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1.1 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. 

Η σπονδυλική στήλη στον άνθρωπο αποτελεί τον κεντρικό άξονα του 

σώµατος. Είναι ένα εύκαµπτο όργανο που σχηµατίζεται από 33 ή 34  µικρά 

κυλινδροειδή οστά, τα οποία λέγονται σπόνδυλοι (vertebrae). 

Οι σπόνδυλοι, συνδέονται κατάλληλα µεταξύ τους ο ένας πάνω στον 

άλλο και χωρίζονται  µε ινοχόνδρινους δίσκους, οι οποίοι ονοµάζονται 

µεσοσπονδύλιοι δίσκοι. Οι δίσκοι αυτοί αποτελούν περίπου το ¼ του 

µήκους της σπονδυλικής στήλης. Κάθε µεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται 

περιφερικά από τον ινώδη δακτύλιο και κεντρικά από τον πηκτοειδή 
πυρήνα. Οι µεσοσπονδύλιοι δίσκοι των οσφυϊκών σπονδύλων είναι 

παχύτεροι και πιο ανθεκτικότεροι από αυτούς των αυχενικών, για αυτό η 

περιοχή της µέσης µπορεί να αντέξει µεγαλύτερες επιβαρύνσεις από ό,τι ο 

αυχένας.  

      Η σπονδυλική στήλη, σχηµατίζει έναν οστικό σωλήνα (σπονδυλικό 

σωλήνα), ο οποίος αντιστοιχεί στον άξονα του σώµατος. Μέσα στο 

σπονδυλικό σωλήνα βρίσκεται ο νωτιαίος µυελός, ο οποίο κατεβαίνει µέχρι 

το ύψος του 2ου οσφυϊκού σπόνδυλου. Ο νωτιαίος µυελός περιβάλλεται από 

τις µήνιγγές του, ανάµεσα στις οποίες κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 

Από το νωτιαίο µυελό εκπορεύονται τα νωτιαία νεύρα, τα οποία βγαίνουν από 

το σπονδυλικό σωλήνα µέσα από τα µεσοσπονδύλια τρήµατα. 

                                      
Ο ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. 

 



Η σπονδυλική στήλη χρησιµεύει για την προστασία του νωτιαίου 

µυελού και τη στήριξη του βάρους της κεφαλής και του κορµού, το οποίο 

µεταβιβάζει στα οστά της πυέλου και των κάτω άκρων. 

Προφίλ, έχει το σχήµα λατινικού S µε τις καµπύλες λιγότερο ή 

περισσότερο έντονες, ανάλογα µε το άτοµο. Βρίσκεται πίσω και στο µέσο 

επίπεδο της ραχιαίας επιφάνειας του σώµατος και έχει µήκος 60-70 εκατοστά 

(σε ενήλικα). 

Η σπονδυλική στήλη εµφανίζει πέντε µοίρες, που από πάνω προς τα 

κάτω είναι: 

1. η αυχενική 
2. η θωρακική 
3. η οσφυϊκή 
4. η ιερή και 
5. η κοκκυγική. 

Ανάλογα µε την µοίρα τις σπονδυλικής στήλης, οι σπόνδυλοι διαχωρίζονται 

σε: 

 7 αυχενικούς  
 12 θωρακικούς  
 5 οσφυϊκούς  
 5 ιερούς και 
 4-5 κοκκυγικούς. 

Οι 5 ιεροί σπόνδυλοι και οι 4-5 κοκκυγικοί έχουν συνοστεωθεί µεταξύ 

τους και σχηµατίζουν το ιερό οστό και τον κόκκυγα. 
 
 
 
         

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Η σπονδυλική στήλη έχει 4 επιφάνειες: 
 πρόσθια 
 οπίσθια και  
 2 πλάγιες. 

   Η πρόσθια, σχηµατίζεται από τα σώµατα των σπονδύλων και τους 

µεσοσπονδύλιους δίσκους. 

Η οπίσθια, εµφανίζει στη µέσα γραµµή τη νωτιαία άκανθα που 

σχηµατίζεται από τις ακανθώδεις αποφύσεις των σπονδύλων. ∆εξιά και 



αριστερά, από τη νωτιαία άκανθα, βρίσκεται η νωτιαία αύλακα που 

σχηµατίζεται από τα πέταλα και τις εγκάρσιες αποφύσεις. Μεταξύ των 

πετάλων των σπονδύλων βρίσκονται τα µεσοτόξια διαστήµατα και οι 

µεσοτόξιοι σύνδεσµοί.  

Οι πλάγιες επιφάνειες σχηµατίζονται από την πλάγια επιφάνεια των 

σωµάτων, από τους αυχένες και τις εγκάρσιες αποφύσεις των σπονδύλων και 

παρουσιάζουν τα µεσοσπονδύλια τρήµατα. 

Τα κυρτώµατα της σπονδυλικής στήλης είναι δυο ειδών: 

 Τα προσθιοπίσθια και 

 Τα πλάγια. 

 Κοιτάζοντας από τα πλάγια η σπονδυλική στήλη παρουσιάζει 4 
προσθιοπίσθια κυρτώµατα: 

1. το αυχενικό κύρτωµα στον αυχένα που είναι κυρτό προς τα 

εµπρός, 

2. το θωρακικό κύρτωµα που είναι κυρτό προς τα πίσω, 

3. το οσφυϊκό κύρτωµα που είναι κυρτό προς τα εµπρός και  

4. το ιεροκοκκυγικό κύρτωµα που είναι κυρτό προς τα πίσω. 

  Τα δύο κυρτώµατα προς τα πίσω, το θωρακικό και το ιερικκοκυγικό 

ονοµάζονται «πρωτογενή» καθώς αυτά συνεχίζουν από την ολική κυρτότητα 

της σπονδυλικής στήλης προς τα πίσω, η οποία έχει σχήµα « C» στην µήτρα 

µε το κεφάλι διπλωµένο προς τα κάτω πάνω στο στήθος και την πυελική ζώνη 

προσηλωµένη προς τα άνω προς το σώµα. 

Τα δυο κυρτώµατα προς τα εµπρός είναι «δευτερογενή». Το αυχενικό 

κύρτωµα που αναπτύσσεται όταν το βρέφος σηκώνει το κεφάλι του για να 

βλέπει γύρω του, για να εξερευνήσει το περιβάλλον του, και το οσφυϊκό 

κύρτωµα που σχηµατίζεται όταν έρπεται και µαθαίνει να στέκεται και να 

περπατά και να διατηρεί τον εαυτό του όρθιο.  

Τα πλάγια κυρτώµατα δεν είναι ενταγµένα και είναι 3: 

 

1. το αυχενικό κύρτωµα που είναι κυρτό προς τα αριστερά, 

 

2. το θωρακικό κύρτωµα που είναι κυρτό προς τα δεξιά και  

 

3. το οσφυϊκό κύρτωµα που είναι κυρτό προς τα αριστερά. 



 

 

 

 
 

ΤΑ ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

   

 

 

1.2  ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
 

Στη σπονδυλική στήλη συναντάµε στη σύνδεση των σπονδύλων µεταξύ 

τους, όλα τα είδη των αρθρώσεων. Έτσι: 

Τα σώµατα των σπονδύλων συνδέονται µεταξύ τους µε 

συγχορδώσεις και συνδεσµώσεις. Τα τόξα και οι µυϊκές αποφύσεις µε 

συνδεσµώσεις. 
Οι αρθρικές αποφύσεις µε διαρθρώσεις. ∆ιαρθρώσεις επίσης έχουµε 

µεταξύ του ινιακού οστού και των δυο πρώτων αυχενικών σπονδύλων. 
Τέλος συνοστέωση έχουµε στο ιερό οστό και τον κόκκυγα.



Τα σώµατα των σπονδύλων συνδέονται στη σειρά το ένα µε το άλλο µε 

την παρεµβολή του µεσοσπονδύλιου δίσκου.  
 

                         

 
 

Η ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΣΠΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 

 

 

 Ο µεσοσπονδύλιος δίσκος έχει µεγάλη ελαστικότητα και απορροφά τα 

τραντάγµατα της σπονδυλικής στήλης. Είναι παχύτεροι στην αυχενική και 

οσφυϊκή µοίρα όπου οι κινήσεις της σπονδυλικής στήλης έχουν µεγαλύτερο 

εύρος. Κάθε µεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται από µια περιφερική µοίρα, 

τον ινώδη δακτύλιο και µια κεντρική µοίρα, τον πηκτοειδή πυρήνα. 

Μεσοσπονδύλιοι δίσκοι δεν υπάρχουν ανάµεσα στους δυο πρώτους 

αυχενικούς σπονδύλους, στο ιερό οστό και τον κόκκυγα. Σε παθολογικές 

καταστάσεις, όταν ο µεσοσπονδύλιος δίσκος γλιστρά προς τα πίσω, µπορεί 

να πιέσει τον νωτιαίο µυελό, που βρίσκεται µέσα στο σπονδυλικό σωλήνα, και 

τότε η πάθηση λέγεται κήλη του µεσοσπονδύλιου δίσκου.   

Οι µεσοσπονδύλιες συγχορδώσεις ενισχύονται από εµπρός και από 

πίσω σε όλο το µήκος της σπονδυλικής στήλης από τον πρόσθιο και τον 

οπίσθιο επιµήκη σύνδεσµο. 

Στις διαρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, εκτός από τις µεταξύ των 

αρθρικών αποφύσεων των σπονδύλων διαρθρώσεις, ανήκουν κι αυτές που 

γίνονται µεταξύ γειτονικών σπονδύλων. Αυτές λέγονται άνω και κάτω 

κεφαλική διάρθρωση και µε αυτές γίνονται οι κινήσεις της κεφαλής ως προς 

την σπονδυλική στήλη. 

 



1.3  ΚΟΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ. 
 

