
Ο  Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω  Η



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Η οστεοπόρωση

είλαη ρξόληα πάζεζε 

ηνπ κεηαβνιηζκνύ 

ησλ νζηώλ, θαηά ηελ 

νπνία παξαηεξείηαη 

ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

ππθλόηεηαο θαη 

πνηόηεηάο ηνπο



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Δίλαη απνηέιεζκα:

• α) απμεκέλεο νζηηθήο 

απνξξόθεζεο 

• β) κεησκέλεο νζηηθήο 

παξαγσγήο

• γ) ή θαη ησλ δύν



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Xσξίδεηαη ζε:

• α) ηύπνπ Ι ή 
πξσηνπαζή (δει. 
αγλώζηνπ 
αηηηνινγίαο)

• β) ηύπνπ ΙΙ ή 
δεπηεξνπαζή 
(ελνρνπνηείηαη έλα 
άιιν αίηην π.ρ. 
θνξηηδόλε , 
αθηλεηνπνίεζε)



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

H ηύπνπ Ι δηαθξίλεηαη 

ζε

• α)κεηεκκελνπαπζηαθή

• β) γεξνληηθή 



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Σν απνηέιεζκα είλαη 

ε ειιάησζε ηεο 

νζηηθήο κάδαο πνπ 

είλαη νξαηή ζηηο 

αθηηλνγξαθίεο σο: 

α) ιέπηπλζε ηνπ 

θινηνύ 



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• β) σο απώιεηα ησλ 

νζηηθώλ δνθίδσλ



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Η ζπλήζεο θιηληθή 

εηθόλα είλαη κηα 

γπλαίθα ζηελ 

εκκελόπαπζε κε      

α) πόλν ζηε ξάρε

• β)  απμαλόκελε 

ζσξαθηθή θύθσζε



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Οη αθηηλνγξαθίεο 

δείρλνπλ ζθελνεηδή 

παξακόξθσζε ή 

ζπκπίεζε ελόο ή 

πεξηζζνηέξσλ 

ζπνλδπιηθώλ 

ζσκάησλ



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Άιιν πξώην θιηληθό 

ζεκείν εκθάληζεο ηεο 

νζηενπόξσζεο είλαη 

ην θάηαγκα ζηνλ 

θαξπό.                        

( πεξηθεξηθό άθξν 

θεξθίδαο )



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Αθόκα θαη θαηάγκαηα 

ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηνπ 

κεξηαίνπ νζηνύ

• ( θαηάγκαηα ηνπ

ηζρίνπ )



ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Κιηληθή εμέηαζε θαη θαιό ηζηνξηθό από 
νξζνπαηδηθό , πνπ λα πεξηιακβάλεη:

• α) Ηιηθία,

• β) θύιν,

• γ) θπιή,

• δ) Οηθνγελεηαθό θαη αηνκηθό ηζηνξηθό 
νζηενπόξσζεο,

• ε) δείθηεο  κάδαο ζώκαηνο

• ζη) θάξκαθα,ζπλνδέο παζήζεηο

• δ) δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 



ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Δμεηάζεηο αίκαηνο

• Δμεηάζεηο νύξσλ

• Αθηηλνγξαθίεο

• Μέηξεζε νζηηθήο 

ππθλόηεηαο



ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Η δηαπίζησζε ζπνλδπιηθώλ θαηαγκάησλ ζηνλ 

αθηηλνγξαθηθό έιεγρν ζεσξείηαη αξθεηά θαζπζηεξεκέλε 

πξνζέγγηζε.Ο πιένλ αθξηβήο,ρξήζηκνο θαη αμηόπηζηνο 

ηξόπνο δηάγλσζεο ηεο νζηενπόξσζεο είλαη ε κέηξεζε 

νζηηθήο ππθλόηεηαο 



ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Η πην αμηόπηζηε κέζνδνο κέηξεζε νζηηθήο ππθλόηεηνο είλαη ε 
κέζνδνο DEXA ( δηπιήο θσηνληαθήο απνξξόθεζεο).

