πρό-

ληψη των πρωτεϊνών δρα αρνητικά, διαταράσσοντας τον µεταβολισµό του 

ασβεστίου, µέσο της ασβεστιουρίας που προκαλεί. 

• Μεγάλη ποσότητα φωσφόρου και νατρίου. Εκτός από την ελλιπή πρόσληψη 

ασβεστίου και την υπερβολική πρόσληψη πρωτεϊνών, η ύπαρξη µεγάλης πο-

σότητας φωσφόρου και νατρίου θεωρείται ότι αποτελεί επίσης  παράγοντα 

κινδύνου για οστεοπόρωση. Ο φώσφορος, µπορεί να προκαλέσει δευτεροπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισµό καθώς και το νάτριο, επειδή αυξάνει την αποβολή του 

ασβεστίου από τα ούρα. 

• Έλλειψη σωµατικής άσκησης. Η σωµατική άσκηση φαίνεται ότι προσφέρει 

µηχανικά ερεθίσµατα στις οστεοβλάστες για παραγωγή οστικής µάζας και γι’ 

αυτό η µη άσκηση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για οστεοπόρωση. Οι αθλη-

τές έχουν µεγαλύτερη οστική πυκνότητα από τους µη αθλητές και αυξηµένο 

ολικό ασβέστιο του σώµατος.  

• Υπερβολική άσκηση (που προκαλεί αµηνόρροια). Έντονη προπόνηση αθλη-

τριών ολυµπιακού επιπέδου έχει αρνητική επίπτωση στην οστική µάζα. Ο  

Glass παρατήρησε ότι 19% των αθλητριών της ολυµπιακής οµάδας παρουσία-

ζαν χαµηλή οστική πυκνότητα, ιδιαίτερα δε οι αθλήτριες του µαραθώνιου, του 

βάδην, της ενόργανης γυµναστικής και της ποδηλασίας. Η κύρια αιτία της 

µειωµένης οστικής µάζας στις αθλήτριες αυτές ήταν η δευτεροπαθής αµηνόρ-

ροια, που παρουσίαζαν και η οποία οφειλόταν στην ιδιαίτερα έντονη προπό-

νηση και επιπρόσθετα στην υποθερµική δίαιτα και τη µικρή ηλικία των αθλη-

τριών αυτών. Η ελάττωση της οστικής µάζας στις αµηνορροιακές αυτές αθλή-

τριες µπορεί να φθάσει και το 10% µέσα σε µια τριετία και είναι ιδιαίτερα µε-

γάλη (<4%) κατά το πρώτο έτος της αµηνόρροιας. Μάλιστα η οστική µάζα 

δεν αποκαθιστάται µε την προσθήκη οιστρογόνων, παρά µόνο εφόσον ελατ-

τωθεί ο ρυθµός προπόνησης και η αθλήτρια ανακτήσει βάρος και έναν φυσιο-

λογικό εµµηνορρυσιακό κύκλο. Άρα η συσχέτιση της σωµατικής άσκησης και 

της οστικής µάζας δεν είναι γραµµική. Υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις στην 

επίδραση της άσκησης επί των µεταβολών της οστικής µάζας. Υπάρχει ένα 

όριο σωµατικής άσκησης, πέρα από το οποίο  η άσκηση όχι µόνο δεν επηρεά-

ζει ευνοϊκά την οστική µάζα, αλλά αντίθετα  έχει αρνητική επίδραση. 

• Χαµηλό σωµατικό βάρος. Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι το χαµηλό 

σωµατικό βάρος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για οστεοπόρωση. Το βάρος 

έχει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση της οστεοπόρωσης λόγο προφανούς ελλι-
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πούς φόρτισης του σκελετού. Έτσι τα άτοµα που υπολείπονται σε σωµατικό 

βάρος→ οστική µάζα κατά της φάσης απώλειας, έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο 

για οστεοπόρωση από τα άτοµα µε µεγαλύτερο βάρος→ οστική µάζα. 

• Κάπνισµα. Το κάπνισµα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για οστεοπόρωση διότι 

µειώνει την παραγωγή οιστρογόνων, συµβάλλει στην πρόκληση πρώιµης εµ-

µηνόπαυσης και δρα τοξικά στις οστεοβλάστες, µειώνοντας έτσι την οστική 

µάζα.  

• Μεγάλη κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών. Αν και η µέτρια κατανάλωση 

οινοπνευµατωδών ποτών αυξάνει την παραγωγή οστικής µάζας, ωστόσο η µε-

γάλη κατανάλωση δρα τοξικά στις οστεοβλάστες και µειώνει την παραγωγή 

οστικής µάζας.  

• Λήψη ορισµένων φαρµάκων, όπως είναι π.χ. τα γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόνη) 

και η θυροξίνη σε δόση µεγαλύτερη από ό,τι χρειάζεται για την αντιµετώπιση 

του υποθυρεοειδισµού. Η κορτιζόνη δρώντας µέσω πολλών µηχανισµών µει-

ώνει την οστική παραγωγή από τις οστεοβλάστες και αυξάνει την οστική α-

πορρόφηση από τους οστεοκλάστες. Έτσι, αν ληφθεί σε δόση ίση ή µεγαλύτε-

ρη από 7,5 mg ηµερησίως και για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 3 µήνες 

µπορεί να προκαλέσει οστεοπόρωση. Ακόµα η παρατεταµένη λήψη κορτικο-

στεροειδων (τα κορτικοστεροειδή, σε φαρµακολογικές δόσεις) προκαλούν τη 

δεύτερη σε συχνότητα µορφή οστεοπόρωσης που παρατηρείται µεταξύ των 

κλινικών ιατρικών ειδικοτήτων. Έχουν µια σειρά βλαπτικών αποτελεσµάτων 

επί της οµοιοστασία του σκελετού και του Ca. Αυτά αναστέλλουν την απορ-

ρόφηση του Ca από το έντερο, καταστέλλουν την παραγωγή οιστρογόνων και 

οδηγούν στην απώλεια Ca από τα ούρα. Ο επακόλουθος δευτεροπαθής υπερ-

παραθυρεοειδισµός αυξάνει την οστική ανακατασκευή. Τα κορτικοστεροειδή 

αναστέλλουν επίσης την ωρίµανση των οστεοβλαστών και τη συνθετική τους 

ικανότητα και συνεπώς το ποσό του οστού που παράγεται σε κάθε κύκλο ανα-

κατασκευής.  

• Η κατάχρηση καφέ (άτοµα που πίνουν παραπάνω από 6 καφέδες ή καφεϊνού-

χα ποτά την ηµέρα κινδυνεύουν από έλλειψη ασβεστίου) 

• Νευρογενής ανορεξία. 

 

2.5.2 Οµαδοποίηση των παραγόντων κινδύνου µε βάση τους τύπους της οστεο-

πόρωσης.  

 

Οι παράγοντες κινδύνου για την πρωτοπαθή οστεοπόρωση είναι: 

 

 Ηλικία (προχωρηµένη) 

 Φύλο (γυναίκες) 

 Σωµατική διάπλαση (µικρό σωµατικό βάρος) 

 Κληρονοµικό ιστορικό (θετικό) 

 Ατοκία 

 Πρόωρη εµµηνοαρχή 

 ∆υσανεξία στο γάλα 

 ∆ιατροφή µε υψηλή περιεκτικότητα ζωϊκών πρωτεϊνών  

 ∆ιατροφή µε χαµηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο 

 Κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών (αλκοολισµός) 
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 Περιορισµένη σωµατική δραστηριότητα (έλλειψη άσκησης) 

 Υπερβολική άσκηση (που προκαλεί εµµηνόρροια) 

  

 

Οι παράγοντες κινδύνου για τη ∆ευτεροπαθή Οστεοπόρωση είναι: 

 

 
 
 
 

2.6. Κλινική εικόνα  
 

Η οστεοπόρωση δεν είναι απαραίτητο να εµφανίζει συµπτώµατα, ειδικά στα πρώ-

τα στάδια, αφού δεν είναι από µόνη της επίπονη. Όλα είναι αποτέλεσµα µικροφθοράς 

των "αραιών" πλέον οστών. Το κύριο χαρακτηριστικό, όµως, της οστεοπόρωσης είναι 

το ιστορικό καταγµάτων, συχνά, χωρίς ιδιαίτερη αιτία. Εκδηλώνεται κυρίως µε ραχι-

αλγία, σταδιακή απώλεια ύψους του ασθενούς, κύφωση, κατάγµατα του κάτω άκρου 

της κερκίδας στο χέρι (κάταγµα Colles) και σπανιότερα, λόγω της καθίζησης σπονδύ-

λων της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης, εικόνα οσφυαλγίας µε διάχυτα 

άλγη στη µέση και στους γλουτούς. Η οστεοπόρωση είναι υπεύθυνη και για τη µεγά-

λη συχνότητα των καταγµάτων στην περιοχή του ισχίου. 

Λόγω της ασυµπτωµατικής φύσης της η οστεοπόρωση συχνά διαγιγνώσκεται κα-

θυστερηµένα. Συνίσταται, λοιπόν, σε άτοµα που ανήκουν στις οµάδες κίνδυνου και 

πάντα σε γυναίκες άνω των 40 ετών, να συµβουλεύονται τους θεράποντες γιατρούς, 

για σχετική έρευνα. Αυτό γίνεται, κυρίως, µε µέτρηση οστικής µάζας, µια ανώδυνη 

διαδικασία, που, επίσης, χρησιµεύει και για την εκτίµηση των αποτελεσµάτων της 

θεραπευτικής αγωγής. Οι ακτινογραφίες είναι χρήσιµο εργαλείο, αλλά δεν αποτελούν 

αξιόπιστη πηγή από µόνες τους. 

 

 

2.7. Συµπτώµατα 
 

Η οστεοπόρωση είναι νόσος όλων των οστών και γι’ αυτό κατάγµατα µπορεί να 

συµβούν σε διάφορες θέσεις του σκελετού, αλλά συνήθως συµβαίνουν στους σπον-

δύλους, στον αυχένα του µηριαίου οστού και στο αντιβράχιο. Πιο συγκεκριµένα, πε-

ρίπου 40% των οστεοπορωτικών καταγµάτων αφορούν τη σπονδυλική στήλη, 20% 

τον  αυχένα του µηριαίου οστού, 20% το αντιβράχιο και 20% άλλα οστά. Τα κατάγ-

µατα του αυχένα του µηριαίου οστού και του αντιβραχίου συµβαίνουν πάντοτε µετά 

από έναν ελαφρό τραυµατισµό, όπως είναι π.χ. τα πεσίµατα, ενώ συνοδεύονται πά-

ντοτε από πόνο. Αντίθετα, τα σπονδυλικά κατάγµατα συµβαίνουν συχνά χωρίς να 

 ∆ιάφορες ενδοκρινικές παθήσεις όπως υπογοναδισµός, υπερλειτουργία επινεφριδίων, 

υπερθυρεοειδισµός, σακχαρώδης διαβήτης κ.α. 

 Παθήσεις γαστρεντερικού 

 Παθήσεις µυελού των οστών 

 Παθήσεις συνδετικού ιστού 
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προηγηθεί τραυµατισµός και αρκετές φορές δεν συνοδεύονται από πόνο στη ράχη ή 

στη µέση. Απώλεια ύψους και κύφωση περιλαµβάνονται στις όψιµες συνέπειες των 

σπονδυλικών καταγµάτων. 