Κάθε σπόνδυλος αποτελείται από τα εξής µέρη: 

           

Το σπονδυλικό σώµα: 
Είναι κυλινδροειδές κατά το σχήµα, το µέγεθός του αυξάνεται από τους 

ανώτερους προς τους κατώτερους σπονδύλους  και σχηµατίζει το εµπρός 

µέρος κάθε σπονδύλου. Η επάνω και η κάτω επιφάνεια του σώµατος 

αρθρώνεται µε την παρεµβολή του µεσοσπονδύλιου δίσκου µε τις 

αντίστοιχες επιφάνειες των σπονδύλων που υπέρκεινται ή υπόκεινται. Ο 

µεσοσπονδύλιος δίσκος είναι ινοχόνδρινος και παρεµβάλλεται µεταξύ των 

αρθρικών επιφανειών. 

 

 

Το σπονδυλικό τόξο: 
Βρίσκεται πίσω από το σώµα και µαζί µε αυτό σχηµατίζει το 

σπονδυλικό τρήµα. Το τόξο παρουσιάζει εµπρός ένα στενότερο µέρος, που 

λέγεται αυχένας και το οποίο συνεχίζεται στο σώµα, και πίσω ένα πλατύτερο 

µέρος, που λέγεται πέταλο. Το πέταλο αποτελεί το πίσω τοίχωµα του 

σπονδυλικού τρήµατος. Μεταξύ των αυχένων δύο γειτονικών σπονδύλων 

σχηµατίζεται το µεσοσπονδύλιο τρήµα, και από τις δύο µεριές, µέσα από το 

οποίο περνάνε τα αντίστοιχα νωτιαία νεύρα. 

Τις αποφύσεις των σπονδύλων: 
Είναι 7 και διακρίνονται σε 3 µυϊκές, για την πρόσφυση των µυών, και 4 

αρθρικές, για την άρθρωση µε τους γειτονικούς σπονδύλους. Οι µυϊκές 

αποφύσεις είναι η ακανθώδεις, που εξέχει από το µέσο του πετάλου προς τα 

πίσω και οι δύο εγκάρσιες που εξέχουν από το πίσω άκρο του αυχένα προς 

τα πλάγια. Οι αρθρικές αποφύσεις διακρίνονται σε δυο επάνω και δυο κάτω ( 

ή ανάντεις και κατάντεις).  

Το σπονδυλικό τρήµα: 
Τα σπονδυλικά τρήµατα όλων των σπονδύλων στη σειρά σχηµατίζουν 

το σπονδυλικό ή νωτιαίο σωλήνα, µέσα στον οποίο περιέχεται και 

προστατεύεται ο νωτιαίος µυελός µε τα περιβλήµατά του, τις µήνιγγες.  



 

 

 
 

 
Το σπονδυλικό τρήµα έχει συνήθως την διάµετρο του δείκτη 

 
 

1.4  Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ. 
  

ΑΥΧΕΝΙΚΟΙ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΙ 
 
  Ο τυπικός αυχενικός σπόνδυλος έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα: 

  Κάθε µια από τις εγκάρσιες αποφύσεις έχει ένα τρήµα, το εγκάρσιο 
τρήµα για την διέλευση των σπονδυλικών αγγείων (η σπονδυλική αρτηρία 

διέρχεται µόνο από εγκάρσια τρήµατα των έξι πρώτων αυχενικών 

σπόνδυλων).  

Το σώµα είναι µικρό και η εγκάρσια διάµετρός του είναι µεγαλύτερη από 

την προσθιοπίσθια διάµετρο.  

 Οι ακανθώδεις αποφύσεις είναι µικρές και δισχιδείς.  

 Το σπονδυλικό τρήµα είναι µεγάλο και έχει σχήµα τριγωνικό.  

Οι άνω αρθρικές αποφύσεις έχουν µικρές αποπλατυσµένες αρθρικές 

επιφάνειές, οι οποίες φέρονται προς τα άνω και πίσω. Οι αρθρικές επιφάνειες 

των κάτω αρθρικών αποφύσεων φέρονται προς τα κάτω και µπρος.  

 Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο έβδοµος αυχενικός σπόνδυλος είναι 

άτυποι. 



Ο πρώτος αυχενικός σπόνδυλος ή άτλας δεν έχει ούτε σώµα ούτε 

ακανθώδη απόφυση. Είναι απλός ένας οστέινος δακτύλιος που αποτελείτε 

από πρόσθιο και οπίσθιο τόξο και δυο πλάγια ογκώµατα. Καθένα από τα 

πλάγια ογκώµατα έχει άνω και κάτω αρθρική επιφάνεια. Προς τα άνω ο 

πρώτος αυχενικός σπόνδυλος συντάσσεται µε τους κονδύλους του ινιακού 

οστού σχηµατίζοντας την ατλαντοική διάρθρωση. Προς τα κάτω ο σπόνδυλος 

αυτός συντάσσεται µε το δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο ( άξονα) σχηµατίζοντας 

την ατλαντοαξονική διάρθρωση. 

 

 
 

Ο δεύτερος αυχενικός σπόνδυλος  ή άξονας έχει µια ισχυρή 

απόφυση που µοιάζει µε πάσσαλο και λέγεται οδοντοειδής απόφυση ή 

όδοντας. Η απόφυση αυτή παριστά το σώµα του άτλαντα που έχει συνενωθεί 

µε τον άξονα.  
 

 
 
Ο έβδοµος αυχενικός σπόνδυλος λέγεται αλλιώς και προέχων 

σπόνδυλος, γιατί έχει τη µακρύτερη ακανθώδη απόφυση. Η ακανθώδης 



απόφυση δεν είναι δισχιδής. Η εγκάρσια απόφυση είναι µεγάλη, αλλά το 

εγκάρσιο τρήµα είναι µικρό και δεν περνά µέσα από αυτό η σπονδυλική 

αρτηρία. 

 

 
 

 

ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΙ  
 

Οι πιο τυπικοί σπόνδυλοι είναι οι δώδεκα θωρακικοί.  Είναι µεγαλύτεροι 

από τους αυχενικούς και το µέγεθός τους αυξάνεται βαθµιαία από τα ανώτερα 

τµήµατα της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης προς τα κατώτερα. 

Το σώµα των σπονδύλων αυτών έχει σχήµα <<καρδιάς>>. 

Το σπονδυλικό τρήµα είναι σχετικά µικρό και στρογγυλό. Οι 

ακανθώδεις αποφύσεις είναι µακριές χαρακτηριστικές, έχουν την 

χαρακτηριστική διάταξη των κεραµιδιών και φέρονται προς τα κάτω.  

Τα άνω και κάτω πλευρικά ηµιγλήνια, µικρές δηλαδή αρθρικές 

επιφάνειες µε τις οποίες συντάσσονται οι κεφαλές των πλευρών, βρίσκονται 

στα πλάγια του σώµατος.  

 Οι εγκάρσιες γλήνες µε τις οποίες συντάσσονται τα φύµατα των 

πλευρών βρίσκονται στις εγκάρσιες αποφύσεις. (∆εν υπάρχουν εγκάρσιες 

γλήνες στις εγκάρσιες αποφύσεις των σπονδύλων Θ11 και Θ12).  

Οι αρθρικές επιφάνειες που βρίσκονται στις άνω αρθρικές αποφύσεις 

φέρονται προς τα άνω και έξω, ενώ οι αρθρικές επιφάνειες που βρίσκονται 

προς στις κάτω αρθρικές αποφύσεις φέρονται προς τα κάτω και έσω.  



 Οι κάτω αρθρικές αποφύσεις του δωδέκατου σπονδυλικού φέρονται 

προς τα έξω, όπως οι αντίστοιχες αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων.   

 

 
 
 

ΟΣΦΥΪΚΟΙ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΙ 
 

Οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι είναι πέντε και είναι οι πιο ισχυροί και 

ανεπτυγµένοι γιατί βαστάζουν το βάρος του κεφαλιού, του θώρακα και των 

άνω άκρων. Το σώµα του οσφυϊκού σπονδύλου είναι πολύ µεγαλύτερο 

συγκρινόµενο µε τα σώµατα των άλλων σπονδύλων και έχει σχήµα 

νεφροειδές. 

 Οι αυχένες είναι ισχυροί και φέρονται προς τα πίσω. Τα πέταλα είναι 

παχιά και τα σπονδυλικά τρήµατα έχουν σχήµα τριγωνικό. Οι εγκάρσιες 

αποφύσεις είναι µακριές και λεπτές. Η ακανθώδεις απόφυση είναι κοντή και 

πλατιά, έχει σχήµα τετράγωνο και προβάλλει κατ’ ευθείαν προς τα πίσω.  Η 

ακανθώδεις απόφυση του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλου αντιστοιχεί στο 

επίπεδο των πιο ψηλών σηµείων των λαγονίων και είναι οδηγό σηµείο για την 

αρίθµηση των σπονδύλων. Οι αρθρικές επιφάνειες που βρίσκονται στις άνω 

αρθρικές αποφύσεις είναι στραµµένες προς τα έσω, ενώ οι αρθρικές 

επιφάνειες που βρίσκονται στις κάτω αρθρικές αποφύσεις είναι στραµµένες 

προς τα έξω. 

 Οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι δεν έχουν ηµιγλήνια και γλήνες για την 

σύνταξη µε πλευρές και στερούνται επίσης εγκαρσίων τρηµάτων. Το 

σπονδυλικό τρήµα του 1ου οσφυϊκού σπονδύλου περιέχει τον µυελικό κώνο 

που είναι το τελικό άκρο του νωτιαίου µυελού. 



Ο πέµπτος οσφυϊκός σπόνδυλος αρθρώνεται µε το ιερό οστό στην 

οσφυοιερή άρθρωση.  

 

 

 

 
 

 
 
ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ 
 

Το ιερό οστό βρίσκεται στο κάτω µέρος της σπονδυλικής στήλης, 

ανάµεσα στα ανώνυµα οστά στο πίσω µέρος της πυελικής ζώνης.Αποτελείτε 

από πέντε υποτυπώδεις σπονδύλους που έχουν συνοστεωθεί µεταξύ τους και 

σχηµατίζουν ένα σφηνοειδές οστό, σε σχήµα τετράπλευρης πυραµίδας, η 

πρόσθια επιφάνεια του οποίου είναι υπόκοιλη.  

Το άνω άκρο, η βάση του ιερού οστού, συντάσσεται µε τον πέµπτο 

οσφυϊκό σπόνδυλο δηµιουργώντας µια τυπική µεσοσπονδύλια άρθρωση.  