• Τςειόο δείθηεο αθξηβείαο 

• Μηθξή δηάξθεηα εμέηαζεο

• Υακειή αθηηλνβνιία

• Υακειό θόζηνο



ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Πξέπεη λα εθηειείηαη 

ζε ηζρίν θαη νζθπτθή 

κνίξα ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο θαη λα 

ιακβάλεηαη ππόςηλ ε 

κηθξόηεξε ηηκή



ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνζζηνπίζζηα 

κέηξεζε θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο πξέπεη λα 

μαπιώζεη αλάζθεια ώζηε λα πνθύγνπκε ηελ 

ζηξνθή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο



ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Θέζε πιαγίαο               

κέηξεζεο κε

DEXA



ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Πηζαλά ςεπδή 

απνηειέζκαηα 

νθείινληαη:

• Τπαξμε ζθνιίσζεο

• Δθθπιίζεηο θαη 

αιινηώζεηο ησλ νζηώλ

• πκπηεζηηθά θαηάγκαηα

• Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 



ΓΙΑΓΝΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Δθηίκεζε θαηαγκαηηθνύ 

θηλδύλνπ FRAX είλαη όηη 

πην λέν ζηελ πξόγλσζε 

ηεο νζηενπόξσζεο. 

Δθηηκάηαη:

• Φύιν , ειηθία δείθηεο 

κάδαο ζώκαηνο, ηζηνξηθό 

θαηαγκάησλ , ιήςε 

θνξηηδόλεο , θάπληζκα , 

αιθνόι θαη ξεπκαηνεηδήο 

αξζξίηηδα 



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• ηόρνη:

• α)Πξόιεςε 

θαηαγκάησλ

• β)Αύμεζε ηεο 

πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ

• γ)Αλαθνύθηζε ησλ 

ελνριεκάησλ



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Άζθεζε όπσο 

βάδηζκα , ειαθξό 

ηξνράδελ , πνδήιαην, 

ειαθξά βάξε είλαη ν 

θαηαιιειόηεξνο θαη 

αζθαιέζηεξνο 

ηξόπνο άζθεζεο.



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Αζβέζηην .

• Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα 
δηαηξνθήο ζε :

• Παηδηθή ειηθία

• Δγθπκνζύλε

• Οζηενπόξσζε

• Κύξηα πεγή ηα 
γαιαθηνθνκηθά

Βνεζεηηθά σο 
ζπκπιεξσκαηηθή 
ζεξαπεία 

1 gr. θαζεκεξηλώο



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ
• Βηηακίλε D κε θύξηεο πεγέο ην γάια θαη ηα ιηπαξά ςάξηα 

(ζνισκόο,ζαξδέιεο,βνύηεξν,θξόθνο απγνύ) θαη 

απαξαίηεηε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 2 ώξεο θαζεκεξηλά 

γηα ηελ παξαγσγή ηεο ρνιεθαξζηθεξόιεο (D3)



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Γηθσζθνληθά .Η δξάζε ηνπο είλαη αληηνζηενθιαζηηθή 
δει. κεηώλνπλ ηνλ ξπζκό ειιάησζεο ηεο νζηηθήο 
ππθλόηεηνο

• Κύξηα παξελέξγεηα αθνξά ην αλώηεξν γαζηξεληεξηθό 
(νηζνθαγίηηδα), γη’απηό ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη κε 
πνιύ λεξό θαη όξζηα ζέζε γηα 2 ώξεο .



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Μέηξηα θαηαλάισζε θαθέ (1-2 θιπηδάληα) δελ επεξεάδεη 
ηελ νζηενπόξσζε.

• Η θαηαλάισζε ηζαγηνύ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε νζηηθή 
ππθλόηεηα (αληηνμεηδσηηθά,θιαβαλνεηδή

• Αλαςπθηηθά ηύπνπ cola ζρεηίδεηαη κε ρακειή νζηηθή 
ππθλόηεηα ζην ηζρίν



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• Αιθνόι:Δπηηξέπνληαη  2-3 
κνλάδεο γηα άλδξεο θαη 1-
2 γηα γπλαίθεο 

• Κάπληζκα: ζρεηίδεηαη κε 
ρακειή νζηηθή ππθλόηεηα 
θαη απμεκέλν θίλδπλν 
θαηάγκαηνο