Από τη στιγµή όµως που θα ξεφύγει από το υποκλινικό στάδιο, τότε χαρακτηρίζε-

ται από δύο φάσεις κλινικών εκδηλώσεων. Την οξεία φάση που επισυµβαίνει κατά τη 

διάρκεια σηµαντικού αυτόµατου ή προκλητού κατάγµατος και τη χρόνια φάση που 

αφορά τα µεσοδιαστήµατα των οξέων φάσεων. 

Η χρόνια φάση µπορεί να διαρκέσει χρόνια. Χαρακτηρίζεται από επιµόνους πό-

νους στην περιοχή της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και υψηλή οσφυ-

αλγία. Ο ασθενής ανακουφίζεται µόνο ξαπλωµένος, οποιαδήποτε άλλη θέση αυξάνει 

τα ενοχλήµατά του. 

Βαθµιαία επειδή το άτοµο χάνει το ύψος της σπονδυλικής στήλης του µειώνεται 

τόσο το εύρος της θωρακικής όσο και της κοιλιακής κοιλότητας µε αποτέλεσµα προ-

οδευτική δύσπνοια και αίσθηµα πληρότητας µετά από λήψη µικράς ποσότητας φαγη-

τού. Η κοιλία προεξέχει και οι παχιές δερµατικές ρυτίδες εµφανίζονται στην περιοχή 

των πλευρών και της λεκάνης 

Στην οξεία φάση αιφνίδια και κατά τη διάρκεια των συνήθων ασχολιών του το 

οστεοπορωτικό άτοµο αισθάνεται ένα ισχυρό πόνο στην περιοχή της θωρακικής µοί-

ρας της σπονδυλικής στήλης ή στην ανώτερη οσφυϊκή µοίρα. Ο πόνος τον αναγκάζει 

να ξαπλώσει ακίνητος, µια και η στάση αυτή είναι η µόνη που ανακουφίζει. Ο βήχας 

και το πτέρνισµα προκαλούν έξαρση του πόνου του. 

Η οξεία αυτή κατάσταση διατηρείται για 10-15 ηµέρες και µετά αρχίζει βαθµιαία 

να υποχωρεί. Πλήρης υποχώρηση των συµπτωµάτων µπορεί να απαιτήσει αρκετούς 

µήνες.  

Αλλά κατάγµατα που µπορούν να συµβούν συνήθως από πτώση (οι νευρολογικές 

παθήσεις είναι συνήθως στις µεγάλες ηλικίες) είναι των πλευρών, του άκρου της κερ-

κίδας, του βραχιονίου και του ισχίου. Τα τελευταία µάλιστα απαιτούν άµεση χειρουρ-

γική αποκατάσταση. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η οστεοπόρωση διακρίνεται σε δυο τύπους: τύ-

που Ι και τύπο ΙΙ. Άλλοι τύποι δεν παρουσιάζουν µεγάλη συχνότητα εµφάνισης. Για 

το λόγο αυτό θα παρουσιαστούν τα συµπτώµατα για τους τύπους Ι και ΙΙ οστεοπόρω-

σης. 
 

2.7.1 Προβληµατικές καταστάσεις στην µεταµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση τύ-

που Ι  

 
Ο µέσος όρος των γυναικών που πάσχουν από αυτόν τον τύπο οστεοπόρωσης εί-

ναι 50-65 ετών και συνήθως εµφανίζουν συµπτώµατα πόνου στον σκελετό. Συγκε-

κριµένα εµφανίζουν πόνο στην ράχη, µειωµένο συνολικό ύψος, αύξηση της κύφωσης 

στην θωρακική µοίρα της Σ.Σ. (καµπούρα), λόρδωση, κατάγµατα πήχη και σπανιότε-

ρα καθίζηση των σπονδύλων της Σ.Σ. συνδεόµενη από διάχυτους πόνους στην µέση, 

στα άκρα κλπ. 
 

 

 

Σπονδυλικά κατάγµατα 

 

Συγκεκριµένα τα κατάγµατα των σπονδύλων λόγω της οστεοπόρωσης τύπου Ι, 

οφείλονται στην απότοµη καθίζηση του σπονδύλου ξαφνικά και όχι σταδιακά όπως 

στην οστεοπόρωση τύπου ΙΙ. Αυτό οφείλεται στην απώλεια της οστικής µάζας που 
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προκαλείται από την απουσία των οιστρογόνων µετά 

την εµµηνόπαυση και αφορά ιδιαίτερα τον σπογγώδη 

οστίτη ιστό. Κατά την προσπάθεια του ασθενή να 

σκύψει απότοµα ή στην προσπάθεια του να σηκώσει 

ένα βαρύ αντικείµενο είναι η µηχανική πρόκλησης 

αυτού του κατάγµατος. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις γίνεται και άµεση πρόσκληση πόνου. Ο 

πόνος αυτός είναι συνεχής ακόµα και στο κρεβάτι και 

σε οποιαδήποτε κίνηση του σώµατος. Σε πολλές 

περιπτώσεις µπορεί να συµβεί και ένα δεύτερο 

κάταγµα στο ίδιο εξάµηνο. Η συχνότητα εµφάνισης 

αυτών των καταγµάτων καθορίζει τη σοβαρότητα της 

οστεοπόρωσης. Μάλιστα το κάταγµα αυτό (κάταγµα 

σύνθλιψης) µπορεί να µη γίνει αντιληπτό παρά µόνο 

µετά από µια ακτινολογική εξέταση η οποία θα 

διαγνώσει την παραµόρφωση του ή των σπονδύλων.  

 

 

Απώλεια ύψους 

 

Η απώλεια ύψους είναι επίσης άλλο 

συνηθισµένο φαινόµενο που ακολουθεί τα 

κατάγµατα ης Σ.Σ.. είτε αυτά είναι κατάγµατα 

απότοµα σύνθλιψης που συµβαίνουν στην 

τύπου Ι οστεοπόρωση είτε είναι που 

συµβαίνουν στην τύπου ΙΙ οστεοπόρωση και 

συµβαίνουν λόγω σταδιακής καθίζησης σιγά-

σιγά. Η αντίληψη της µείωσης του ύψους 

µπορεί να γίνει από το οικείο περιβάλλον ή 

µπορεί να γίνει ακόµα και από τον ίδιο τον 

ασθενή µια και δεν µπορεί να εκτελέσει 

διάφορες δραστηριότητες που στο παρελθόν 

µπορούσε λόγω της µείωσης του ύψους. Η 

εµφάνιση της απώλειας του ύψους δεν είναι 

µια κατάσταση που εµφανίζεται µόνο στα 

οστεοπορωτικά άτοµα.       

Είναι ένα φαινόµενο που οφείλεται στην 

γήρανση. Κατά τη φάση αυτά τα 

µεσοσπονδύλια διαστήµατα µικραίνουν λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων των µεσο-

σπονδύλιων δίσκων της Σ.Σ. µε αποτέλεσµα την µείωση του ύψους του ατόµου. Το 

αν η µείωση του ύψους οφείλεται στην οστεοπόρωση ή στην διαδικασία της γήραν-

σης, ένας ειδικός γιατρός θα δώσει την διάγνωση. Ακτινολογικά πάντως η βλάβη 

στους σπονδύλους είναι χαρακτηριστική µια και το σχήµα τους είναι διαφορετικό 

(σχήµα σφήνας, υπόκοιλο) από το φυσιολογικό σχήµα που είναι τετράγωνο. 
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Κύφωση  

   

        Άλλη µια παθολογική κατάσταση 

που εµφανίζεται στα οστεοπορωτικά 

άτοµα είναι η κύφωση. Η κύφωση εµ-

φανίζεται λόγω των καταγµάτων που 

συµβαίνουν στους σπονδύλους της θω-

ρακικής µοίρας της Σ.Σ. όταν η κύφωση 

είναι µεγάλου βαθµού τα προβλήµατα 

είναι πολλά. ∆εν είναι µόνο το 

αισθητικό µέρος αλλά δηµιουργεί 

προβλήµατα και στη λειτουργία άλλων 

ζωτικών συστηµάτων. ∆ηµιουργεί 

προβλήµατα στη λειτουργία του 

καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συ-

στήµατος. Το θωρακικό τοίχωµα λόγω 

των καταγµάτων χάνει την 

χωρητικότητα του και περιορίζεται  η 

ζωτική χωρητικότητα των πνευµόνων, 

δηλαδή εµφανίζεται ένα είδος αναπνευστικής ανεπάρκειας. Τα συµπτώµατα που εµ-

φανίζει ο ασθενής είναι δύσπνοια, εύκολη κόπωση και πολλές φορές καρδιαγγειακές 

επιπλοκές. Είναι γεγονός ότι ο κακός αερισµός των πνευµόνων κάνει αργή την ίαση 

συνηθισµένων λοιµώξεων,  προδιαθέτοντας για πιο σοβαρές λοιµώξεις.  

 

Οστικές παραµορφώσεις (συνάντηση θώρακα-λεκάνης) 

 

        Επίσης παραµορφώσεις στα οστά της Σ.Σ. µπορούν να οδηγήσουν είτε σε συνά-

ντηση θώρακα-λεκάνης είτε σε λόρδωση της οσφυϊκής µοίρας (Κουντουράς 1996). 
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Κατάγµατα άνω άκρων 

 

Είναι πολύ συνηθισµένα τα 

οστεοπορωτικά κατάγµατα στο πήχη. 

Ιδιαίτερα στο κάτω άκρο της κερκίδας 

του πήχη. Είναι ένα συνηθισµένο 

κάταγµα όχι µόνο σε οστεοπορωτικά 

άτοµα αλλά είναι ένα συχνό κάταγµα 

κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. 

Προδιάθεση για το κάταγµα αυτό εί-

ναι και το σχήµα του οστού που είναι 

κοίλο µε αποτέλεσµα κατά την 

στήριξη στο χέρι για πρόληψη από 

χτύπηµα να σπάει το οστό. Σύµφωνα 

µε επιδηµιολογικές έρευνες συνήθως 

οι ασθενείς που παρουσιάζουν 

κάταγµα στο σηµείο αυτό έχουν ελαττωµένη οστική πυκνότητα και σε άλλα οστά. 

Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι το συγκεκριµένο  κάταγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 

δείκτης προβληµάτων οστεοπόρωσης. Γυναίκες ηλικίας 50-65 ετών, οι οποίες είναι 

υγιείς συνήθως παθαίνουν τέτοια κατάγµατα κατά την προσπάθεια τους να στηρίζουν 

το χέρι τους στο έδαφος συνήθως µε την παλάµη. Το κάταγµα είναι επίπονο και έχει 

σαν αποτέλεσµα πολλές φορές την µείωση του µήκους του πήχη ή την παραµόρφωση 

της πηχεοκαρπικής άρθρωσης που είναι χαρακτηριστική και ανάλογη µε τον τύπο του 

κατάγµατος.  