 Το εµπρόσθιο άκρο στη βάση του ιερού σχηµατίζει το ιερό 
ακρωτήριο. Ακρωτήριο είναι η καµπή που σχηµατίζεται στο σηµείο 

συνένωσης του ιερού οστού µε τον πέµπτο ιερό σπόνδυλο. Το στενό κάτω 

άκρο (κορυφή) συντάσσεται µε τον κόκκυγα.  

Προς τα πλάγια το ιερό οστό συντάσσεται µε τα δυο ανώνυµα οστά 

σχηµατίζοντας τις ιερολαγόνιες διαρθρώσεις.  

Τα σπονδυλικά τρήµατα των ιερών σπονδύλων σχηµατίζουν τον ιερό 

σωλήνα. Ο ιερός σωλήνας βρίσκεται κάτω από το νωτιαίο σωλήνα του οποίου 

αποτελεί συνέχεια. 



Τα πέταλα του πέµπτου ιερού σπονδύλου (και µερικές φορές επίσης τα 

πέταλα του πέµπτου ιερού σπονδύλου) δεν συνενώνονται και έτσι 

σχηµατίζεται το ιερό σχίσµα     

Τόσο η πρόσθια όσο και η οπίσθια επιφάνεια του ιερού οστού εµφανίζει 

τέσσερα τρήµατα, τα ιερά τρήµατα, για την διέλευση των πρόσθιων και 

οπίσθιων κλάδων των τεσσάρων ανώτερων ιερών νεύρων. 

Το ιερό οστό στη γυναίκα είναι ποιο κοντό και έχει το µήκος και το 

πλάτος περίπου ίσα. Η πυελική επιφάνεια στρέφεται προς τα κάτω και µέσα 

για να αυξάνεται η χωρητικότητα της πυέλου.  

 

 

 

 
 

 
 

ΚΟΚΚΥΓΑΣ 
 

Ο κόκκυγας αποτελείται από 4-5 νόθους σπονδύλους, που έχουν 

συνοστεωθεί για να σχηµατίσουν ένα µικρό τριγωνικό οστό, η βάση του 

οποίου συντάσσεται µε το κάτω άκρο του ιερού οστού.  Συχνά ο πρώτος 

κοκκυγικός σπόνδυλος δεν συνοστεώνεται ή συνοστεώνεται ατελώς µε το 

δεύτερο κοκκυγικό σπόνδυλο. 

Εµφανίζει βάση, κορυφή, 2 επιφάνειες και 2 πλάγια χείλη. Τα κέρατα 

του κόκκυγα µαζί µε το σώµα του 5ου ιερού σπονδύλου αφορίζουν το 



τελευταίο µεσοσπονδύλιο τρήµα. Από το τρήµα αυτό περνάει το πέµπτο ιερό 

νεύρο. 

                   

1.5  ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. 
 

Η σπονδυλική στήλη παρουσιάζει µικρή κινητικότητα σε σχέση µε την 

κίνηση µεταξύ γειτονικών σπονδύλων. Αποτελείται από σπονδύλους, οι 

οποίοι είναι τοποθετηµένη µε ακρίβεια ο ένας πάνω στον άλλο και χωρίζονται 

µε τους µεσοσπονδύλιους δίσκους. Οι σπόνδυλοι συγκρατούνται στην θέση 

τους µε ισχυρούς συνδέσµους, οι οποίοι περιορίζουν σοβαρά το βαθµό 

κινητικότητας µεταξύ γειτονικών σπονδύλων. Παρ’όλα αυτά, το άθροισµα των 

κινήσεων που είναι δυνατές προσδίδει στην σπονδυλική στήλη ως σύνολο 

σηµαντικό βαθµό κινητικότητας. 

    

Οι παρακάτω κινήσεις είναι δυνατές: 

 

2. Κάµψη 
Είναι κίνηση προς τα εµπρός  

 

3. Έκταση 
Είναι κίνηση προς τα πίσω. 

Και οι δυο αυτές κινήσεις είναι εκτεταµένες στην αυχενική και οσφυϊκή µοίρα, 

αλλά περιορισµένες στη θωρακική µοίρα. 

 

4. Πλάγια κάµψη 
Είναι η κάµψη του κορµού προς τη µία ή την άλλη πλευρά. Είναι 

περιορισµένη στη θωρακική µοίρα και εκτεταµένη στη αυχενική και οσφυϊκή 

µοίρα  

 

5. Στροφή 
Είναι πιο εκτεταµένη στην οσφυϊκή µοίρα. 

 

6. Περιαγωγή 



Είναι κίνηση συνδυασµού όλων των παραπάνω κινήσεων. 

 

Το είδος και ο βαθµός των κινήσεων που είναι δυνατές σε κάθε µοίρα 

της σπονδυλικής στήλης εξαρτάται κυρίως από το πάχος του 

µεσοσπονδύλιου δίσκου και το σχήµα και την φορά των αρθρικών 

επιφανειών. Στη θωρακική µοίρα, οι πλευρές, οι πλευρικοί χόνδροι και το 

στέρνο περιορίζουν σοβαρά το εύρος της κίνησης. 

Οι ατλαντοινιακές  διαρθρώσεις επιτρέπουν µεγάλο εύρος κάµψης και 

έκτασης της κεφαλής. Οι ατλαντοαξονικές διαρθρώσεις επιτρέπουν µεγάλο 

εύρος του άτλαντα και συνεπώς της κεφαλής. 

  σπονδυλική στήλη κινείται µε την ενέργεια πολλών µυών, µερικοί από 

τους οποίους προσφύονται απευθείας στους σπονδύλους, ενώ άλλοι, όπως 

είναι ο στερνοκλειδοµαστοειδής και οι µύες του κοιλιακού τοιχώµατος, 

προσφύονται στο κρανίο ή στις πλευρές ή περιτονίες.  

Στην αυχενική µοίρα η κάµψη προκαλείται από τον επιµήκη κεφαλικό, 

τον πρόσθιο σκαληνό και το στερνοκλειδοµαστοειδή µυ. Η έκταση 

προκαλείται από τους εν τω βάθη µυς της ράχης. Η πλάγια κάµψη 

προκαλείται από τον πρόσθιο και το µέσο σκαληνό, και από τον τραπεζοειδή 

και τον στερνοκλειδοµαστοειδή µυ. Στροφή προκαλείται από την ενέργεια του 

στερνοκλειδοµαστοειδούς και του ετερόπλευρου σπληνιοειδούς. 

 Στη θωρακική µοίρα στροφή προκαλείται από την ενέργεια του 

ηµικανθώδους και των στροφέων µυών, οι οποίοι υποβοηθούνται από τους 

λοξούς µυς του πρόσθιου και πλάγιου κοιλιακού τοιχώµατος. 

 Στην οσφυϊκή µοίρα κάµψη προκαλείται από τον ορθό κοιλιακό και 

από τον ψοίτη µυ. Έκταση προκαλείται από τους εν τω βάθει µυς της ράχης. 

Πλάγια κάµψη προκαλείται από τους εν τω βάθει µυς της ράχης, τον 

τετράγωνο οσφυϊκό και από τους λοξούς µυς πρόσθιου και πλάγιου κοιλιακού 

τοιχώµατος. Ο ψοίτης µυς µπορεί να συµµετέχει στην κίνηση αυτή. Στροφή 

στην οσφυϊκή µοίρα προκαλείται από τους µυς και από τους λοξούς µυς του 

πρόσθιού και πλάγιου κοιλιακού τοιχώµατος. 

 

 

 



1.6  ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. 
 
Στα προσθιοπίσθια κυρτώµατα οι παραµορφώσεις της σπονδυλικής 

στήλης είναι: 

Η κύφωση ή στρογγυλή ράχη: είναι η υπέρµετρη ανάπτυξη του 

θωρακικού κυρτώµατος προς τα πίσω. Προέρχεται από ανεπαρκή 

θωρακική έκταση που συχνά σχετίζεται µε παθήσεις του στήθους όπως 

βρογχίτιδα. Το κεφάλι προβάλλει προς τα εµπρός και το στήθος είναι 

επίπεδο. 

Η λόρδωση: είναι η υπέρµετρη ανάπτυξη του οσφυϊκού κυρτώµατος. Η 

λεκάνη προσκλίνει προς τα εµπρός, οι κοιλιακοί µύες χαλαρώνουν και 

ένταση µεταβιβάζεται στους συνδέσµους µπροστά από την άρθρωση 

του ισχίου. 

Στην κύφωση και στη λόρδωση µπορεί να προκύψει πλατυποδία  

    Στα πλάγια κυρτώµατα οι παραµορφώσεις της σπονδυλικής στήλης 

είναι: 

 Η σκολίωση: είναι η υπερβολική ανάπτυξή των πλάγιων κυρτωµάτων.  

Η πλάγια αυτή παραµόρφωση της σπονδυλικής στήλης εκτός από το 

αντιαισθητικό αποτέλεσµα έχει και επιπτώσεις στο καρδιοαναπνευστικό 

στη µεγάλη ηλικία. Ο βαθµός της απέκκλισης µετριέται σε µοίρες και 

λέγεται γωνία σκολίωσης. 

Την σκολίωση διακρίνουµε σε ιδιοπαθή και οργανική. 

Στην ιδιοπαθή τα αίτια είναι άγνωστα. Πιθανοί παράγοντες θεωρούνται η 

ιδιοσυγκρασία, κληρονοµικότητα, ορµόνες κ.α. 

Στην οργανική ή συγγενή είναι η συγγενής παραµόρφωση των 

σπονδύλων (ηµισπόνδυλοι). 



 
Επίκυψη Α Φυσιολογική Σ.Σ.            Επίκυψη: Σκολιωτικός ύβος. 

 

Παραµορφώσεις της σπονδυλικής στήλης: 

1. Κανονική Σ.Σ. 

2. Σκολίωση 

3. Κύφωση 

4. Λόρδωση 

 

1.7  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. 
 

