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ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ 

 

Σι είναι: 

 

Πρόκειται για τθν απϊλεια οςτικισ μάηασ και 

πυκνότθτασ. Η οςτικι μάηα ζχει τθ μζγιςτθ τιμι 

τθσ ςτθν θλικία των 25-30 ετϊν. Μετά τα 35-40 

ζτθ αρχίηει να μειϊνεται. Το οςτό δεν είναι μια 

‘ςτατικι καταςκευι’. Αλλάηει ςυνεχϊσ. 

Απορροφάται οςτό και ταυτόχρονα 

αναπλθρϊνεται με δθμιουργία νζου οςτοφ. Αυτό 

που ςυμβαίνει είναι ότι αλλάηει θ ιςορροπία 

(ιςοηφγιο) μεταξφ παραγωγισ νζου οςτοφ και 

αποδόμθςθσ του ιδθ υπάρχοντοσ. Ο οργανιςμόσ 

απορροφά οςτικι μάηα, χωρίσ να τθν 

αναπλθρϊνει πλιρωσ. Η βιοχθμικι διεργαςία 

είναι πολφπλοκθ και περιλαμβάνει τθ βιταμίνθ D, 

που βοθκά ςτθν απορρόφθςθ αςβεςτίου από τον 

οργανιςμό, και ορμόνεσ που ςυντελοφν ςτθν 

ενςωμάτωςθ αςβεςτίου ςτα οςτά. 

 
Σι ΔΕΝ είναι: 

Δεν πρζπει να ςυγχζουμε τθν οςτεοπόρωςθ με 

τθν οστεοαρθρίτιδα. Είναι δφο εντελϊσ 

διαφορετικζσ πακιςεισ.  

Ποιοφσ αφορά - Αίτια: 

Συνικωσ αφορά γυναίκεσ μετά τθν 

εμμθνόπαυςθ. Τα τελευταία χρόνια, όμωσ, 

διακρίνουμε όλο και ςυχνότερα περιπτϊςεισ 

οςτεοπόρωςθσ ςε άνδρεσ. Παράγοντεσ που 

αυξάνουν τθν πικανότθτα οςτεοπόρωςθσ, εκτόσ 

από τθν εμμθνόπαυςθ ςτισ γυναίκεσ, είναι θ 

λιψθ κορτιηόνθσ, το κάπνιςμα, θ λιψθ μεγάλθσ 

ποςότθτασ αλκοόλ, θ απουςία ςωματικισ 

άςκθςθσ, το χαμθλό ςωματικό βάροσ, πακιςεισ 

του κυρεοειδοφσ, πακιςεισ του ιπατοσ και των 

νεφρϊν, ο υποςιτιςμόσ, τα κακοικθ νοςιματα 

κ.α.   

 

 

 

 

 

 
 

υμπτϊματα – υνζπειεσ: 

 

Συνικωσ παραμζνει χωρίσ ςυμπτϊματα για 

χρόνια. Τα οςτά όμωσ γίνονται πιο λεπτά πιο 

επιρρεπι ςε κατάγματα. Η φπαρξθ 

οςτεοπόρωςθσ αυξάνει τθν πικανότθτα 

καταγμάτων ςτο ιςχίο, τον καρπό και τθ 

ςπονδυλικι ςτιλθ. Τα κατάγματα ςτον καρπό 

ςυμβαίνουν ςυνικωσ ςε γυναίκεσ 50-70 ετϊν 

μετά από απλι πτϊςθ ςτο ζδαφοσ. Υπολογίηεται 

ότι το 1/3 των γυναικϊν και το 1/5 των ανδρϊν 

ςτθν θλικία των 80 ετϊν κα υποςτοφν κάταγμα 

ςτο ιςχίο.  Τα κατάγματα του ιςχίου είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικά αφοφ βάηουν ςε κίνδυνο 

ακόμα και τθ ηωι του θλικιωμζνου αςκενοφσ. 

Τα οςτεοπορωτικά κατάγματα ςτθ ςπονδυλική 

ςτήλη δεν προκαλοφν, κατά κανόνα πίεςθ ςτο 

νωτιαίο μυελό. Προκαλοφν όμωσ κακίηθςθ των 

ςπονδφλων,  πόνο και ςταδιακά παραμόρφωςθ 

τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ (κφφωςθ – ‘καμποφρα’). 

Οι αςκενείσ αντιλαμβάνονται ότι μειϊνεται το 

φψοσ τουσ. 
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Διάγνωςη: 

Παρουςία κατάγματοσ χωρίσ ιδιαίτερθ βία (πχ 

απλι πτϊςθ ςτο ζδαφοσ) είναι ενδεικτικι 

φπαρξθσ οςτεοπόρωςθσ.  

Η  επιβεβαίωςθ γίνεται με τθν μζτρηςη οςτικήσ 

πυκνότητασ με τη μζθοδο DEXA. Είναι μια 

εξζταςθ που μοιάηει με ακτινογραφία με τον 

αςκενι ξαπλωμζνο ςε ειδικό μθχάνθμα. 

Ακτινοβολία περνά το ςϊμα και πυκνότερο οςτό 

απορροφά μεγαλφτερο ποςοςτό ακτινοβολίασ. Το 

μθχάνθμα υπολογίηει τθ μθ απορροφθκείςα 

ακτινοβολία και με μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ, 

δίνεται ζνα ‘ςτατιςτικό’ αποτζλεςμα, γνωςτό ωσ 

‘T score’.  

Εξετάςεισ αίματοσ είναι καλό να γίνονται κατά 

τον αρχικό ζλεγχο. Οι γυναίκεσ λίγα χρόνια μετά 

τθν εμμθνόπαυςθ είναι καλό να εξετάηονται 

προλθπτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόληψη – Θεραπεία: 

Η πρόληψη περιλαμβάνει τακτικι ςωματικι 

άςκθςθ, ιςορροπθμζνθ διατροφι, κακϊσ και 

ορμονικι υποκατάςταςθ ςε γυναίκεσ με πρόωρθ 

εμμθνόπαυςθ.  

Η θεραπεία τθσ οςτεοπόρωςθσ είναι αναγκαία 

κακϊσ προςτατεφεται το οςτό από κατάγματα. Τα 

φάρμακα που ςυνικωσ χορθγοφνται είναι τθσ 

κατθγορίασ των διφωςφωνικϊν, που ςυνικωσ 

χορθγοφνται ωσ διςκία (‘ταμπλζτεσ’) από το 

ςτόμα (κακθμερινά, ι εβδομαδιαία). Υπάρχουν 

ςυγκεκριμζνοι περιοριςμοί ςε ότι αφορά το 

χρόνο και τον τρόπο λιψθσ τουσ. Οι παρενζργειεσ 

δεν είναι ςυχνζσ και ςυνικωσ αφοροφν ναυτία 

και προβλιματα από το ςτομάχι.  Κάποια νεότερα 

ςκευάςματα χορθγοφνται ενδοφλζβια μία φορά 

το χρόνο.  

Συμπλθρωματικά μποροφν να χορθγθκοφν 

ςκευάςματα αςβεςτίου και βιταμίνησ D 

(ςυνικωσ ςε θλικιωμζνουσ αςκενείσ). Δεν είναι 

απαραίτθτα ςε αςκενείσ με ιςορροπθμζνθ 

διατροφι (λαμβάνουν τθν απαραίτθτθ ποςότθτα 

αςβεςτίου από τισ τροφζσ) και ζκκεςθ ςτον ιλιο 

(βιταμίνθ D). 
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