 

 

Προβλήµατα στην µετεµµηνοπαυσιακής οστεοπόρωση τύπου Ι 

 

 

Σπονδυλικά κατάγµατα 

Απώλεια ύψους 

Κύφωση 

Οστικές παραµορφώσεις (συνάντηση θώρακα-λεκάνης) 

Κάταγµα άνω άκρων (κάταγµα πήχη) 

 

 

 

2.7.2 Προβληµατικές καταστάσεις στην οστεοπόρωση τύπου ΙΙ 

 
Κατάγµατα  

 

Στο σηµείο αυτό γίνεται αναφορά για τα κατάγµατα που συµβαίνουν στην οστεο-

πόρωση τύπου ΙΙ. Η συχνότητα των καταγµάτων αυτών αυξάνει µε την αύξηση της 

ηλικίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις µεγάλη συχνότητα εµφάνισης έχουν τα κατάγµατα 

του ισχίου. Το γεγονός αυτό έχει σχέση µε την µεγάλη οστική απώλεια που παρου-

σιάζει το ισχίο και ιδιαίτερα το άνω τµήµα του. Κατά την οστεοπόρωση τύπου ΙΙ ε-

πηρεάζεται περισσότερο ο συµπαγής ή ο φλοιώδης οστίτης ιστός που κατά το µεγα-

λύτερο µέρος του αποτελούνται τα µακριά οστά όπως είναι το µηριαίο. Ο µηχανισµός 
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πρόκλησης των καταγµάτων αυτών είναι η πτώση. Μάλιστα άτοµα ηλικίας άνω των 

75 ετών σε ποσοστό 30-50% εµφανίζουν ένα πέσιµο το χρόνο. Φυσικά όλες οι πτώ-

σεις δεν καταλήγουν σε κάταγµα. Περίπου το 3-5% των περιπτώσεων καταλήγουν σε 

κάταγµα και το 1% σε κάταγµα ισχίου. Οι ηλικιωµένοι πέφτουν απότοµα προς τα ε-

µπρός ή προς το πλάι χωρίς να υπάρχει έλεγχος µε αποτέλεσµα να παθαίνουν  κάταγ-

µα. Εκτός από τη φάση του πεσίµατος, είναι και η µείωση της απορρόφησης της ε-

νέργειας από το άτοµο, τα µειωµένα αντανακλαστικά και η µείωση της οστικής µάζας 

του µηριαίου. Όταν αναφερόµαστε στη χαµηλή ενέργεια απορρόφησης από το άτοµο, 

αναφερόµαστε στο ότι η περιοχή των γοφών στην τρίτη ηλικία στερείται λίπους και 

µυών µε αποτέλεσµα να µην λειτουργούν σαν απορροφητήρες σε ενδεχόµενη πτώση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η µεγάλη συχνότητα των πτώσεων σε αυτή την ηλικία οφείλεται σε ελάττωση 

των αντανακλαστικών του σώµατος, σε ελάττωση της µυϊκής ισχύος που αδυνατεί να 

αναχαιτίσει το πέσιµο και να απορροφήσει τους κραδασµούς, σε ελάττωση της οπτι-

κής οξύτητας, σε νευρολογικές διαταραχές όπως η νόσος Parkinson, σε επηρεασµένη 

ικανότητα ισορροπίας και σε βραδείες αντιδράσεις στις µεταβολές που συµβαίνουν 

στο χώρο. Επίσης η συνύπαρξη άλλων παθολογικών καταστάσεων σε συνδυασµό µε 

τις αντίστοιχες φαρµακευτικές αγωγές προκαλούν επίταση της αδυναµίας και προδια-

θέτουν λιποθυµικά επεισόδια. 

Στην οστεοπόρωση τύπου ΙΙ, δεν αποκλείονται και άλλα κατάγµατα π.χ των 

σπονδύλων, οι οποίοι παθαίνουν πολλά κατάγµατα µε αποτέλεσµα την καθίζηση της 

Σ.Σ. σιγά-σιγά. Άλλα κατάγµατα τα οποία µπορούν να συµβούν είναι στο πήχη, στο 

ώµο, στη λεκάνη, στα πλευρά δεν είναι όµως τόσο σηµαντικά και δεν παρουσιάζουν 

τα προβλήµατα που δηµιουργούν τα κατάγµατα του ισχίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται µερικές από τις επιπτώσεις των καταγµάτων του αυχένα 

του µηριαίου οστού: 
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Μέσα στον πρώτο χρόνο µετά από το κάταγµα περίπου το 20% των γυναικών 

και το 30% των ανδρών πεθαίνουν.  

Από αυτούς που επιζούν περίπου το 50% παρουσιάζει µερική ή πλήρη αναπηρία 

και το 20% νοσηλεύεται σε ιδρύµατα χρονίως πασχόντων.   

Σε ετήσια βάση ο αριθµός των ηµερών νοσοκοµειακής νοσηλείας για ασθενείς 

µε κάταγµα του αυχένα του µηριαίου οστού είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό 

των ηµερών νοσοκοµειακής νοσηλείας  για ασθενείς µε αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο ή σακχαρώδη διαβήτη ή έµφραγµα του µυοκαρδίου ή καρκίνο του 

µαστού.  

 

 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι και εύ-

κολη και δύσκολη. Σε πολλές περιπτώσεις τα συµπτώµατα οδηγούν εύκολα τον ιατρό 

σε µια διάγνωση, ρυθµίζοντας έτσι την κατάλληλη αγωγή. Σε άλλες περιπτώσεις ό-

µως είναι πολύ δύσκολη η διάγνωση γιατί η συµπτωµατολογία δεν είναι ξεκάθαρη. 

Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και ενηµέρωση των ατόµων και συχνά κατάλληλες εξε-

τάσεις που θα οδηγήσουν στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου (Κουντουράς ,1996).  

 

 

 

2.8. ∆ιάγνωση                
                   

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης, όταν έχει συµβεί κάταγµα, είναι εύκολη και στη-

ρίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση και στη µέτρηση της οστικής πυκνότη-

τας(BMD). Γενικά, τα κατάγµατα που προκαλούνται από την οστεοπόρωση συµβαί-

νουν µετά από µια µικρή πρόσκρουση ή πέσιµο, π.χ. πέσιµο κάτω, σκόνταµµα σε 

σκαλοπάτια ή ακόµα και βήξιµο. 

Οι ερωτήσεις που γίνονται αφορούν οποιουσδήποτε παράγοντες κινδύνου µπορεί 

να έχει ο ασθενής και πραγµατοποιείται µέτρηση του ύψους - χάσιµο 3 εκ. στο ύψος 

µπορεί να σηµαίνει ότι  ο ασθενής υπέστη κατάγµατα στη σπονδυλική στήλη (αυτά 

τα κατάγµατα είναι µερικές φορές ανώδυνα και έτσι µπορεί να έµειναν απαρατήρη-

τα). Ο γιατρός µπορεί επίσης να ζητήσει ακτινογραφίες για να ελέγξει για τυχόν κα-

τάγµατα οστών στη σπονδυλική στήλη. Τα κατάγµατα που προκαλούνται από την 

οστεοπόρωση καλούνται συχνά ‘συντριπτικά’ ή ’σφηνοειδή’ κατάγµατα. Όταν η διά-

γνωση γίνεται µέσω ακτινογραφίας η απώλεια του είναι µεγάλη και έχει χαθεί πολύ-

τιµος χρόνος. 

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης µπορεί να γίνει στο προκαταγµατικό στάδιο µε 

µέτρηση της οστικής πυκνότητας, εφόσον τηρούνται οι ενδείξεις για τη χρησιµοποίη-

σή της.  

 

2.8.1 Μέθοδοι διάγνωσης 
 

Οι µέθοδοι µέτρησης της οστικής πυκνότητα είναι: 

 

Α. Μορφοµετρικές 

1. ποιοτική   

2. ποσοτική  

Β. Οπτική φωτοπυκνοµετρία 
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Γ. Απορρόφηση φωτονίων 

1. µε µια δέσµη 

2. µε δυο δέσµες 

∆. Αξονική τοµογραφία 

Ε. Ενεργοποίηση νετρονίων 

ΣΤ. Άλλες  

1.βιοψία ιστών 

2.ισοζύγιο ασβεστίου΄ 

3.κινητική ραδιενεργού ασβεστίου 

4.ολόσωµη σκελετική πρόσληψη δισφωσφονικών 

 

 

Η µέτρηση της οστικής µάζας ή καλύτερα η οστική πυκνοµετρία είναι µία απλή 

εξέταση εκτίµησης της περιεκτικότητας σε άλατα ασβεστίου στο σκελετό. Η εξέταση 

αυτή έχει πλέον παγκόσµια καθιερωθεί σαν ο απλούστερος και ασφαλέστερος τρόπος 

για την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης και για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά 

δηµοφιλής. Με την οστική πυκνοµετρία εκτιµάται η παρούσα κατάσταση των οστών 

και ειδικότερα ο κίνδυνος εµφάνισης οστεοπορωτικών καταγµάτων. 

Η µέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται µε ειδική ακτινολογική εξέταση 

(DEXA - Dual Energy X-ray Absorptiometry).  DΕXA: “Gold-standard” για τη µέ-

τρηση της BMD. Η σύγκριση της οστικής πυκνότητας του εξετασθέντος µε τη µέση 

οστική πυκνότητα ενός νεαρού ενήλικα, εκφράζεται ως T-score. Η διάγνωση της ο-

στεοπόρωσης τίθεται όταν το T-score είναι - 2,5 σταθερές αποκλίσεις ή χαµηλότερα. 

Ο όρος "οστεοπενία" ή "χαµηλή οστική πυκνότητα" χρησιµοποιείται σε T-scores από 

- 1.0 µέχρι - 2,5. 

 

Κατάταξη 

 
T-score 

 

Φυσιολογική 

 

-1 ή µεγαλύτερο 

 

Οστεοπενία 

 

Μεταξύ -1 και -2.5 

 

Οστεοπόρωση 

 

-2.5 ή µικρότερο 

 

Σοβαρή Οστεοπόρωση 

 

-2.5 ή µικρότερο & οστεοπορωτικό κά-

ταγµα 

 

 

Αν και έχει προταθεί ο ορισµός του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO) για 

την οστεοπόρωση να περιορίζεται σε χαµηλά T-scores του ισχίου, χαµηλά T-scores 

και από άλλα σηµεία µπορούν να θεωρηθούν επίσης διαγνωστικά για οστεοπόρωση. 

Οι σπονδυλικές µετρήσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τις νεότερες µετεµµηνοπαυ-

σιακές γυναίκες, γιατί µπορεί να αναδείξουν τις οστεοπορωτικές τιµές νωρίτερα από 

τις µετρήσεις του ισχίου. Σε µεγαλύτερες γυναίκες, οι οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις, 

που συµβαίνουν µε την ηλικία, µπορεί να οδηγήσουν σε ψευδείς µετρήσεις οστικής 

πυκνότητας. 
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Το Z-score (η οστική πυκνότητα του εξεταζόµενου, συγκριτικά µε άλλους αν-

θρώπους της ίδιας ηλικίας και µεγέθους εκφρασµένη σε αριθµό σταθερών αποκλίσε-

ων πάνω ή κάτω από την µέση τιµή) είναι πιο χρήσιµο σε νεαρά άτοµα. Z-score ίσο 

µε -2 ή χαµηλότερο θεωρείται ένδειξη για πιο ενδελεχή διερεύνηση πιθανών δευτε-

ροπαθών αιτίων οστεοπόρωσης, αν και αυτές τις αιτίες πρέπει να τις σκεφτόµαστε σε 

όλες τις περιπτώσεις. 

 

T-score= Μετρηθείσα BMD – Μέση Τιµή BMD νεαρών ενήλικων 

                 1 SD της BMD νεαρών ενήλικων  

 

 

2.8.2 Ποιος πρέπει να κάνει µέτρηση οστικής πυκνότητας(BMD); 

 

• Όποιος έχει σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση 

• Μετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας µικρότερης των 65 ετών που έχουν  επι-

πλέον της εµµηνόπαυσης έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για οστε-

οπόρωση.  