 Η σπονδυλική στήλη ενεργεί σαν µια ενεργή στήριξη προς το σώµα, 

και ταυτόχρονα µέσω των µεσοσπονδύλιων χόνδρινων δίσκων, οι οποίοι 

ενεργούν ως εξουδετερωτές, και τα κυρτώµατά της δίνουν ευκαµψία και την 

βοηθούν να κάµπτεται χωρίς σπάσιµο, αυτοί οι δίσκοι απορροφούν 

τραντάγµατα που δηµιουργούνται όταν κινούν το βάρος του σώµατος όπως 

στο τρέξιµο και πήδηµα, και έτσι ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος µυελός 

προστατεύονται από τραντάγµατα και τινάγµατα.  

 Η σπονδυλική στήλη επίσης στηρίζει το βάρος του σώµατος, 

προσφέρει επιφάνειες για την πρόσφυση µυών δίνει δύναµη, προσφέρει 

προστασία στα όργανα και τις κατασκευές που περικλείει και αποτελεί 

συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα άνω και στα κάτω άκρα και δηµιουργεί ένα 

δυνατό οπίσθιο σύνορο για τις κοιλότητες του κορµού και δίνει πρόσφυση στις 

πλευρές.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ. 
 

Τι είναι η οστεοπόρωση;                                   

Η οστεοπόρωση ορίζεται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας(ΠΟΥ 

1994) ως µια νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από ελάττωση της οστικής µάζας 

και αλλοίωση της µικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού, µε συνέπεια: 

1. τη µείωση της µηχανικής αντοχής των οστών 

2. αυξηµένη οστική ευθραυστότητα και εποµένως αυξηµένο κίνδυνο 

καταγµάτων.  

Αυτό  έχει  σαν αποτέλεσµα να προκαλούνται εύκολα και συχνά 

κατάγµατα παντού. Τα οστεοπορωτικά κατάγµατα προσβάλλουν κυρίως την 

οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης, τα ισχία και τους 

καρπούς(περιφερικό τµήµα της κερκίδας).  

 

            

Η οστεοπόρωση είναι παράγοντας κινδύνου για κάταγµα, όπως η 

υπέρταση και η υπερχοληστεριναιµία για καρδιαγγειακή νόσο, και, όπως η 



υπέρταση και υπερχοληστεριναιµία, έτσι και η οστεοπόρωση µπορεί και να 

προληφθεί και να θεραπευθεί.Η οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή µεταβολική 

νόσος των οστών και αποτελεί ένα από τα µείζονα κοινωνικοοικονοµικά 

προβλήµατα του σύγχρονου κόσµου. Υπολογίζεται ότι σε όλο τον κόσµο 200 

εκατοµµύρια άτοµα πάσχουν από οστεοπόρωση και το 30% των 

µετεµµηνοπαυσιακών γυναικών πάσχει κλινικά από τη νόσο, ενώ ευθύνεται 

για περίπου 1,5 εκατοµµύριο κατάγµατα το χρόνο. Ο αριθµός των 

οστεοπορωτικών ατόµων προοδευτικά µεγάλωνει, αφού ο πληθυσµός της γης 

αυξάνει και η επιβίωση ολοένα και γίνεται µεγαλύτερη.    

2.2  ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ. 

Η οστεοπόρωση δύναται να κατανοηθεί καλύτερα γνωρίζοντας τη 

φυσιολογική δοµή του οστίτη ιστού και την λειτουργία της συνεχούς 

ανακατασκευής κατά την οποίαν το παλιό οστό απορροφάται κατά τόπους  κι 

αντικαθιστάται από νέο οστό. 

Υπάρχουν δυο είδη οστίτη 
ιστού:  

• ο σπογκώδης ή δοκιδώδης 

οστίτης ιστός και 

• ο συµπαγής ή φλοιώδης οστίτης 

ιστός.  

Το οστού είναι κατασκευασµένο από οστίτη ιστό ο οποίος αποτελείται 

από την θεµέλια ουσία και τα οστικά κύτταρα. Οι κυριότεροι τύποι κύτταρων 

τα οποία επιτελούν τις λειτουργίες του 

οστίτη ιστού, όπως την ανακατασκευή είναι: 

οι οστεοβλάστες, οι οστεοκλάστες και τα 
οστεοκύτταρα 

Η ανακατασκευή του οστού είναι µια 

λειτουργία του οστίτη ιστού που αρχίζει ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη του 

σκελετού. Είναι µια διαδικασία η οποία συνίσταται από την αποµάκρυνση του 



παλιού οστού και την αντικατάσταση του από νεοσχηµατισµένο. Αρχικά δρουν 

οι οστεοκλάστες αποµακρύνοντας τον παλιότερο οστίτη ιστό και κατόπιν 

δρουν οι οστεοβλάστες για να αποκαταστήσουν την απώλεια. Οι δυο αυτές 

λειτουργίες συµβαίνουν στην ίδια θέση και έτσι το σχήµα του οστού δεν 

αλλάζει. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής λοιπόν, τα οστά παρουσιάζουν µια 

συνεχή ανανέωση µέσω της 

λειτουργίας της ανακατασκευή 

των οστών. Ο οστεβλαστικός  

σχηµατισµός βρίσκεται σε 

σύζευξη µε την οστεοκλαστική 

απορρόφηση του οστού. Η 

ισορροπία όµως αυτή δεν 

είναι σταθερή κατά την 

παιδική και εφηβική ηλικία 

όπου ο οστεβλαστικός σχηµατισµός  υπερέχει της οστεοκλαστικής 

απορρόφησης του οστού κι έτσι, υπάρχει µια βαθµιαία αύξηση της οστικής 

µάζας, η οποία φθάνει σε µια κορυφαία τιµή περί την ηλικία των 20 ετών. Στη 

συνέχεια διατηρείται υψηλή για µερικά χρόνια  και κατόπιν, περί το 40ό έτος 

αρχίζει µια συνεχής απώλεια οστικής µάζας, η οποία επιταχύνεται στις 

γυναίκες όταν υπάρχει έλλειψη οιστρογόνων π.χ µετά την εµµηνόπαυση. Η 

εµµηνόπαυση σχετίζεται µε την απώλεια σχεδόν όλων των ορµονικών 

λειτουργιών της ωοθήκης. Οι πιο εµφανείς αλλαγές αφορούν στην έλλειψη 

των οιστρογόνων και τις προγεστερόνης. Οι επιπτώσεις της έλλειψης  των 

στεροειδών του φύλου στον οργανισµό είναι πολύπλοκη και η επίδραση τους 

προκαλεί αύξηση της συχνότητας της οστικής ανακατασκευής, στην οποία 

όµως υπερισχύει η οστική απορρόφηση µε τελικό αποτέλεσµα τη µείωση της 

οστικής µάζας και την δηµιουργία της Οστεοπόρωσης.  

 
 
 
 



2.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ. 
 

Η οστεοπόρωση είναι δυνατόν να διαιρείται σε δυο κατηγόριες22: τη 

γενικευµένη µορφή και την τοπική µορφή. 
 

Η γενικευµένη µορφή υποδιαιρείται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. 

• Στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση ανήκουν: 

1.η µετεµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση,  

2.η γεροντική οστεοπόρωση και  

3.η ιδιοπαθής οστεοπόρωση που εµφανίζεται σε αγόρια και 

κορίτσια στην εφηβική ηλικία, αλλά και σε νεαρούς ενήλικες άνδρες και 

γυναίκες, και έχει σχετικά περιορισµένη διάρκεια. 

• Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση προκαλείτε πάντοτε από συγκεκριµένη 

πάθηση, όπως η νόσος του cushing, ο διαβήτης, ο υπερπαραθυρεοειδισµός, 

η χρήση κορτικοειδών, η δρεπανοκυτταρική αναιµία κ.α 

Τοπική µορφή οστεοπόρωσης. Σ΄αυτή ανήκουν η οστεοπόρωση µετά 

από ακινητοποίηση καταγµάτων, η ιδιοπαθής  παροδική οστεοπόρωση µιας 

άρθρωσης, κυρίως του ισχίου κ.α 

 

 

2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ. 
 
 ∆ιακρίνονται σε: α) Κύριους και β) ∆ευτερεύοντες22. 
 Κύριοι παράγοντες κινδύνου είναι:  

1. Η ελαττωµένη κορυφαία οστική µάζα και 
 2. Ο αυξηµένος ρυθµός οστικής απώλειας. 
 Η κορυφαία αυτή οστική µάζα επηρεάζεται σηµαντικά από την διατροφή, 

το φύλο, τη φυλή, τη µυϊκή άσκηση και βεβαίως  τη φυσιολογική λειτουργία 

των διαφόρων οργάνων του σώµατος. Έτσι η κορυφαία οστική µάζα στους 

άνδρες είναι 20-30% µεγαλύτερη παρά στις γυναίκες και 10-20% µεγαλύτερη 

στη µαύρη φυλή σε σχέση προς τη λευκή. 

 Μετά τη ηλικία των 35 περίπου ετών αρχίζει βαθµιαία απώλεια οστικής 

που αποτελεί φυσιολογικό φαινόµενο και συνεχίζεται  µε διακυµάνσεις σε όλη 



την υπόλοιπη ζωή. Ο ρυθµός απώλειας είναι αρχικά ο ίδιος και στους άνδρες 

και στις γυναίκες και κυµαίνεται από 0,3-0,5% το χρόνο. Το φυσιολογικό αυτό 

ρυθµό απώλειας ακολουθεί στις γυναίκες φάση επιταχυνόµενης οστικής 

απώλειας της τάξεως του 2-3% το χρόνο, που αρχίζει στην περίοδο της 

εµµηνόπαυσης και συνδέεται στενά  µε την ελάττωση του επιπέδου των 

οιστρογόνων στο αίµα. Η φάση αυτή σύµφωνα µε τις υπάρχουσες µέχρι 

σήµερα γνώσεις διαρκεί 6-10 χρόνια. 