• αθραξώδεο δηαβήηεο:
απμεκέλε πηζαλόηεηα γηα 
θάηαγκα ιόγσ κείσζεο 
ηεο νζηηθήο κάδαο ζε 
ηύπνπ Γ Ι θαη ΙΙ



ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΠΟΡΩΗ

• 15% ησλ αλδξώλ >50 
εηώλ ζα παξνπζηάζεη 
έλα νζηενπνξσηηθό 
θάηαγκα θαη 5% 
θάηαγκα ηζρίνπ.Δίλαη 
ιηγόηεξν ζπρλή από 
ηελ γπλαηθία,αιιά 
απαηηεί ηελ ίδηα 
πξνζνρή ζηε 
δηάγλσζε θαη ηε 
ζεξαπεία.



ΟΣΔΟΠΟΡΩΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ

• Γίλνληαη κε ηελ παξακηθξή βία ζε νζηά κε 
ρακειή νζηηθή ππθλόηεηα

• Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο:

• Hιηθία,γπλαηθείν θύιν,ιεπθή θπιή,θησρή 
δηαηξνθή,θάπληζκα,πηώζεηο.



ΟΣΔΟΠΟΡΩΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ

• πνλδπιηθά 

θαηάγκαηα.Δκθαλίδνλ

ηαη κεηά από ζθύςηκν 

κε ή ρσξίο άξζε 

βάξνπο,ζπλήζσο ζε 

Θ6-Θ12 αιιά θαη 

ζηελ νζθπτθή κνίξα



ΚΤΦΟΠΛΑΣΙΚΗ

• Με απηή ηελ ηερληθή γίλεηαη έθρπζε 
νξζνπαηδηθνύ ηζηκέληνπ ζηα ζπνλδπιηθά 
ζώκαηα,αθνύ πξώηα κε έλα ζύζηεκα 
ειεγρόκελεο πίεζεο,έρεη γίλεη αλύςσζε-αλάηαμε 
ηνπ ζπκπηεζζέληνο ζπνλδύινπ.



ΚΤΦΟΠΛΑΣΙΚΗ

• Η θπθνπιαζηηθή κπνξεί 

λα γίλεη έσο 4 κήλεο κεηά 

ην θάηαγκα, κε ηνπηθή ή 

γεληθή αλαηζζεζία θαη 

ρξήζε αθηηλνζθνπηθνύ

• Δλδείμεηο:

• α) Οζηενπνξσηηθό 

θάηαγκα

• β) Νενπιάζκαηα

• γ) Σξαύκα



ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΙΥΙΟΤ

• Σν πην ζύλεζεο ζε 

ειηθησκέλνπο κε πνιύ 

ζνβαξέο επηπηώζεηο ( 

30% ζλεηόηεηα ζηνπο 

πξώηνπο 6 κήλεο).

• Μεηά από πηώζε 

εμ”ηδίνπ ύςνπο

• Πην ζπρλό ζε 

γπλαίθεο



ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΙΥΙΟΤ

• Θεξαπεία αλάινγα κε 

ηνλ ηύπν ηνπ 

θαηάγκαηνο.



ΟΣΔΟΠΟΡΩΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ 

ΠΤΔΛΟΤ

• Γίλνληαη κε ήπηα θάθσζε ή πηώζε από όξζηα 

ζέζε.ρεδόλ πάληα ζπληεξεηηθή 

αληηκεηώπηζε,κε 

αλαιγεηηθά,θαηάθιηζε,αληηππθηηθά.



ΟΣΔΟΠΟΡΩΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ 

ΑΝΩ ΑΚΡΟΤ

• Σν πην ζπρλό 

θάηαγκα >40 εηώλ

• Πην ζπρλά ζε 

γπλαίθεο 60-70 εηώλ

• Αληηκεησπίδεηαη 

ζπλήζσο κε θιεηζηή 

αλάηαμε θαη γύςν.



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

• πκπεξαζκαηηθά ε ηαθηηθή άζθεζε,ε ζσζηή 

δηαηξνθή ,θαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο είλαη ε 

θαιύηεξε αζπίδα ελάληηα ζηελ νζηενπόξσζε. 