• Όλες οι γυναίκες ηλικίας 65 ετών και πάνω ανεξαρτήτως παραγόντων κινδύνου. 

• Γυναίκες και άνδρες που παίρνουν ή προβλέπεται να πάρουν κορτιζόνη για µε-

γάλο χρονικό διάστηµα (ηµερήσια δόση ίση ή µεγαλύτερη από 7,5 mg πρεδνι-

ζολόνης. για 3 µήνες ή περισσότερο). 

• Όποιος έχει συµπτώµατα που υποδεικνύουν οστεοπόρωση, π.χ. απώλεια ύψους, 

‘εξόγκωµα dowager’ στη σπονδυλική στήλη σας, ένα κάταγµα που προκαλείται 

από µικρό ατύχηµα. 

• Γυναίκες και άνδρες µε ακτινολογική παραµόρφωση σπονδύλων.  

• Γυναίκες και άνδρες που έχουν υποστεί κάταγµα µετά από ελαφρό τραύµα 

• Γυναίκες και άνδρες που βρίσκονται σε θεραπεία για οστεοπόρωση προκειµέ-

νου να γίνεται περιοδικά αξιολόγηση του αποτελέσµατος της εφαρµοζόµενης 

θεραπευτικής αγωγή 

• Ηλικιωµένοι άνδρες 
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2.8.2 Σε ποιες περιοχές γίνεται η µέτρηση της οστικής πυκνότητας; 

 

 

 

Πάντοτε κεντρικά 

1. ΟΜΣΣ 

� Ο1-Ο4  (ΟΠ-Πλάγια) 

2. Ισχίο 

� Σύνολο (Total  

 Proximal Femur) 

� Αυχένας 

� Τροχαντήρας 

 

 

 

 

 

 

Μερικές φορές 

► Αντιβράχιο (33% κερκίδας) 

� Αν δεν είναι εφικτή η µέτρηση 

σε ΟΜΣΣ ή ισχίο 

� Υπερπαραθυρεοειδισµός 

� Πολύ παχύσαρκοι (αντοχή 

τραπεζιού) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Χρησιµοποιείτε πάντα το χαµηλότερο 

T-score από αυτές τις µετρήσεις. 
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2.9. ∆ιαγνωστικά κριτήρια-∆ιαφορική διάγνωση 

 
9.1 Τυποποιηµένα διαγνωστικά κριτήρια 
 
Κλινικά ευρήµατα 

 

� Πόνος σε κατώτερη θωρακική και οσφυϊκή µοίρα Σ.Σ (συνήθως χωρίς επε-

κτάσεις). 

� Ελάττωση σωµατικού ύψους-κατάγµατα (σπονδύλων απαραίτητα, αυχένα µη-

ριαίου, κάταγµα Colles), ή 

� Απουσία κλινικών ευρηµάτων. 

 

Ακτινολογικά ευρήµατα 

 

� Ελάττωση οστικών δοκίδων σπογγώδους ουσίας. 

� Αυξηµένη αντίθεση φλοιώδους-σπογγώδους ουσίας οστών. 

� Απουσία οστικών διαβρώσεων φλοιώδους ουσίας. 

� Παραµορφώσεις σπονδύλων-κατάγµατα (ή κάταγµα) ως απαραίτητο εύρηµα 

για τη διάγνωση.  

� Ασβεστοποίηση κοιλιακής αορτής. 

� Απουσία αλλοιώσεων σε κρανίο. 

 

Εργαστηριακά ευρήµατα 

 

� Υπασβεστουρία. 

� Φυσιολογικές τιµές ασβεστίου, φωσφόρου και αλκαλικής φωσφατάσης αίµα-

τος. 

 

9.2 ∆ιαφορική διάγνωση 

 

∆ιαφορική διάγνωση µε οστεοµαλάκυνση(οι δύο καταστάσεις είναι δυνατόν να συ-

νυπάρχουν)· στην οστεοπόρωση: 

 

� Χαρακτήρες πόνου είναι διαφορετικοί (στην οστεοµαλάκυνση είναι εντονότε-

ρος σε πρόσθια µέρη κορµού, όπως πλευρές, ισχίο, ηβική σύµφυση , επηρεά-

ζει κινήσεις και βάδισµα, υπάρχουν συχνότερα διάχυτοι σκελετικοί πόνοι ά-

κρων. 

� ∆εν υπάρχει µυοπάθεια κεντρικών µυών. 

� << Ταινιοειδή >> κατάγµατα (ζώνες Looser) δεν παρατηρούνται. 

� ∆εν υπάρχουν ακτινολογικά ευρήµατα από κρανίο και µακρά οστά, κατάγµα-

τα πλευρών είναι σπάνια (εκτός από ιδιοπαθή µορφή και δευτεροπαθή οστεο-

πόρωση από κορτικοστεροειδή και υπερθυρεοειδισµό). 

� ∆εν  υπάρχουν ακτινολογικά ευρήµατα υπερπαραθυρεοειδισµού. 

� Ασβέστιο, φώσφορος και αλκαλική φωσφατάση αίµατος έχουν φυσιολογικά 

επίπεδα. 

� Παρατηρείται µεγαλύτερη απέκκριση (>35%) σε δοκιµασία πρόκλησης υπε-

ρασβεστιαιµίας (στην οστεοµαλάκυνση <20%). 

� Θετική δοκιµασία καλσιφερόλης (τιµές ασβεστίου ούρων παραµένουν αµετά-

βλητες στην οστεοµαλάκυνση). 

� Ευρήµατα βιοψίας οστού είναι διαφορετικά. 
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∆ιαφορική διάγνωση µε εκφυλιστική σπονδυλαρθροπάθεια (οι δύο καταστάσεις πολύ 

σπάνια συνυπάρχουν)· στην οστεοπόρωση. 

 
� ο πόνος δεν παρουσιάζει αντανακλάσεις και δεν παρατηρούνται νευρολογικά 

σηµεία ριζιτικών βλαβών. 
� ∆εν παρατηρούνται ευρήµατα οστεοαρθρίτιδας, κλινικά και/ή ακτινολογικά. 
� ∆εν παρατηρούνται ευρήµατα µυελοπάθειας (εγκάρσια βλάβη νωτιαίου µυε-

λού παρά την ύπαρξη συµπιεστικών καταγµάτων). 
 

 

 

2.10. Πρόληψη    
 

Η εµφάνιση και ανάπτυξη της οστεοπόρωσης αποδίδεται σε µορφολογικούς, φυ-

σιολογικούς, ορµονικούς, διατροφικούς και γενετικούς παράγοντες (Ballard et al 

1998). Υπάρχουν αρκετά νοσήµατα και µερικά φάρµακα που γνωρίζουµε ότι προκα-

λούν οστεοπόρωση αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν µπορεί να αναγνωριστεί 

ένας βασικός λόγος πρόκλησής της. Σε γενικές γραµµές, η αντιµετώπιση της οστεο-

πόρωσης στηρίζεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στη θεραπευτική µέ-

θοδο. 

Οι στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόληψη της πάθησης 

σχετίζονται άµεσα µε την οστική πυκνότητα και τις µεταβολές της µε την αύξηση της 

ηλικίας. Η οστική πυκνότητα είναι µια δυναµικά µεταβαλλόµενη  βιολογική παράµε-

τρος η οποία καθορίζεται γενετικά, αλλά προσαρµόζεται συνεχώς κάτω από την επί-

δραση περιβαλλοντικών, βιοχηµικών, ορµονικών και µηχανικών παραγόντων. Είναι 

λογικό λοιπόν οι στρατηγικές πρόληψης της οστεοπόρωσης να στηρίζονται στη 

διαµόρφωση των παραγόντων αυτών. Η πρόσληψη ασβεστίου και της βιταµίνης D, ο 

έλεγχος της λήψης των πρωτεϊνών καθώς και η λήψη φαρµακευτικής αγωγής για την 

καλύτερη ορµονική ρύθµιση είναι η ιατρική απάντηση στον έλεγχο της πάθησης.  

Τέλος, ένας σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης της οστικής πυκνότητας απο-

τελεί η µηχανική φόρτιση που ασκείται στο οστό η οποία και επιτυγχάνεται µε την 

ειδική φυσική δραστηριότητα.  

 

      Η οστεοπόρωση περιλαµβάνεται στις παθήσεις για τις οποίες είναι δυνατόν σήµε-

ρα να εφαρµοστούν µέτρα τόσο πρωτογενούς όσο και δευτερογενούς πρόληψης.  

 

2.10.1 Πρωτογενής πρόληψη 

 

        Στην πρωτογενή πρόληψη της οστεοπόρωσης εφαρµόζονται µέτρα που έχουν ως 

στόχο την εξουδετέρωση των τροποποιήσιµων παραγόντων κινδύνου, ώστε να µην 

επιτραπεί η ανάπτυξη της νόσου. Η οστεοπόρωση µπορεί πιο αποτελεσµατικά να 

προληφθεί παρά να θεραπευτεί.  Στους στόχους της πρωτογενούς πρόληψης περιλαµ-

βάνονται: 

 

• Η απόκτηση του µέγιστου δυνατού επιπέδου της κορυφαίας οστικής µάζας 

µέχρι την ηλικία των 25 ετών και η διατήρησή της κατά την ηλικιακή περίοδο 

των 25-45 ετών.  

• Η ελαχιστοποίηση της οστικής απώλειας µετά την ηλικία των 45 ετών.   
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Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει, λαµβάνοντας υπόψη τους τροπο-

ποιήσιµους παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση αλλά και τους µηχανισµούς 

µε τους οποίους αναπτύσσεται η νόσος, η στρατηγική για την πρωτογενή πρόληψη 

της οστεοπόρωσης να εφαρµόζεται σε ευρεία κλίµακα, να αρχίζει από την παιδική και 

εφηβική ηλικία και να περιλαµβάνει: 

• Καθηµερινή λήψη µε την τροφή της απαραίτητης ανάλογα µε το φύλο και την 

ηλικία ποσότητας ασβεστίου και βιταµίνης D.  

• Πρόγραµµα σωµατικής άσκησης  

• Ρύθµιση της ανεπάρκειας των οιστρογόνων σε περιπτώσεις πρώιµης εµµηνό-

παυσης ή παρατεινόµενης αµηνόρροιας  

• ∆ιατήρηση κανονικού σωµατικού βάρους  

• Όχι κάπνισµα  

• Όχι µεγάλη κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών  

• Σε παθήσεις που επιβάλλεται η λήψη κορτιζόνης, θα πρέπει µε βάση τις οδη-

γίες του θεράποντος γιατρού το φάρµακο αυτό να λαµβάνεται, αν είναι επι-

τρεπτό, στη µικρότερη δυνατή δόση και πάντως όχι πάνω από τα 7,5 mg 

πρεδνιζολόνης ηµερησίως. Αν χρειάζεται µεγαλύτερη δόση, τότε θα πρέπει να 

λαµβάνεται παράλληλα ασβέστιο και βιταµίνη D µε βάση τις οδηγίες του θε-

ράποντος γιατρού.  

 

      Επιπλέον σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες 

που έχουν υποβληθεί σε µέτρηση της οστικής 

µάζας, µπορεί  µε βάση τα αποτελέσµατα αυτής 

της µέτρησης ο θεράπων γιατρός να κρίνει ότι στα 

παραπάνω προληπτικά µέτρα χρειάζεται και η 

προσθήκη φαρµάκων που αναστέλλουν την 

οστική απορρόφηση. 