Όταν η οστική πυκνότητα είναι µεγάλη και ο ρυθµός οστικής απώλειας 

φυσιολογικός δε δηµιουργείται οστεοπόρωση. Οστεοπόρωση δηµιουργείται, 

όταν η οστική µάζα ενός ατόµου που φθάνει το µέγιστο στην ηλικία των 35 

περίπου ετών είναι χαµηλή ή όταν ο ρυθµός οστικής απώλειας είναι 

αυξηµένος ή υπάρχει συνδυασµός και των δύο. Γι’ αυτό  η φιλοσοφία της 

σύγχρονης αντιµετώπισης της οστεοπόρωσης συγκεντρώνεται στην 

µεγιστοποίηση της κορυφαίας οστικής µάζας, πρωτογενής δηλαδή πρόληψη 

και την ελαχιστοποίηση της κορυφαίας οστικής απώλειας, δηλαδή τη 

δευτερογενή πρόληψη. 

  

∆ευτερεύοντες παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση της οστεοπόρωσης 

είναι: 
1. Εµµηνόπαυση στις γυναίκες. Φυσιολογική ή χειρουργική λόγω 

ελάττωσης του επιπέδου των οιστρογόνων. 

 

2. Χρόνια ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου αλλά και ανεπαρκής 

απορρόφηση του από το έντερο και καθήλωση του στα οστά. 

 

3. Ο περιορισµός της φυσιολογικής κίνησης στερεί το µυοσκελετικό 

σύστηµα από το σπουδαιότερο ερέθισµα που συµβάλει στη διάπλαση και 

ανακατασκευή του σκελετού σε όλη την διάρκεια της ζωής. Η υπερβολική 

εντούτοις άσκησης σε νέα κορίτσια, αθλήτριες, µπορεί  να προκαλέσει 

αµηνόρροια µε αποτέλεσµα ελάττωση της οστικής πυκνότητας. 

4. Αυξηµένη κατανάλωση πρωτεϊνών (κρεατοφαγία), διότι αυξάνει την 

αποβολή ασβεστίου από τα ουρά. Είναι από τους παράγοντες που εξηγεί την 

µεγαλύτερη συχνότητα οστεοπόρωσης στις χώρες της ∆ύσης. 

 



5. Το κάπνισµα. Σε καπνίστριες 
γυναίκες ο ρυθµός οστικής απώλειας 

είναι αυξηµένος µε αποτέλεσµα 

αυξηµένη συχνότητα καταγµάτων  

στους σπόνδυλους. Λόγο του ότι 

επιταχύνεται η καταστροφή των 

οιστρογόνων, ελαττώνεται η δραστηριότητα των οστεοβλαστών και τέλος 

παρατηρείται πρόωρη εµµηνόπαυση. 

6. Η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών συνδυάζεται πολύ συχνά µε 

οστεοπόρωση τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. H τοξική δράση του 

οινοπνεύµατος πάνω στους οστεοβλάστες καθώς και στην ελάττωση της 

απορρόφησης του ασβεστίου από το έντερο, επειδή το οινόπνευµα επηρεάζει 

τον µεταβολισµό της βιταµίνης D. 

 

7. Κατάχρηση καφέ, τσαγιού, επειδή προκαλούν οσβεστιουρία. 

 

8. Το φύλο. Η οστεοπόρωση είναι συχνότερη στις γυναίκες παρά στους 

άνδρες. 

 

9. Η φυλή. Παρατηρείται συχνότερα στους λευκούς παρά στους µαύρους. 

 

10. Οικογενής προδιάθεση. Ύπαρχου οικογένειες µε πολλά µέλη που 

πάσχουν από οστεοπόρωση χωρίς να διαπιστώνεται παθολογική αιτία. 

 

11. Ιδιοσυστασία. Η οστεοπόρωση είναι συχνότερη σε µικρόσωµες λεπτές 

γυναίκες µε ξανθά µαλλιά και λευκή επιδερµίδα. Ενώ αντίθετα σπάνια 

παρατηρείτε σε παχιές γυναίκες.  

 

 

 
 
 
 
 



2.5  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. 
 

Η ιδιοπαθής οστεοπόρωση είναι συχνά ασυµπτωµατική νόσος και η 

οριστική διάγνωση είναι διάγνωση αποκλεισµού όλων των δευτερογενών 

αιτιών, νοσηµάτων και παραγόντων κινδύνου. Το διαγνωστικό φάσµα της 

νόσου είναι αρκετά ευρύ και περιλαµβάνει διάφορες υποοµάδες που συνήθως 

είναι2: 

 ασυµπτωµατικά άτοµα κάθε ηλικίας και φύλου (µε ή χωρίς 

παράγοντες κινδύνου) που θέτουν το ερώτηµα αν πάσχουν ή θα 

αναπτύξουν οστεοπόρωση.  

 

 άτοµα µε κατάγµατα, ασυµπτωµατικό ή επώδυνο, αξονικό ή 

περιφερικό.  

 

 άτοµα µε ύποπτα συµπτώµατα της νόσου, όπως ραχιαλγία, 

κύφωση, απώλεια ύψους και κτλ.  

 

 άτοµα µε νοσήµατα που προκαλούν ή µιµούνται την 

οστεοπόρωση.  

 

 άτοµα << υγιή >> που προσκοµίζουν παθολογική τιµή µέτρηση 

οστικής πυκνότητας. 

  

 ασυµπτωµατικοί κυφωτικοί υπερήλικες.   

 

 
2.6  ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ. 

 

Η διαδικασία της διάγνωσης της οστεοπόρωσης φαίνεται σχετικά 

απλούστερη σε σύγκριση µε άλλες µεταβολικές καταστάσεις των οστών. Η 

διαδικασία αυτή περιλαµβάνει το ιατρικό ιστορικό, την κλινική εξέταση της/του 

ασθενούς που θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα2,14: 

 



 Αρχικά ελέγχετε επισταµένα το ατοµικό και οικογενειακό ιστορικό της 

ασθενούς για την ύπαρξη σηµαντικών παραγόντων κινδύνου ή 

νοσηµάτων ικανών να προκαλέσουν ελάττωση οστικής µάζας ή 

εγκατάσταση δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης π.χ. προηγούµενη λήψη 

αντιεπιληπτικών ή στεροειδών κτλ. 

 

 Επισκοπείται η εµφάνιση της/του ασθενούς: αδύνατη, λιποβαρής, 

κυφωτική, σκολιωτική, σπονδυλική ύβωση, ελάττωση αναστήµατος. 

Αναζητούνται σηµεία υπερθυρεοειδισµού, σύνδροµο  Cushing ή 

υπογοναδισµού. Ελέγχεται η στοµατική κοιλότητα για την απώλεια 

δοντιών ή την ύπαρξη οδοντοστοιχιών. 

 

 Μετά την αναζήτηση τυχόν θετικού ή µη ιστορικού οσφυαλγιών και 

θωρακαλγιών ή αναίτιων καταγµάτων, ελέγχεται αντικειµενικά η 

κινητικότητα της ΣΣ σε όλα τα επίπεδα καθώς και οι αρθρώσεις των 

περιφερειακών αρθρώσεων. Η ενεργητική τροχιά κάµψης–έκτασης, 

πλάγιας κάµψης και στροφών της θωρακικής µοίρας πρέπει να 

καταγράφεται και να διαφοροποιείται από την παθητική τροχιά. Ελέγχεται 

επίσης συγκριτικά η κινητικότητα της θωρακικής µοίρας σε σχέση µε τη 

συνολική κινητικότητα της ΣΣ. Στη συνεχεία παρατηρείται η ύπαρξη 

ευαισθησίας στην επίκρουση των σπονδύλων. Ψηλαφάτε η παρουσία 

παθολογικής (υπό)κινητικότητας ή δυσλειτουργίας της πάσχουσας ΣΣ.. 

 

 Η παρατήρηση και η αξιολόγηση της/του ασθενούς πρέπει να γίνεται 

σε όλες τις θέσεις και στάσεις. Κατά τον έλεγχο της ΣΣ είναι δυνατόν να 

εµφανιστεί προοδευτική θωρακική κύφωση µε ελάττωση ή εξαφάνιση της 

φυσιολογικής οσφυϊκής λόρδωσης, λόγω µορφολογικών και στατιστικών 

µεταβολών της ΣΣ. Ακόµη κατά την φυσική εξέταση ελέγχεται τυχόν 

διαταραχή της ευθυγράµµισης της ΣΣ.  

 

Παλιότερα, ο µόνος τρόπος για να διαγνωσθεί η οστεοπόρωση ήταν να 

υποστεί κανείς προηγουµένως κάταγµα το  οποίο  να  φαινόταν  στην 

ακτινογραφία. Για να συµβεί κάτι τέτοιο,  πρέπει  ο  σκελετός  να χάσει 

περίπου το 30% της οστικής του µάζας,  δηλαδή  είναι  πλέον αργά.  Ευτυχώς 



τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν νέες  µέθοδοι  για την ποσοτική εκτίµηση 

της οστικής µάζας. Έτσι σήµερα, η  διάγνωση γίνεται µε τη µέτρηση της 

οστικής µάζας σε διάφορες περιοχές  του σώµατος µε τη βοήθεια φωτονίων 

διπλής δέσµης (Dual  Energy  X-Ray Absorptiometry, DEXA). Με την 

εξελιγµένη  αυτή  τεχνική  γίνονται απλές, εύκολες  και  αναίµακτες  µετρήσεις  

που  δίνουν  ελάχιστη ακτινοβολία  στον  εξεταζόµενο  (περίπου   όσο   το   

1/10   µίας ακτινογραφίας δοντιού). Η εξέταση γίνεται στις  περιοχές  εκείνες 

όπου  υπάρχει  αυξηµένος   κίνδυνος   οστεοπορωτικών   καταγµάτων 

(καρπός, οσφυϊκή µοίρα σπονδυλικής στήλης,  ισχία)  αλλά  και  σε ολόκληρο 

το σώµα (ολόσωµη µέτρηση). Η  µέτρηση  διαρκεί  λιγότερο από 5 λεπτά της 

ώρας. Τα σύγχρονα µηχανήµατα  έχουν  πολύ  µεγάλη ακρίβεια και 

επιτρέπουν πλέον  την  πρώιµη  διάγνωση  της  νόσου. Επιπλέον, µπορούν 

και κάνουν και πλάγιες  µετρήσεις,  οπότε  έχει κανείς τη δυνατότητα να 

εκτιµήσει και τον όγκο και την  πυκνότητα του οστού. 