      Οι ηµερήσιες ανάγκες ασβεστίου έχουν 

υπολογιστεί ότι είναι περίπου 1 γραµµάριο για 

παιδιά µέχρι 10 ετών και για άνδρες µέχρι 65 

ετών, ενώ είναι περίπου 1,5 γραµµάρια για 

εφήβους, γυναίκες όλων των ηλικιών και άνδρες 

άνω των 65 ετών. Οι ηµερήσιες ανάγκες σε 

βιταµίνη D είναι 400-800 διεθνείς µονάδες. Το 

ασβέστιο λαµβάνεται κυρίως µε τα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα. Εποµένως, είναι χρή-

σιµο να αναφερθεί η περιεκτικότητα σε ασβέστιο ανά κιλό γαλακτοκοµικού προϊό-

ντος: Γάλα αγελάδας 1,2 γραµ. ανά κιλό, γάλα πρόβειο 2,1 γραµ., γιαούρτι 1,7 γραµ., 

τυρί φέτα 5 γραµ. και τυρί κίτρινο 10-12 γραµµάρια ανά κιλό. Εκτός από τα γαλα-

κτοκοµικά προϊόντα καλές πηγές ασβεστίου είναι τα ψάρια και τα µεταλλικά νερά, 

ενώ η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, τα εµπλουτισµένα σε βιταµίνη D γαλακτο-

κοµικά προϊόντα και τα παχιά ψάρια αποτελούν καλές πηγές βιταµίνης D.  

 

2.10.2 ∆ευτερογενής πρόληψη 

  

Η δευτερογενής πρόληψη της οστεοπόρωσης περιλαµβάνει µέτρα, που εφαρµόζο-

νται όταν έχουν ξεκινήσει οι νοσογόνοι παθογενετικοί µηχανισµοί, και στοχεύει πρώ-

τον, στην προσυµπτωµατική διάγνωση, δηλ. στη διάγνωση της νόσου πριν παρουσιά-

σει το πρώτο σύµπτωµα που είναι το κάταγµα, δεύτερον, στην εξουδετέρωση των 
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τροποποιήσιµων παραγόντων κινδύνου για οστεοπόρωση και τρίτον, στη µη εµφάνι-

ση των κλινικών εκδηλώσεων της πάθησης. 

Εποµένως, προϋπόθεση δευτερογενούς πρόληψης της οστεοπόρωσης είναι να δι-

αγνωστεί η νόσος σε προκαταγµατικό στάδιο, πράγµα που είναι εφικτό, όπως ήδη α-

ναφέρθηκε µε τη µέτρηση της οστικής πυκνότητας και εφόσον τηρούνται οι ενδείξεις 

για τη χρησιµοποίησή της. Τα µέτρα για τη δευτερογενή πρόληψη της οστεοπόρωσης 

εµπίπτουν σε εκείνα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπευτική της αντιµετώπιση. Εί-

ναι εποµένως αυτονόητο ότι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των µέτρων δευτερογε-

νούς πρόληψης για την οστεοπόρωση καθορίζονται από το θεράποντα γιατρό µε βάση 

τα συγκεκριµένα κλινικά δεδοµένα κάθε ασθενούς.  

 

 

2.11. Θεραπεία 

 
Οι σύγχρονες θεραπείες για την αντιµετώπιση της πάθησης αφού έχει εκδηλωθεί 

είναι αρκετές. Η τελική επιλογή του είδους της θεραπείας εξαρτάται από τις κλινικές 

και εργαστηριακές ενδείξεις, την ηλικία του ασθενούς, τη διάθεση συνεργασίας του 

και τις ανεπιθύµητες παρενέργειες που πιθανόν να προκύψουν. 

Ανάπαυση πρέπει να συνιστάται στους οστεοπορωτικούς για µικρό χρονικό διά-

στηµα και µόνο για την αντιµετώπιση ενός οξέος επεισοδίου. Σε όλες τις άλλες περι-

πτώσεις, ανακουφίζει µεν προσωρινά, µακροχρόνια όµως είναι σίγουρο βλαπτική, 

επειδή επιτείνει την οστική ατροφία. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η παρατεταµένη πα-

ραµονή στο κρεβάτι, προκαλεί ταχεία απώλεια οστού. Το πρόγραµµα άσκηση του 

οστεοπορωτικού περιλαµβάνει καθηµερινή φυσικοθεραπεία και ελαφρά άθληση 3-5 

φορές την εβδοµάδα. Με την φυσικοθεραπεία υποβάλλεται σε µια σειρά ασκήσεων, 

που έχουν σαν σκοπό να του διδάξουν τη σωστή θέση του σώµατος, ενδυνάµωση των 

κοιλιακών και παρασπονδυλικών µυών και τη διατήρηση ή βελτίωση της κινητικότη-

τας των αρθρώσεων.  

Ο τελικός στόχος της θεραπείας αποκατάστασης είναι η σταθεροποίηση ή και η 

αύξηση της οστικής πυκνότητας, η πρόληψη των καταγµάτων, η αύξηση της κινητι-

κότητας και γενικά της φυσικής δραστηριότητας και η ελάττωση του πόνου (Λυρίτης, 

1999).  

Έρευνες έχουν δείξει ότι η σύγχρονη εφαρµογή προγραµµάτων φυσικής αγωγής 

µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ρό-

λος της άσκησης στην πρόληψη, παρέµβαση και θεραπεία της νόσου είναι 

σηµαντικός.  

 

Όσον αφορά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, διακρίνουµε: 

1. Tη µη φαρµακευτική. Αυτή περιλαµβάνει τη σωστή διατροφή, την άσκηση 

(30 λεπτά 3 φορές εβδοµαδιαίως –είναι η ενδεικνυόµενη. Η υπερβολική ά-

σκηση είναι επιβαρυντική), τη διακοπή του καπνίσµατος και την αποφυγή 

φαρµάκων που αυξάνουν την οστική απώλεια, Ειδική µνεία απαιτείται για την 

διατροφή. Είναι σηµαντική η πρόσληψη ασβεστίου και βιταµίνης D µε την 

τροφή. Εάν αυτή δεν είναι εφικτή είτε λόγω γαστρεντερικών παθήσεων, είτε 

λόγω δυσανεξίας στην πρωτεΐνη του γάλακτος, η πρόσληψη θα πρέπει να γί-

νεται µε την µορφή δισκίων. Ένα ενήλικο άτοµο θα πρέπει να προσλαµβάνει 

ηµερησίως 1000-1500mg ασβεστίου και 400-800IU βιταµίνης D.  

2. Τη θεραπεία πιθανής υποκείµενης νόσου.  
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3. Την καθ΄εαυτή φαρµακευτική για την µετεµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Ει-

δικότερα, η φαρµακευτική αγωγή που χρησιµοποιείται σήµερα ταξινοµείται 

σε 4 κατηγορίες:   

 

στα φάρµακα µε αναστολή της οστεοκλαστικής δραστηριότητας. 

στους διεγέρτες µειωµένης οστεοβλαστικής δραστηριότητας.  

στους βοηθούς της οµοιοστασίας του ασβεστίου. 

στα τροποποιητικά της οστικής ανακατασκευής. 

 

Αυτή περιλαµβάνει:   

1. Τα διφωσφονικά (Παµιδρονάτη, 

Αλενδρονάτη, Ριζεδρονάτη, 

Ιµπαδρονάτη, Zoλενδρονάτη). Τα 

ευρέως χρησιµοποιούµενα είναι η 

αλενδρονάτη(το λεγόµενο Fosamax σε 

δόση 10mg ηµερησίως η 70mg µία φορά 

την εβδοµάδα) και η ριζενδρονάτη (το 

λεγόµενο Actonel 5mg ηµερησίως ή 

35mg µία φορά την εβδοµάδα).Οι 

διφωσφονάτες καταστέλλουν την 

οστεοκλαστική διαδικασία, χωρίς 

ιδιαίτερα ανεπιθύµητες ενέργειες. Οι 

ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν 

οισοφαγικά ή γαστρικά έλκη και 

οισοφαγίτιδα, η συχνότητα εµφάνισης 

όµως αυτών µειώνεται µε την 

εβδοµαδιαία χορήγηση της 

αλενδρονάτης και της ριζεδρονάτης και 

τη µηνιαία της ιµπαδρονάτης, λήψη µε κενό στοµάχι και ένα ποτήρι νερό σε 

καθιστή ή όρθια θέση και παραµονή σε όρθια στάση για τουλάχιστον µισή 

ώρα πριν τη λήψη τροφής. Σκοπός της χορήγησης των διφωσφονικών είναι η 

αύξηση της οστικής πυκνότητας και η µείωση του κινδύνου εµφάνισης κα-

τάγµατος. Ο συνδυασµός θεραπείας µε οιστρογόνα και διφωσφονικά είναι πιο 

αποτελεσµατικός στην αύξηση της οστικής πυκνότητας από ότι η µονοθερα-

πεία σε γυναίκες που εξακολουθούν να χάνουν οστό και των οποίων η οστεο-

πόρωση είναι σηµαντική. Μειώνουν την πιθανότητα κατάγµατος στη σπονδυ-

λική στήλη και το ισχίο.  

2. Οιστρογόνα. Είναι µία µορφή θεραπείας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης 

σε περιεµµηνοπαυσιακές γυναίκες αλλά δεν αποτελεί θεραπεία πρώτης γραµ-

µής και για µακρό χρονικό διάστηµα δεδοµένων των αποτελεσµάτων της µε-

λέτης WHI (Women Health Initiative) που έδειξε πως η θεραπεία µε οιστρο-

γόνα και προγεστερόνη µειώνει τον κίνδυνο καταγµάτων σε βάρος της αύξη-

σης του κινδύνου εµφάνισης καρκίνου του µαστού, καρδιακής νόσου και 

θροµβοεµβολής. καρκίνου του ενδοµητρίου (πράγµα που αποφεύγεται µε 

σύγχρονη χορήγηση προγεσταγόνων και τεχνητή εµµηνορυσία),  Επίσης µε τα 

οιστρογόνα αυξάνει ο κίνδυνος υπερπλασίας και καρκίνου του ενδοµητρίου 

και σε αυτή την περίπτωση προστατευτικό ρόλο παίζει η συγχρονή χορήγηση 

προγεστερόνης. Συνεπώς διφωσφονικά ή ραλοξιφαίνη συνιστώνται ως πρώτης 
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γραµµής θεραπεία για πρόληψη και διφωσφονικά για θεραπεία της ήδη εγκα-

τεστηµένης οστεοπόρωσης. Τα οιστρογόνα στόχο έχουν κατά βάση την ανα-

κούφιση των µετεµµηνοπαυσιακών συµπτωµάτων, όπως εξάψεις, ξηρότητα 

κόλπου, συµπτωµατολογία από το ουροποιητικό και συναισθηµατική αστά-

θεια.  

3. Τα ανάλογα οιστρογόνων (SERMS), όπως η ραλοξιφαίνη (Evista). Έχουν τις 

ενδείξεις χορήγησης των οιστρογόνων χωρίς όµως τις παρενέργειες τους εκτός 

της θροµβοφβλεβίτιδας. Βοηθούν στην αποφυγή της οστεοπόρωσης και την 

µείωση της χοληστερίνης, δεν έχουν δράση στους µαστούς και τη µήτρα. Με 

τον τρόπο αυτό ελπίζεται η βελτίωση της συµµόρφωσης στη θεραπεία των µε-

τεµµηνοπαυσιακών γυναικών. 