 

 
 



 
Η γραφική παράσταση των αποτελεσµάτων, δείχνει την τιµή της οστικής µάζας του 

εξεταζόµενου (σταυρός) σε σχέση µε το κατώφλι (διακεκοµµένη κόκκινη γραµµή) και τα 

φυσιολογικά όρια για την ηλικία του. 

 

Το αποτέλεσµα µιας µέτρησης εκφράζεται συγκρίνοντάς το  µε  
πολλά µεγέθη:    
  

α) Με τις αντίστοιχες τιµές φυσιολογικών ατόµων ίδιου  φύλου  και ηλικίας (Z 

score),  

β)  Mε  την  αντίστοιχη  τιµή  κορυφαίας  οστικής  µάζας   νεαρών 

φυσιολογικών ατόµων του ίδιου φύλου (T score)  

γ) Mε το κατώφλι κατάγµατος (fracture threshold) για  την  ηλικία και  το  φύλο  

του  εξεταζοµένου.  Το  κατώφλι  κατάγµατος  είναι πρακτικά µία αυθαίρετη 

τιµή που διαφέρει στον ορισµό της  ανάλογα µε τον τύπο του  µηχανήµατος.  

Θεωρείται  ότι  όταν  η  τιµή  της µέτρησης  βρίσκεται  κάτω  από  το  κατώφλι  

αυτό,  τότε  υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος κατάγµατος.  

 

 

 

 



             
 

 

 

Τ-Score και Z-Score
Στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, πέρα από τη σωστή θέση και τις 

περιοχές ενδιαφέροντος για τη µέτρηση, λαµβάνονται υπόψη δυο µεγέθη: το  

Τ-Score και Z-Score. (Σχήµα 4)  
  

 
         Σχήµα 4 

∆ιάγραµµα αναφοράς για την µέτρηση ης οστικής πυκνότητας της οσφυϊκής µοίρας 

σπονδυλικής στήλης σε γυναίκες µε τα όρια της οστεοπενίας και της οστεοπόρωσης από την 

WHO. 

 

 Το Τ-Score είναι µια ευρέως διαδεδοµένη παράµετρος για την 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µέτρησης της οστικής πυκνότητας (BMD). 



Είναι ο αριθµός των σταθερών αποκλίσεων της οστικής πυκνότητας του 

µετρούµενου από την κορυφαία οστική πυκνότητα. 

 Ο µέσος όρος των ενηλίκων και η σταθερά απόκλιση λαµβάνονται από 

υγιή άτοµα 20-35 ετών ίδιου φύλου και φυλής, αφού θεωρείται ότι τα άτοµα 

αυτής της οµάδας έχουν αγγίξει τη µέγιστη οστική πυκνότητα,. Η αιχµή της 

οστικής µάζας στην σπονδυλική στήλη επιτυγχάνεται στην ηλικία των 30 ετών 

και η τιµή αυτή λαµβάνεται ως βάση δεδοµένων για τις Τ-Score µετρήσεις. 

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) υπάρχουν 

τέσσερις κατηγορίες τιµών για το Τ-Score: 

 
 

Φυσιολογικές τιµές 
Όταν η BMD δεν είναι µικρότερη κατά 1 SD κάτω από την τιµή BMD 

των νέων ενηλίκων (Τ>-1.0). 

1. Οστεοπενία 
Όταν η BMD κυµαίνεται µεταξύ 1 και 2,5 SD κάτω από την τιµή BMD των 

νέων ενηλίκων (-1.0>Τ>-2.5). 

2. Οστεοπόρωση 
Όταν η BMD είναι πιο κάτω από 2.5 SD της τιµής των νέων ενηλίκων (Τ<-

2.5). 

3. Εγκατεστηµένη οστεοπόρωση. 
Όταν η τιµή BMD είναι κατώτερη από 2.5 SD της τιµής των νέων ενηλίκων 

(Τ<-2.5) µε συνοδό παρουσία ενός ή περισσότερων καταγµάτων. 

Το Z-Score έχει την ίδια φιλοσοφία µε το Τ-Score, εκτός από τον 

πληθυσµό αναφοράς για τον υπολογισµό της µέσης  BMD και των SD. Στον 

καθορισµό Z-Score δεν λαµβάνεται για σύγκριση ο νέος πληθυσµός, αλλά 

ένας συγκεκριµένος πληθυσµός. 

Είναι ο αριθµός των σταθερών αποκλίσεων του ασθενούς, από την 

µέση οστική πυκνότητα για την ηλικία του και εκφράζει πόσες σταθερές 

αποκλίσεις (SD) διαφέρει ο  εξεταζόµενος από τη µέση τιµή, για την ηλικία-το 

φύλο-φυλή, του συγκεκριµένου πληθυσµιακού δείγµατος. 

 Και στις δυο περιπτώσεις απαιτείται ικανός αριθµός πληθυσµιακού 

δείγµατος αναφοράς (τουλάχιστον 200 άτοµα), ιδιαίτερα για το Z-Score, όπου 

ζητούνται για το δείγµα 200 άτοµα ανά δεκαετία από 20 έως 80 ετών. 



Το Τ-Score και το Z-Score, σε συνδυασµό µε την ηλικία του ασθενούς 

και τους κλινικούς παράγοντες κινδύνου, είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

έναρξη της θεραπευτικής αντιµετώπισης.  

Eκτός  από  τη  µέτρηση  της  οστικής  µάζας,  στη  διάγνωση  της 

οστεοπόρωσης µπορούν  να  βοηθήσουν  και  διάφοροι   βιοχηµικοί δείκτες 

του µεταβολισµού των οστών. Τέτοιοι δείκτες ήταν  γνωστοί από παλιά, 

ωστόσο τους έλειπε η ειδικότητα δεδοµένου ότι δεν ήταν αποκλειστικά και 

µόνο προϊόντα του µεταβολισµού των οστών  (πχ  η αλκαλική φωσφατάση, το 

ασβέστιο ούρων, η υδροξυπρολίνη). 

 Όµως, το ενδιαφέρον τονώθηκε πρόσφατα όταν προστέθηκαν και  νέοι  

δείκτες, ειδικοί  για  τον  µεταβολισµό  των   οστών (π.χ οστεοκαλσίνη, 

πυριδινολίνη, ειδική για τα  οστά  αλκαλική  φωσφατάση  κλπ).  Οι δείκτες 

αυτοί µετρώνται σε δείγµα αίµατος ή ούρων. Η κλινική τους σηµασία 

αξιολογείται συνεχώς και  ελπίζεται  ότι  στο  µέλλον  θα αποκτήσουν 

περισσότερη αξία στη διαγνωστική φαρέτρα του  γιατρού. Προσδοκούµε ότι 

θα καλύψουν την εγγενή αδυναµία των µετρήσεων της οστικής  µάζας  που  

είναι  ότι,  λόγω  του  αργού ρυθµού   του µεταβολισµού των οστών,  οι  

µεταβολές  φαίνονται  αφού  παρέλθει διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. 

Αντίθετα, µε τη χρήση βιοχηµικών δεικτών, ο ρυθµός της  

µετεµµηνοπαυσιακής  απώλειας  οστού  ή  το θεραπευτικό αποτέλεσµα 

µπορεί  να  εκτιµηθεί   πολύ  πιο  γρήγορα (περίπου 3 µήνες αργότερα από 

την αρχή της θεραπείας).  Έτσι  π.χ. µια  µέτρηση δεικτών αµέσως µετά την 

εµµηνόπαυση σε συνδυασµό  µε µία  µέτρηση  της  οστικής  µάζας,  µπορεί  

να  βοηθήσει  στο  να υπολογίσει κανείς το βαθµό της οστικής απώλειας. 

 

 ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΩΡEIΤΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ; 
  

Για τους παραπάνω λόγους δεν υπήρχε µέχρι πρόσφατα  οµοφωνία  

για το πότε µια τιµή µέτρησης της οστικής µάζας θεωρείται παθολογική, 

δηλαδή υποσηµαίνει οστεοπόρωση. Τα πράγµατα  περιπλέκονται  ακόµα 

περισσότερο αν σκεφθεί κανείς ότι:    

α) Οταν  δεν  υπάρχει  κάταγµα,  τότε  δεν  υπάρχει  και  απόλυτο κριτήριο για 

να  διαχωρίσει  κανείς  τα  άτοµα  που  πάσχουν  από οστεοπόρωση από 

εκείνα που δεν έχουν.    



β) Η οστική µάζα ποικίλλει πολύ ανάλογα µε τη  φυλή,  τη   δίαιτα και 

εξαρτάται από  κληρονοµικούς,  περιβαλλοντικούς  κ.α.  παράγοντες. 

Εποµένως, ανεξάρτητα από τη µέθοδο που χρησιµοποιείται  για τη µέτρηση  

της οστικής µάζας, δηµιουργείται η ανάγκη να υπάρχουν προς  σύγκριση 

φυσιολογικές  τιµές  για  τον  Ελληνικό  πληθυσµό, γεγονός που αποκτά  

ιδιαίτερη  σηµασία  αν  ληφθεί  υπόψη  ότι  η πλειονότητα των 

οστεοπορωτικών ατόµων στην Ελλάδα σήµερα   ανήκει στη γενιά της 

κατοχής.    

Πρόσφατα (1994) λοιπόν, διάφοροι  διεθνείς  οργανισµοί  (European 

Foundation for Osteoporosis  and  Bone  Disease,  η  National  Osteoporosis 

Foundation των ΗΠΑ και η  World  Health  Organisation, WHO) διαµόρφωσαν 

από κοινού ορισµένα κριτήρια για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης, ανάλογα 

µε το πόσο απέχει η τιµή της οστικής  µάζας ενός ατόµου από  την  αντίστοιχη  

µέση  φυσιολογική  τιµή  νεαρών ατόµων ίδιου φύλου (Τ score).    

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η  ερµηνεία  των  αποτελεσµάτων  των 

µετρήσεων της οστικής µάζας είναι πολύπλοκη δουλειά και  εποµένως ο 

γιατρός σας είναι αυτός που θα αξιολογήσει τη  µέτρηση  και  θα σας 

ενηµερώσει συνεκτιµώντας και άλλα στοιχεία που σας αφορούν.  