4. Καλσιτονίνη. Η καλσιτονίνη είναι µία ειδική για τα οστά ορµόνη που ανα-

στέλλει τη δράση των οστεοκλαστών. Η ορµόνη αυτή είναι χωρίς σοβαρές 

παρενέργειες, εκτός από την πρόκληση ναυτίας και εξάψεων µετά την ενδοµυ-

ϊκή λήψη. Πράγµατι µετά λήψη καλσιτονίνης αναστέλλεται η οστική απώλεια, 

ενώ υπάρχει περίπτωση η οστική πυκνότητα να αυξηθεί. Πρόσφατα θεωρείται 

πρακτικότερη η ενδορρινική λήψη του φαρµάκου αυτού. Επιπλέον έχει και 

αναλγητική δράση. Είναι φάρµακο εκλογής σε οστεοπορωτικούς ασθενείς µε 

άλγος λόγω οξέος οστεοπορωτικού κατάγµατος, λιγότερο αποτελεσµατικό 

στη θεραπεία της µετεµµηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης από τα διφωσφονικά. 

Μετά την ύφεση του άλγους µπορεί να αντικατασταθεί από άλλο αντιοστεο-

πορωτικό. ∆εν αποτελεί πρώτης γραµµής αγωγή διότι είναι ακριβή, χορηγείται 

παρεντερικώς ή ενδορρινικώς, εµφανίζει συχνές παρενέργειες και είναι δυνα-

τή η ανάπτυξη αντίστασης στην δράση του λόγω εµφάνισης αντισωµάτων έ-

ναντι της καλσιτονίνης.  

5. Φθοριούχο νάτριο. Χορηγούµενο σε δόση 50-80 mg/ηµερησίως έχει διεγερ-

τική δράση στην οστεοβλαστική λειτουργία. Το παραγόµενο πάντως κολλα-

γόνο δεν µεταλλώνεται εύκολα, για αυτό και υπάρχει κίνδυνος εµφάνισης ο-

στεοµαλακίας. Επίσης ενώ αυξάνεται η οστική πυκνότητα της σπονδυλική 

στήλη παρουσιάζεται αντίθετα µείωση της πυκνότητας του περιφερικού σκε-

λετού και αυξηµένος αριθµός καταγµάτων του µηριαίου οστού. Η χορήγηση 

του φθοριούχου νατρίου πρέπει να συνοδεύεται από υψηλές δόσεις ασβεστίου 

καθώς και βιταµίνης D, αυτά εξουδετερώνουν τον κίνδυνο της οστεοµαλακί-

ας, αυξάνουν όµως τον κίνδυνο της υπερασβαιστιαιµίας. Αρχικός ενθουσια-

σµός για θεραπεία της οστεοπόρωσης µε φθόριο µετριάσθηκε από το ότι το 

50% των αρρώστων δεν απαντούν στη θεραπεία ή απαντούν µετρικά και στο 

ότι παρατηρούνται σοβαρές παρενέργειες σ σηµαντικό ποσοστό ασθενών. 

Παρενέργειες που εµφανίζονταο εκτός της οστεοµαλακίας είναι αυτές του 

ρευµατολογικού τύπου, δηλαδή αρθραλγίες συνοδευόµενες από οίδηµα στην 

περιοχή του γόνατος και της κεφαλής του µηριαίου. Στο γαστρεντερικό µε 

γαστραλγία, ναυτία, εµετός και υπόχρωµη αναιµία οφειλόµενη σε χρόνια α-

πώλεια αίµατος από το γαστρεντερικό.  

6. Τεριπαρατίδη (παραθορµόνη). Χορηγείται υποδορίως και σε αυτό έγκειται 

και η µη συχνή χρήση της. Ένδειξη αποτελεί η βαρεία οστεοπόρωση µε συνύ-

παρξη ενός τουλάχιστον οστεοπορωτικού κατάγµατος και εφόσον ο ασθενής 

δεν εµφανίζει υπερπαραθυρεοειδισµό. Αναφέρεται ότι µπορεί να αυξήσει την 

οστική µάζα κατά 10% το χρόνο καθώς και το ρανελικό στρόντιο που µειώ-

νει τα κατάγµατα στη σπονδυλική στήλη και το ισχίο.  

7. Βειαζιδικά διουρητικά. Χρησιµοποιούνται κατά βάση στη θεραπεία της υ-

πέρτασης αλλά φαίνεται πως έχουν δράση και στην πρόληψη της οστεοπόρω-
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σης. ∆εν αποτελούν θεραπεία πρώτης γραµµής της µετεµµηνοπαυσιακής ο-

στεοπόρωσης. 

8. Αναβολικά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι έχουν θετική δράση στη λειτουργία 

των οστεοβλαστών και ότι βοηθούν συγχρόνως και στη βελτίωση του µυϊκού 

συστήµατος του ηλικιωµένου ασθενή, άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι έχουν πε-

ριορισµένο ενδιαφέρον για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης επειδή η δράση 

τους (αύξηση του ολικού ασβεστίου του σώµατος) δεν διαρκεί περισσότερο 

από 6 µήνες. Πράγµα που σηµαίνει ότι η επίδραση αυτών των ουσιών στο ο-

στό είναι παροδική και περιορισµένης διάρκειας. Όλοι συµφωνούν πάντως ότι 

η χορήγηση τους στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες έχει  παρενέργειες από 

τις επιδράσεις αρρενοποίησης ( τριχοφυΐα, ακµή, αλλαγή του τόνου φωνής, 

υπερτρίχωση, οίδηµα, ηπατική τοξικότητα, τροποποίηση της Libido, θροµβο-

εµβολικά επεισόδια και έµφραγµα µυοκαρδίου).  

9. Συνδυασµοί θεραπείας.  

10. ∆υνητικές νέες θεραπείες. 
α)ανδρογόνα. 

β)στρόντιο που θα κυκλοφορήσει σύντοµα και στη χώρα µας. 

γ)στατίνες= φάρµακα που χρησιµοποιούνται στις υπερλιπιδαιµίες.  

δ)αυξητικοί παράγοντες.  

Πέρα όµως από αυτά, για τις γυναίκες, η καλύτερη θεραπεία για την οστεοπόρω-

ση είναι αυτή που θα έχει την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια που θα εξασφα-

λίζει την µακροχρόνια συµµόρφωση. Μόνο τότε θα υπάρξει διατήρηση της οστικής 

µάζας και πρόληψη των καταγµάτων. 

 

 

2.12. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ. 
 

Τα οστά είναι ζωντανοί ιστοί και συνεχώς ανανεώνονται κατά τη διάρκεια της 

ζωής. Η οστική µάζα είναι µεγαλύτερη στην ηλικία των τριάντα ετών. Από την ηλικία 

αυτή αρχίζει η ελάττωση της . Το να αποκτήσει κανείς µεγάλη οστική µάζα είναι ση-

µαντικό για να αποφύγει αργότερα τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης.  

Η ηµερήσια πρόσληψη αρκετής ποσότητας ασβεστίου είναι πολύ σηµαντική για 

την υγεία των οστών. Ωστόσο η οστεοπόρωση δεν προκαλείται µόνο από την έλλειψη 

ασβεστίου. Το ασβέστιο εξαρτάται από τη βιταµίνη D για να αποθηκευτεί στα οστά.       

Για πολλά χρόνια, ερευνητές πίστευαν ότι ήταν αρκετή η παραγωγή βιταµίνης D 

από τον ίδιο τον οργανισµό. 

Αιτίες όπως η αραιή ηλιοφάνεια κατά τους χειµερινούς µήνες και η έλλειψη ά-

σκησης σε ανοιχτούς χώρους, µπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη βιταµίνης D µε απο-

τέλεσµα τη σταδιακή εµφάνιση οστεοπόρωσης η οποία αυξάνει τις πιθανότητες για 

κατάγµατα οστών. Οι ειδικοί συνιστούν αύξηση στην πρόσληψη των καθηµερινών 

δόσεων της συγκεκριµένης βιταµίνης, οι οποίες πρέπει να φτά-

νουν τουλάχιστον τα 20 µε 25 µικρογραµµάρια ηµερησίως. 

Νέα στοιχεία δείχνουν τη θετική επίδραση που έχει και η βι-

ταµίνη Κ στα οστά, εκτός από το ασβέστιο και τη βιταµίνη D. 

Ειδικοί πιστεύουν ότι φροντίζουµε τα οστά όταν παίρνουµε και 

τα τρία παραπάνω γι αυτό θεωρούν απαραίτητες τις ενισχυµένες 

µε αυτά τροφές και τα συµπληρώµατα διατροφής. 
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Ελέγχοντας τη διατροφή  

 

Μια διατροφή πλούσια σε ασβέστιο και µε τις σωστές δόσεις θα βοηθήσει στη δια-

σφάλιση δυνατών, υγιών οστών. Για όσους δεν προσλαµβάνουν γαλακτοκοµικά προ-

ϊόντα - την κύρια πηγή ασβεστίου - στη διατροφή τους, διατίθενται συµπληρώµατα 

ασβεστίου. Η υπερβολική απώλεια βάρους θα πρέπει να αποθαρρύνεται, γιατί οδηγεί 

σε απώλεια οστικής µάζας.  

 

Ασβέστιο  

 

Μια ισορροπηµένη διατροφή είναι πολύ σηµαντική για τα οστά. Ιδιαίτερα η επαρκής 

κατανάλωση ασβεστίου θα βοηθήσει στην επίτευξη µιας καλής µέγιστης οστικής µά-

ζας και στη µείωση της οστικής απώλειας που σχετίζεται µε την ηλικία. 

Αν και πολλές τροφές περιέχουν ασβέστιο, στην πραγµατικότητα δεν απελευθερώ-

νουν όλες αρκετή ποσότητα αυτού του στοιχείου στο σώµα, αφότου καταναλωθούν. 

Η καλύτερη πηγή ασβεστίου στη διατροφή είναι τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, όπως 

το γάλα, τα αυγά και το τυρί. Οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι καθηµερινά θα 

πρέπει να καταναλώνεται περίπου ένα γραµµάριο ασβεστίου. 

Μισό λίτρο γάλα περιέχει περίπου τα 3/4 αυτής της ποσότητας (περιλαµβανοµένου 

του αποβουτυρωµένου γάλακτος, από το οποίο έχει αφαιρεθεί η κρέµα και το οποίο 

περιέχει λίγο περισσότερο ασβέστιο από το πλήρες ή το ηµιαποβουτυρωµένο).  

∆υστυχώς, κάποια άτοµα δεν µπορούν να ανεχθούν τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και 

ίσως είναι αναγκαίο γι' αυτούς να λαµβάνουν συµπληρώµατα ασβεστίου, αφού είναι 

πολύ δύσκολο (χωρίς την κατανάλωση γαλακτοκοµικών προϊόντων) να καταναλώ-

νουν ηµερησίως ένα γραµµάριο ασβέστιο. 