  

ΠΟΤΕ ΠPΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ; 
  

Οι µετρήσεις της οστικής πυκνότητας γίνονται για δύο λόγους:  

1. είτε για να διαγνώσει κανείς έγκαιρα την ύπαρξη χαµηλής οστικής  

µάζας προκειµένου να εκτιµήσει τον επερχόµενο κίνδυνο 

κατάγµατος,   

2. είτε για να παρακολουθήσει διαχρονικά (follow-up)  τις  µεταβολές  

της οστικής µάζας ή την επίδραση µίας θεραπείας σ αυτήν. 

 
 
ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ; 
 

Υψηλού κινδύνου ασθενείς: 
Γυναίκες µε έλλειψη οιστρογόνων (Περιλαµβάνονται και οι µετα-

εµµηνοπαυσιακές γυναίκες).  



 

Ασθενείς σε κορτιζονοθεραπεία.  

 

Ασθενείς µε υπερπαραθυρεοειδισµό.  

 

Ανώµαλη απουσία περιόδου (Aµηνόρροια)  

 

Προχωρηµένη ηλικία  

 

Anorexia Nervosa   

 

Το φύλο (Γυναίκα)  

 

Η φυλή (Καυκάσια ή Ασιάτικη)  

 

Κάπνισµα  

 

∆ίαιτα χαµηλή σε ασβέστιο  

 

Πρώιµη εµµηνόπαυση ή υστερεκτοµή (Πριν τα 45) 

 

Κατανάλωση οινοπνεύµατος  

 

Οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης  

 

Χαµηλά επίπεδα Τεστοστερόνης σε άνδρες  

 

Μετα-εµµηνοπαυσιακές γυναίκες  

 

Πρωηγηθέν Κάταγµα  

 

Καθιστική ζωή  

 



Χρήση ωρισµένων φαρµάκων (Στεροειδή, Aντιεπιληπτικά, Θυρεοειδική 

ορµόνη, Αντικαρκινικά)  

Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε υψηλό κίνδυνο για οστεοπόρωση, 

αλλά θέλουν να γνωρίζουν την οστική µάζα τους και την πιθανότητα κάποιου 

κατάγµατος,µπορούν επίσης να κάνουν µια µέτρηση και να έχουν τα 

αποτελέσµατα για σύγκριση µε το πέρασµα των χρόνων. 

 

 
2.7 ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ.  

 
    Εκ πρώτης όψεως η διάγνωση της ιδιοπαθούς οστεοπόρωσης είναι 

σχετικά εύκολη, ο αριθµός όµως των εµπλεκόµενων νοσηµάτων στη 

διαφορική διάγνωση είναι πάρα πολύ µεγάλος2. 

Μερικές φορές µπορεί να συνυπάρχουν και δυο νοσήµατα. Γι’ αυτό 

καλείται ο ενηµερωµένος κλινικός, πριν καταλήξει στην οριστική διάγνωση, να 

αξιολογεί τους παράγοντες κινδύνου και να επισκοπεί νοερά όλο το φάσµα 

των δυνητικών νοσηµάτων που ευθύνονται για οστεοπόρωση, διακρίνοντας 

τυχόν σχέση µε αυτά. 

Οι πιθανότητες είναι µικρές αλλά υπαρκτές και µερικές φορές 

καταστροφικές για τον ασθενή. 

Τα κυριότερα νοσήµατα που πρέπει να αποκλεισθούν είναι η 

οστεοµαλακία, ο υπερθυρεοειδισµός, το πολλαπλούν µυέλωµα, τα κακοήθη 

νοσήµατα, η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία, ο αλκοολισµός, η βραδεία ατελής  

οστεογένεση, τα σύνδροµα δυσαπορρόφησης κ.α. 

 Η ανεύρεση παθολογικής τιµής στην πυκνοµετρία DEXA σε 

ασυµπτωµατικό και συµπτωµατικό ασθενή υποχρεώνει στη βοήθεια 

διαφόρων συµπληρωµατικών εξετάσεων που µε κριτικό και συντηρητικό 

πνεύµα πρέπει να επιλέξει ο γιατρός. Η επιλογή αυτών των εξετάσεων 

βασίζεται στα δεδοµένα και στη λογική συνέχεια της κλινικής εξέτασης. 

Μερικές από αυτές αποβλέπουν στον αναγκαίο αποκλεισµό ή την 

επιβεβαίωση σπανιότερων συνδρόµων. 



Για την διευκόλυνση του χειρισµού της διαφοροδιάγνωσης σε ασθενείς 

µε παθολογική τιµή οστικής πυκνότητας ή αναίτια κατάγµατα 

σχηµατοποιούνται οι παρακάτω περιπτωσιολογίες: 

• Αν ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος του ασθενούς είναι 

αρνητικός ( συµπεριλαµβανόµενων των βιοχηµικών δεικτών), 

πιθανότητα καταλήγουµε στην ιδιοπαθή οστεοπόρωση από 

χαµηλή κορυφαία οστική µάζα. 

• Στις περιπτώσεις που υπάρχει µόνο ελαφρά (50%) αύξηση 

ορισµένων βιοχηµικών οστικών δεικτών καταλήγουµε πιθανότατα 

στη διάγνωση της ενεργού ιδιοπαθούς οστεοπόρωσης τύπου 1 ή 

τύπου 2. 

• Στην περίπτωση που είναι αυξηµένα η παραθορµόνη και το 

ασβέστιο αίµατος καθώς και το ασβέστιο ούρων, µε δυνητικά 

χαµηλό φώσφορο αίµατος, πιθανότατα πρόκειται για πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισµό που επιβεβαιώνεται µε την υπόλοιπη 

κλινοεργαστηριακή εικόνα. Πρέπει να αποκλειστούν η νεοπλασία, 

η λήψη λιθίου και θειαζίδης. 

• Μετρίως αυξηµένη παραθορµόνη ορού, αλλά µε χαµηλό ασβέστιο 

αίµατος και ούρων συνηγορούν υπέρ του δευτεροπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισµού. Εµφανίζεται συχνότερα στα υπερήλικα 

άτοµα. 

• Μετρίως αυξηµένη παραθορµόνη, χαµηλό ασβέστιο αίµατος και 

ούρων, χαµηλός φώσφορος και παθολογική 25 (OH) D3 ορού 

συνηγορούν υπέρ της οστεοµαλακίας. Αναζητούµε συνοδά 

κλινοεργαστηριακά ευρήµατα, όπως ψευδοκατάγµατα Looser, 

µυϊκή αδυναµία και άλγη. Η οστεοµαλακία επιπλέκει το 8% των 

ασθενών µε οστεοπόρωση. Η κλινοακτινολογική εικόνα των δύο 

νοσηµάτων συχνά είναι ταυτόσηµη. Μπορεί να χρειαστεί βιοψία 

οστού. 

• Σταθερά αυξηµένο ασβέστιο ούρων 24ωρου (>300 mg/24ωρο) 

συνηγορεί υπέρ της ιδιοπαθούς ασβεστιουρίας από 

υπερβιταµίνωση D, φάρµακα, κ.τ.λ. 



• Αν είναι σταθερά αυξηµένο το αστικό κλάσµα της αλκαλικής 

φωσφατάσης µε παράλληλη αύξηση των άλλων οστικών 

βιοχηµικών δεικτών πιθανώς να πρόκειται για: 

1. άλλα µεταβολικά νοσήµατα των οστών, όπως νόσο του Paget ή 

µεταστατικά νεοπλάσµατα µε αντίστοιχα ενδεικτικό 

σπινθηρογράφηµα και απεικονιστικά ευρήµατα. 

2. σύνδροµα δυσαπορρόφησης, αν συνυπάρχει αναιµία, χαµηλό 

ασβέστιο, φώσφορος, λευκώµατα κ.τ.λ, καθώς και συµβατή 

κλινική και ενδοσκοπική εικόνα. 

3. αιµατολογικά νοσήµατα ( συµπεριλαµβανοµένου του 

πολλαπλού µυελώµατος) µε αντίστοιχη κλινική και εργαστηριακή 

εικόνα (υψηλή καθίζηση, παθολογικά έµµορφα στοιχεία αίµατος, 

ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων, κ.τ.λ.) 

 

 

2.7.1 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ 4

 
 

Α.  ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ 
 

 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ 
 ∆ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟΣ 

 
 Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός οφείλεται σε αδένωµα 

(80%) ή υπερπλασία (15%) συνήθως του ενός παραθυρεοειδούς αδένος. 

Εµφανίζεται σε γυναίκες και άνδρες συνήθως µετά τα 50. 

Η υπερέκκριση παραθορµόνης αυξάνει την παραγωγή βιταµίνης D 

(1.25-OHD3) και έµµεσα την απορρόφηση ασβεστίου. Ενεργοποιεί τους 

οστεοκλάστες και προκαλεί οστική απορρόφηση σαν οστεολύσεις.   

Ανάλογα µε την ένταση και την χρονιότητα της υπερλειτουργίας, η 

πρωτοπαθής νόσος διαχωρίζεται σε τρεις µορφές: 

 



1. την ασυµπτωµατική υπερασβεστιαιµία 

2. τη νεφρική νόσο (λιθίαση) 

3. την οστική νόσο (ινώδης οστείτης) 

     Τα συµπτώµατα του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισµού είναι τα εξής: 

 άτυπες αρθραλγίες 

 επώδυνα οστά 

 µυϊκή αδυναµία 

 πολυδιψία 

 πολυουρία 

 νεφρολιθίαση 

 έλκος 12λου 

 δυσκοιλιότητα 

 ανορεξία 

 διανοητικές διαταραχές 

 ασβεστοποιός περιαρθρίτις 

 χονδρασβέστωση και 

 αυτόµατα κατάγµατα. 

 

Σήµερα το 50% των νέο-διαγνωσµένων ασθενών είναι 

ασυµπτωµατικοί, ενώ η νεφρολιθίαση και η τυπική οστεοπάθεια είναι 

σπανιότερες (15%). 