 

Σηµαντικές πηγές ασβεστίου: 
 
 

Πηγές ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg) 

Αγελαδινό γάλα  πλήρες (1 φλιτζάνι) 290 

Αγελαδινό γάλα άπαχο (1 φλιτζάνι) 300 

Κατσικίσιο γάλα (1 φλιτζάνι) 327 

Εβαπορέ (1/2 φλιτζάνι) 329 

Γιαούρτι πλήρες (1 φλιτζάνι) 297 

Γιαούρτι 1,5% (1 φλιτζάνι) 448 

Τυρί φέτα (30 γραµµ.) 160 

Γραβιέρα (30 γραµµ.) 300 

Κεφαλοτύρι (30 γραµµ.) 243 

Τυρί gouda (30 γραµµ.) 198 

Μοτσαρέλα (30 γραµµ.) 207 

Παρµεζάνα (30 γραµµ.) 414 

Τυρί Cottage (1 φλιτζάνι) 135 

Τυρί cheddar (30 γραµµ.) 200 

Τυρί edam (30 γραµµ.) 207 

Σουσάµι (1 κουταλιά σούπας) 88 



Οστεοπόρωση  

 - 60 - 

Ταχίνι (1 κουταλιά σούπας) 21,15 

Παστέλι (30 γραµµ.) 132 

Αµύγδαλα (100 γραµµ.) 266 

Σπανάκι βρασµένο (1φλιτζάνι) 245 

Παγωτό βανίλια  ( 1 φλιτζάνι) 169 

 

 

 

Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι όταν το ισοζύγιο ασβεστίου στο οργανισµό είναι 

σταθερό τότε µπορεί να προληφθεί έως και 30% η εκδήλωση της οστεοπόρωσης. 

Μέχρι πριν µερικά χρόνια, µετά από µελέτες που είχαν γίνει κυρίως στις ΗΠΑ οι 

ερευνητές πίστευαν ότι οι ανάγκες του οργανισµού σε ασβέστιο, που έπρεπε να κα-

λυφθούν καθηµερινά από την τροφή, ήταν οι ίδιες σε όλες τις ανθρώπινες φυλές και 

σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης. 

      Νεότερες έρευνες όµως έδειξαν ότι οι ανάγκες διαφέρουν από φυλή σε φυλή, από 

χώρα σε χώρα και από άτοµο σε άτοµο. Στην Ταϊλάνδη πχ οι ηµερήσιες ανάγκες σε 

ασβέστιο είναι 300 mg ενώ στην Ισλανδία φθάνουν µέχρι τα 1200 mg. Στις ΗΠΑ µέ-

χρι πριν µερικά χρόνια ήταν 800 mg, αργότερα οι υπεύθυνοι φορείς τις ανέβασαν στα 

1000 mg και τώρα συζητούν τα 1200 mg. Όπως φαίνεται λοιπόν το ποσόν του ασβε-

στίου που πρέπει να λαµβάνουµε καθηµερινά µε την τροφή µας δεν είναι ξεκαθαρι-

σµένο. Πολύ πρόσφατη µελέτη απέδειξε ότι οι ανάγκες του κάθε ατόµου σε ασβέστιο 

καθορίζονται από την βιταµίνη D. Άτοµα που λαµβάνουν επαρκείς ποσότητες βιταµί-

νης D ηµερησίως δεν χρειάζονται περισσότερα από 800 mg ασβεστίου την ηµέρα για 

να καλύπτουν τις καθηµερινές ανάγκες τους. Ίσως και αυτό να εξηγεί γιατί σε χώρες 

µε µεγάλη ηλιοφάνεια (άρα µεγάλη παραγωγή βιταµίνης D στο δέρµα των κατοίκων 

τους) όπως η Ταϊλάνδη, οι ανάγκες για ασβέστιο να είναι µικρότερες από τους κατοί-

κους χωρών όπως η Ισλανδία που ο ήλιος είναι σπάνιος. 

Για τους Έλληνες τα πράγµατα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Από την µια πλευρά η Ελ-

λάδα είναι ένα κράτος µε µεγάλη ηλιοφάνεια, άρα οι κάτοικοί της δηµιουργούν επαρ-

κή ποσά βιταµίνης D όλο τον χρόνο και το ποσό του ασβεστίου που χρειάζονται δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα 800-1000 mg την ηµέρα. Από την άλλη πλευρά νεότερες έρευ-

νες έχουν δείξει ότι τα άτοµα που ζουν σε κράτη που βρέχονται από την Μεσόγειο 

παρουσιάζουν έλλειψη βιταµίνης D σε ποσοστό που κυµαίνεται γύρω στο 10%. Τα 

αίτια είναι άγνωστα παρόλο που η πιθανότητα µετάδοσης του υπεύθυνου γονιδίου 

από κάποιον λαό στον άλλο στις χιλιετίες της συνύπαρξης τους σε ένα περιορισµένο 

γεωγραφικά χώρο, όπως η Μεσόγειος, δεν µπορεί να αποκλειστεί. Εποµένως µε αυ-

στηρά επιστηµονικά κριτήρια στην Ελλάδα θα πρέπει να αποµονωθούν πρώτα αυτοί 

που έχουν υποβιταµίνωση D, για να δικαιολογηθούν δόσεις ασβεστίου πέραν των 

800-1000 mg την ηµέρα. 

Περισσότερο ασβέστιο (1200-1500 mg) χρειάζονται τα παιδιά και οι έφηβοι που 

αναπτύσσουν τον σκελετό τους, οι ηλικιωµένοι που δεν µπορούν να το απορροφή-

σουν εύκολα και οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης και θηλασµού που το χρη-

σιµοποιούν για τη δηµιουργία του σκελετού του εµβρύου. Όλοι οι υπόλοιποι όπως πχ 

οι µεσήλικες άνδρες και οι φυσιολογικές γυναίκες πριν ή µετά την εµµηνόπαυση, που 

έχουν αναπτύξει πλήρως τον σκελετό τους και δεν παρουσιάζουν µεγάλες απώλειες, 

µε 800-1000 mg Ασβεστίου την ηµέρα καλύπτονται χωρίς προβλήµατα. 

Έχει συζητηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια εάν οι γυναίκες αµέσως µετά την εµµηνό-

παυση χρειάζεται να λαµβάνουν προληπτικά µεγαλύτερα ποσά ασβεστίου. Η λύση 

στο συγκεκριµένο πρόβληµα είναι απλή. Για να καθορισθούν οι ανάγκες πρόσληψης 
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ασβεστίου σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες ή και σε ηλικιωµένους άνδρες θα πρέπει 

να προηγηθεί µια µέτρηση της οστικής τους µάζας. Εάν είναι φυσιολογική και διατη-

ρείται φυσιολογική σε µετρήσεις που θα ακολουθήσουν, η χορήγηση ασβεστίου δεν 

είναι απαραίτητη. Η επιστηµονική εξήγηση αυτού του γεγονότος είναι µάλλον απλή. 

Φαίνεται ότι ο οργανισµός κάποιων ατόµων για κληρονοµικούς και άλλους λόγους 

καταφέρνει να διατηρεί το οστούν του µέσα σε φυσιολογικά πλαίσια µε την όποια 

δίαιτα έχει συνηθίσει, το συγκεκριµένο άτοµο από την παιδική του ηλικία. Στις περι-

πτώσεις αυτές δεν πρέπει να παρεµβαίνουµε και δεν χρειάζεται να δίνουµε περισσό-

τερο ασβέστιο. Ίσως η δηµιουργία νεφρικών λίθων σε κάποια άτοµα (χωρίς νεφρικά 

προβλήµατα), που εµφανίζεται σε κάποιο ποσοστό σε µερικές επιδηµιολογικές µελέ-

τες, που χορηγούν σε φυσιολογικά άτοµα χωρίς προηγούµενο έλεγχο, επιπλέον ασβέ-

στιο, να οφείλεται στο γεγονός αυτό. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι σε άτοµα που 

πάσχουν από οστεοπενία ή οστεοπόρωση και τους είναι απαραίτητο το ασβέστιο, η 

χορήγηση των 800-1000 mg την ηµέρα δεν έχει δηµιουργήσει ποτέ κάποιο πρόβληµα. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ 

0-6 µηνών  360 mg 

6-12µηνών 540 mg 

1-10 ετών 800-1.000 mg 

11-24 ετών 1.200-1.500 mg 

Γυναίκες < 50 ετών   800-1.000 mg 

Γυναίκες 50-65 ετών   1.000-1.500 mg 

Γυναίκες 65+ 1.500 mg 

Εγκυµοσύνη + θηλασµός  1.200-1.500 mg 

Εµµηνόπαυση  1.500 mg 

Άνδρες  25-65 ετών 1.000 mg 

Άνδρες >65 ετών 1.500 mg 

 
 

Όπως φαίνεται συνδυαστικά από τους δύο παραπάνω πίνακες, 2-3 µερίδες ασβε-

στίου είναι αρκετές για να καλυφθούν οι ηµερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο. Π.χ. 1 πο-

τήρι γάλα 1,5%, 30 γραµµ. γραβιέρα  και 1 γιαούρτι 2% είναι υπεραρκετά για να κα-

λυφθούν οι ηµερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο. 

 

2.12.1 Συνέπειες από υπερβολική απώλεια βάρους 

 

Το υπερβολικό αδυνάτισµα έχει βλαβερές συνέπειες στα οστά. Ασθενείς µε νευ-

ρογενή ανορεξία παθαίνουν συχνά οστεοπόρωση βαριάς µορφής. Ακόµη κι αν είναι 

νέοι και αν και µερικώς η οστική απώλεια οφείλεται σε αµηνόρροια, σηµαντικό ρόλο 

παίζει και το χαµηλό σωµατικό βάρος τους. 

Η νευρογενής ανορεξία εµφανίζεται συχνά κατά την εφηβεία, σε µια περίοδο κατά 

την οποία ο σκελετός θα πρέπει να αναπτύσσεται και η οστική απώλεια σε αυτό το 

στάδιο οδηγεί σε χαµηλή µέγιστη οστική µάζα και αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρω-

σης. 

Μασαχουσέτη: Το 92% των γυναικών που πάσχουν από ανορεξία παρουσιάζει 

σηµαντική µείωση της οστικής πυκνότητας (οστεοπενία), κυρίως στη λεκάνη και τη 
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σπονδυλική στήλη. Η νέα έρευνα, στην οποία συµµετείχαν 130 γυναίκες που έπασχαν 

από την ασθένεια, αποκαλύπτει ότι σε ποσοστό 38% των ασθενών η απώλεια οστικού 

ιστού είναι τόσο έντονη ώστε να πληρεί τα διαγνωστικά κριτήρια της οστεοπόρωσης.  

Οι επιστήµονες του Γενικού Νοσοκοµείου της Μασαχουσέτης, όπου διεξήχθη η έ-

ρευνα, διαπίστωσαν ότι όσο µεγαλύτερη είναι η απώλεια βάρους τόσο πιο έντονη εί-

ναι η οστεοπενία. Οι πλέον αδύνατες γυναίκες έπασχαν από οστεοπόρωση σε µεγάλο 

ποσοστό.  

Η ανορεξία προκαλεί διαταραχές στον κύκλο των γυναικών και µείωση των επι-

πέδων των οιστρογόνων. Το ένα τέταρτο των γυναικών που έλαβαν µέρος στην έρευ-

να έπαιρνε οιστρογόνα για τη ρύθµιση του κύκλου, η θεραπεία όµως αυτή δεν κατά-

φερε να αντιστρέψει την απώλεια οστικής µάζας (τα οιστρογόνα χορηγούνται σε συν-

δυασµό µε ασβέστιο στις γυναίκες που έχουν περάσει την εµµηνόπαυση, για να προ-

ληφθεί η οστεοπόρωση). Η χορήγηση ασβεστίου (που είναι κύριο συστατικό των ο-

στών) επίσης δεν κατάφερε να αντιστρέψει τις απώλειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανορεξία εµφανίζεται συνήθως σε νεαρές γυναίκες. 

 

 

Οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι οι βλάβες που προκαλεί η ανορεξία στα οστά δεν 

επιδέχονται θεραπεία, και τονίζουν ότι οι γυναίκες που πάσχουν από την ασθένεια ή 

έχουν πολύ χαµηλό σωµατικό βάρος θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ οστικής πυ-

κνότητας.  

      Στον αντίποδα της ανορεξίας υπάρχει η παχυσαρκία. Παλαιότερα επικρατούσε η 

άποψη ότι τα υπέρβαρα άτοµα τείνουν να έχουν µεγαλύτερη µάζα οστού. Νέα στοι-

χεία όµως από αµερικανική µελέτη που δηµοσιεύεται σε επιστηµονικό έντυπο(The 

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism), καταρρίπτουν τη γενική πεποί-

θηση ότι η παχυσαρκία αυξάνει την οστική πυκνότητα και εποµένως προάγει την ο-

στική υγεία. Ο ∆ρ Χονγκ-Γουεν Ντενγκ του Πανεπιστηµίου του Μισούρι στο Κάνσας 

Σίτι διαπίστωσε ότι η αυξηµένη λιπώδης µάζας µειώνει την οστική πυκνότητα, για τα 

άτοµα όµοιου σωµατικού βάρους.  

      Εποµένως, η παχυσαρκία δεν κάνει καλό στην οστική υγεία. Τα ευρήµατα είναι 

πολύ σηµαντικά διότι οι παρεµβάσεις και οι θεραπείες που έχουν στόχο τη µείωση 

της παχυσαρκίας µπορούν να αυξήσουν την οστική πυκνότητα και εποµένως να πα-

ράσχουν προστασία έναντι της οστεοπόρωσης. Ο ∆ρ Ντενγκ και οι συνεργάτες του 

εκτίµησαν τη σχέση µεταξύ παχυσαρκίας και οστεοπόρωσης λαµβάνοντας υπόψη τις 
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επιπτώσεις του µηχανικού φορτίου του συνολικού σωµατικού βάρους σε περισσότε-

ρους από 6.400 υγιείς ενήλικες.  

      Όταν η επίπτωση του µηχανικού φορτίου του σωµατικού βάρους στην οστική µά-

ζα υπολογίστηκε ανάλογα µε την λιπώδη µάζα ήταν αρνητικώς σχετική µε την οστική 

µάζα. Αυτό δηλαδή σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερη η µάζα λίπους, τόσο χαµηλότερη η 

οστική µάζα. 

      Το καλύτερο είναι να στοχεύουµε σε ένα φυσιολογικό βάρος, αναλόγως µε το 

ύψος και την κατασκευή του σώµατος. Ασθενείς που πάσχουν από οστεοπόρωση και 

είναι υπέρβαροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιτύχουν το φυσιολογικό βάρος, αν 

είναι δυνατόν. 

 

2.12.2 Ειδικές δίαιτες 

 

Υπάρχουν πιθανόν πολλές άλλες ουσίες στη διατροφή που είναι σηµαντικές για 

τα οστά µας. Παρ' όλα αυτά, εκτός από την κατανάλωση ασβεστίου, δεν συστήνονται 

ειδικές δίαιτες στα άτοµα που πάσχουν από οστεοπόρωση. 

Μερικές φορές οι χορτοφάγοι ανησυχούν ότι η διατροφή τους µπορεί να αυξήσει 

τον κίνδυνο εµφάνισης οστεοπόρωσης. ∆εδοµένου ότι κάνουν επαρκή κατανάλωση 

ασβεστίου, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το να είναι κάποιος χορ-

τοφάγος έχει επιβλαβείς συνέπειες στα οστά. 

Στην πραγµατικότητα, η κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων πρωτεΐνης, όπως µέσω 

του κρέατος, µπορεί να αυξήσει την απώλεια ασβεστίου από το σώµα. Πάντως στους 

χορτοφάγους που αποφεύγουν τα γαλακτοκοµικά προϊόντα θα πρέπει να συστήνεται 

η κατανάλωση συµπληρωµάτων ασβεστίου. 

Λήψη βιταµινών 

Σύνηθες φαινόµενο στους ηλικιωµένους είναι η έλλειψη βιταµίνης D και µπορεί 

να προκαλέσει οστική απώλεια, γι' αυτό είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται επαρκής  

λήψη της βιταµίνης D. 

      Η βιταµίνη D δηµιουργείται από το δέρµα, όταν αυτό εκτίθεται στο ηλιακό φως, 

και ακόµη και σε χώρες όπου βρέχει συχνά η διαδικασία αυτή προµηθεύει τον αν-

θρώπινο οργανισµό µε αρκετή ποσότητα από τη βιταµίνη για να διατηρείται σε φυσι-

ολογικά επίπεδα στο σώµα. 

      Ωστόσο, έλλειψη της βιταµίνης D παρατηρείται συχνά στους ηλικιωµένους, που 

συνήθως βρίσκονται στο σπίτι ή βγαίνουν ελάχιστα έξω, ή στις µουσουλµάνες, που   

ντύνονται παραδοσιακά µε µακριά ρούχα.  

      Η βιταµίνη D µπορεί να ληφθεί µέσω της διατροφής, όµως κύρια πηγή της είναι 

τα λιπαρά ψάρια, όπως το σκουµπρί, τα οποία πολλοί άνθρωποι δεν τρώνε τακτικά. 

Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα περιέχουν µικρότερη ποσότητα βιταµίνης D και λίγες 

τροφές είναι ενισχυµένες µε αυτή. Σε αυτούς που δεν βγαίνουν από το σπίτι τους συ-

χνά, η λήψη της βιταµίνης από τις τροφές είναι συχνά ελλιπής και απαιτούνται συ-

µπληρώµατα.  

Τα φαρµακεία και τα καταστήµατα υγιεινής διατροφής προσφέρουν µεγάλο αριθ-

µό σκευασµάτων που περιέχουν βιταµίνη D, συχνά σε συνδυασµό µε άλλες βιταµίνες 

και µέταλλα. Το ποσοστό της βιταµίνης D που περιέχεται σε αυτά τα σκευάσµατα 

ποικίλλει. 

      Η συνιστώµενη καθηµερινή δόση είναι 400 διεθνείς µονάδες (IU), αλλά για τους 

ηλικιωµένους απαιτούνται πιθανόν 800 διεθνείς µονάδες. Σε αυτές τις δόσεις, η βιτα-

µίνη D είναι απόλυτα ασφαλής και δεν έχει ανεπιθύµητες ενέργειες. 

 

 



Οστεοπόρωση  

 - 64 - 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω τα διάφορα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται 

σε διάφορα είδη διατροφής που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής, επηρεάζουν 

µε διαφορετικό τρόπο τις ανάγκες των οστών για συνεχή ανανέωση. 

 

Άτοµα τα οποία περιλαµβάνουν στη διατροφή τους άφθονα δηµητριακά φρούτα και 

λαχανικά έχουν πιο δυνατά οστά παρά τα άτοµα της ίδιας ηλικίας που έχουν µια δια-

τροφή περισσότερο πλούσια σε γλυκά και τρόφιµα ζωικής προέλευσης όπως το κρέ-

ας. 

 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά, ερευνητές από τη Βοστόνη και το πανεπιστήµιο του 

Χάρβαρντ, ερεύνησαν σε 906 άτοµα ηλικίας από 69 έως 93 ετών (δηλαδή άτοµα που 

κινδυνεύουν ιδιαίτερα από την οστεοπόρωση), το ρόλο της διατροφής στα οστά. 

      Συγκεκριµένα µέτρησαν την οστική πυκνότητα στους συµµετέχοντες σε διάφορα 

χρονικά διαστήµατα και τη σύγκριναν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της διατροφής 

τους. 

 

Τα ευρήµατα τους έδειξαν ότι:  

• Οι άνδρες που έχουν στη διατροφή τους κατά κύριο λόγο δηµητριακά, λαχα-

νικά και φρούτα είχαν αυξηµένη και ψηλότερη οστική πυκνότητα σε σύγκρι-

ση µε αυτούς που η διατροφή τους περιελάµβανε κυρίως κρέας και γλυκά 

   

• Το ίδιο εύρηµα ίσχυε και για γυναίκες αλλά σε λιγότερο βαθµό παρά στους 

άνδρες µε ανάλογη διατροφή 

   

• Οι γυναίκες που είχαν διατροφή πλούσια σε δηµητριακά, λαχανικά και φρού-

τα είχαν µια σηµαντικά αυξηµένη οστική πυκνότητα (κατά 12% ψηλότερη) σε 

σύγκριση µε τις γυναίκες που έτρωγαν κυρίως κρέας, διαφόρων ειδών γλυκά 

και άλλα τρόφιµα ζωικής προέλευσης 

   

• Μεταξύ των γυναικών αυτές που έπαιρναν 1 έως 2 ποτά την ηµέρα είχαν κα-

λύτερη οστική πυκνότητα παρά οι υπόλοιπες. Η επιρροή του αλκοόλ στα οστά 

χρήζει ακόµη περισσότερης διερεύνησης τονίζουν οι ερευνητές. 

 

Τα συµπεράσµατα των ερευνητών ενισχύουν την ήδη επικρατούσα άποψη ότι η 

διατροφή µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό και αποτρεπτικό παράγοντα εναντίον της 

οστεοπόρωσης και του συνολικού αδυνατίσµατος των οστών που προκύπτει και που 

οδηγεί σε εύθραυστα οστά µε αυξηµένο κίνδυνο καταγµάτων. 

 

Η διατροφή πλούσια σε δηµητριακά, λαχανικά και φρούτα πιθανόν να προ-

σφέρει διαφόρων ειδών θρεπτικές ουσίες οι οποίες ενεργούν µε συνέργεια µε α-

ποτέλεσµα τα οστά να διατηρούν µια υψηλή οστική πυκνότητα.  
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ΤΑ ΞΗΡΑ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΑ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

Τα Ξηρά ∆αµάσκηνα της Καλιφόρνια συµβάλουν στην καταπολέµηση της Οστεοπό-

ρωσης, που εµφανίζεται στο στάδιο της εµµηνόπαυσης στο µεγαλύτερο ποσοστό γυ-

ναικών άνω των 50 ετών. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που βρίσκονται στην εµµηνόπαυση και κατανα-

λώνουν µια µέτρια ποσότητα ξηρών δαµάσκηνων ηµερησίως, δηλαδή περίπου 12, 

παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά διαµόρφωσης των οστών, που είναι ιδιαίτερα ση-

µαντικά για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του σκελετού και υγείας των οστών. 

Έτσι, εάν απλά προσθέσετε µερικά Ξηρά ∆αµάσκηνα της Καλιφόρνια - τα καλύτερα 

ποιοτικώς ξηρά δαµάσκηνα που υπάρχουν στον κόσµο- στην καθηµερινή σας δια-

τροφή, θα µπορέσετε να αποφύγετε τον κίνδυνο της Οστεοπόρωσης. 

 

Οι διαπιστώσεις αυτές που αφορούν τη διατροφή πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπ' 

όψη για τα άτοµα τα οποία προχωρούν στην ηλικία και για τις γυναίκες κατά και µετά 

από την εµµηνόπαυση, όπου ο κίνδυνος οστεοπόρωσης και καταγµάτων είναι αυξη-

µένος.  

 

 

 

 

 