 

 
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός. Παρατηρείται υποπεριοστική απορρόφηση του         

κερκιδικού   χείλους της µέσης φάλαγγας. 

 

Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός παρατηρείται ποιο συχνά 

σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, έλλειψη βιταµίνης D, υποφωσφαταιµία, 



δυσαπορρόφηση ασβεστίου,ή παρατεταµένη υπασβεστιαιµία, η οποία 

προκαλεί δευτεροπαθή υπερπλασία και έκκριση παραθορµόνης.  

Χαρακτηρίζεται από µικρή αύξηση της PTH (έως 50%) , ενώ το 

ασβέστιο και ο φώσφορος ορού είναι χαµηλά, µε χαµηλό ασβέστιο ούρων.  

 

                                                       
   Υπερπαραθυρεοειδισµός                                Υπερπαραθυρεοειδισµός. 
   Υποπεριοστική απορρόφηση του                      Παρατηρείται διάχυτη οστεοπόρωση   

   φλοιού της διάφυσης της µέσης                         και ( ταινιοειδής) οστεοσκλήρυνση   

   φάλαγγας. ( Μάτσας). 15                                     της άνω και κάτω επιφάνειας  

                                                                              των σπονδυλικών σωµάτων, χαρα- 

                                                                               κτηριστικό που εµφανίζεται κυρίως  

                                                                               στο δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοει- 

                                                                               δισµό ( Μάτσας).15 

 

Β.  ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΙΑ (ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΥΝΣΗ)  
 

Είναι η ατελής ασβέστωση του οστού και η αντιδραστική αύξηση της 

θεµελίου ουσίας, λόγω ανεπάρκειας της βιταµίνης D. 

Εµφανίζεται σε ηλικιωµένους, συνήθως 50-80 ετών. 

Τα συνηθέστερα συµπτώµατα είναι: 

 Πόνοι στα οστά 

 Πλευροδυνία 

 Μηραλγία 

 Μυϊκή αδυναµία κεντροµελικού τύπου 

 ∆υσκολία στη βάδιση 

 Ανορεξία και 

 Τετανία. 

Αρκετές φορές απουσιάζουν οι κλινικές εκδηλώσεις. 



                            

 
 

Οστεοµαλάκυνση από έλλειψη βιταµίνης D. 
 

<Γυναίκα 62 ετών, παραπονείται για έντονους πόνους στην οσφύ, λεκάνη, µηρούς και 

το θώρακα. Έχει µεγάλη αδυναµία και δεν µπορεί εύκολα να βαδίσει. Οι σπόνδυλοι 

χαρακτηρίζονται από υπερδιαφάνεια, απλά σκιαγραφούνται και σε διάφορα σηµεία ακόµα και 

το περίγραµµά τους είναι αχνό και ασαφές. ∆εν διακρίνεται οστική δοµή. ∆ιεύρυνση των 

µεσοσπονδυλίων διαστηµάτων και έντονα δισκικά εντυπώµατα. 

Πρόκειται για περίπτωση οστεοµαλάκυνσης από έλλειψη βιταµίνης D (Βεζύρογλου)>.1  

 

 

Γ.  ΝΟΣΟΣ  ΤΟΥ PAGET
 

H νόσος του Paget αποτελεί πιθανώς όψιµη εκδήλωση βραδείας 

ιογενούς λοίµωξης σε άτοµα γενετικώς προδιατεθειµένα. 

Είναι νόσος εστιακή, αλλά πολυοστική ή µονοοστική. 

        Εκδηλώνεται µε: 

 Άλγος και παραµορφώσεις των προσβεβληµένων οστών: κρανίου, 

γνάθου, λεκάνης µηριαίου, κνηµών, κ.τ.λ. Αύξηση της θερµότητας του 

υπερκείµενου δέρµατος και σπανίως επιβάρυνση της συστηµατικής 

κυκλοφορίας. 

 ∆ευτερογενείς νευρολογικές επιπλοκές, κεφαλαλγία, παράλυση 

εγκεφαλικών συζυγιών ( κύφωση 40%) καθώς και ριζιτικά άλγη. 

 ∆ευτεροπαθή οστεοαρθριτικά άλγη και κατάγµατα. 

Παρατηρείται στο 4% των ηλικιωµένων µετά τα 50 έτη και συχνά, ανευρίσκεται 

τυχαία σε διαγνωστικές εξετάσεις. 

 



 

                                         
        Paget Σ.Σ.                                                                    Πολυεστιακή νόσος Paget. 
Καθίζηση, αποπλάτυνση και αύξηση των                        ∆ιάχυτες, πυκνές. µικτές,              

διαµέτρων (παραµόρφωση) των σπονδύ-                       κνωτικές και οστεολυτικές εστίες  

λων Θ8 και Ο1 σε ασυµπτωµατική ασθενή                     µε εικόνα τραχείας δοκίδωσης και  

Με γνωστή νόσο του Paget.                                            πάχυνση του φλοιού στα λαγόνια 

                                                                                         και τους ηβοισχιακούς κλάδους.  

                                                                                         Εξεσηµασµένη επίταση της λαγο- 

                                                                                         νοκτενιαίας γραµµής άµφω. Ολική 

                                                                                         αρθροπλαστική ισχίων. 

 
∆.  ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙ∆Η

 

Η χρόνια κορτιζονοθεραπεία αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία 

δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης και καταγµάτων, τόσο στους νέους όσο και 

στους ηλικιωµένους12,13. 

Οι ασθενείς µε φλεγµονώδεις ρευµατοπάθειες, εντεροπάθειες, 

δερµατοπάθειες, πνευµονοπάθειες κ.τ.λ, που χρησιµοποιούν κορτιζόνη σε 

χρόνια βάση, εµφανίζουν οστεοπόρωση και κατάγµατα σε ποσοστό περίπου 

10-40%. 

 Η οστική απώλεια είναι ποίο έντονη τους πρώτους 6 µήνες, αφορά τον 

σπογγώδες οστό (σπονδύλους) και µε µελλοντική απειλή τη δηµιουργία 

αντίστοιχων καταγµάτων. 

Κάθε ασθενής που θεραπεύεται για περισσότερο από 3 µήνες µε 

7,5mg πρεδνιζολόνης ηµερησίως θα πρέπει να υποβάλλεται σε 

οστεοπυκνοµετρία και να λαµβάνει προληπτικά µέτρα.  

 

 



Ε.ΥΠΟΓΟΝΑ∆ΙΣΜΟΣ
 

 Ο υπογοναδισµός αφορά και τα δυο φύλα, σχετίζεται δε µε αυξηµένο 

κίνδυνο οστεοπόρωσης40. 

 Στις γυναίκες µπορεί να είναι πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθής συνέπεια 

ψυχογενούς ανορεξίας, χρόνιας νόσου, υπερπρολακτιναιµίας, γυναικολογικών 

παθήσεων ή αµηνόρροιας λόγω πρωταθλητισµού. 

Η πρόωρη εµµηνόπαυση είναι ιδιοπαθής ή οφείλεται συνήθως σε 

εγχειρήσεις, χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. 

 Στους άνδρες ο υπογοναδισµός οφείλεται σε διάφορες παθολογικές 

καταστάσεις, όπως το σύνδροµο Klinefelter, η υποφυσιακή ανεπάρκεια, η 

υπερπρολακτιναιµία, ο ευνουχισµός (εγχείρηση προστάτη) κ.τ.λ. 

 

 

ΣΤ. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ 
 Τα πρωτοπαθή νεοπλάσµατα αναπτύσσονται στα οστά συνήθως πριν 

την ηλικία των 50 ετών. 

 Τα συχνότερα είναι: το πολλαπλούν µυέλωµα (50%), το 

οστεοσάρκωµα (20%), το χονδροσάρκωµα (10%), το σάρκωµα Ewing (6%) 

κ.τ.λ. 

Το πολλαπλούν µυέλωµα25,39 είναι νόσος της προχωρηµένης ηλικίας, 

ενώ σπανίως προσβάλλει άτοµα 40-50 ετών. 

Χαρακτηρίζεται από διάχυτη κακοήθη υπερπλασία των 

πλασµατοκυττάρων.   

Τα συνηθέστερα συµπτώµατα είναι: 

 Αναιµία 

 Οστικός πόνος 

 Συµπιέσεις σπονδύλων και κατάγµατα 

 Υπερασβεστιαιµία και υπερασβεστιουρία 

 Σύνδροµο υπεργλοιότητος, νεφρική ανεπάρκεια, αιµορραγικές 

εκδηλώσεις ( επίσταξη, ουλορραγίες, πετέχειες). 

 



 
Πολλαπλούν µυέλωµα και οστεοπόρωση 

Γενικευµένη οστεοπόρωση σε περίπτωση πολλαπλού µυελώµατος. 

Παρατηρείται αραίωση και κατά τόπους εξαφάνιση των οστεοδοκίδων της σπογγώδους 

ουσίας, λέπτυνση των πλακών (επιφανειών), αποπλάτυνση και υπόκοιλη διαµόρφωση 

επιφανειών. Με προσεκτικό έλεγχο ανιχνεύονται µικρικηλιδώδεις οστεολύσεις (Μάστας)15.

 

Ζ. ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ 
  

 Τα οστά, και γενικότερα ο σκελετός, είναι ανατοµικές περιοχές στις 

οποίες εντοπίζονται συχνά δευτεροπαθείς νεοπλασµατικές µεταστάσεις, ενώ 

σπανιότερα εµφανίζονται πρωτοπαθείς όγκοι. 

Τα δευτεροπαθή νεοπλάσµατα είναι συχνότερα από τα πρωτοπαθή 

(αναλογία 4:1). Εµφανίζονται συνήθως µετά την των 50 ετών. 

 Προέρχονται από πρωτοπαθείς εστίες του πνεύµονα, προστάτη, 

µαστού, θυρεοειδή, νεφρού, ωοθηκών κ.α. Οι εστίες αυτές ευθύνονται για το 

90% των περιπτώσεων της µεταστατικής νόσου. 

Οι σκελετικές περιοχές που προσβάλλονται συχνότερα είναι η 

σπονδυλική στήλη, η πύελος, το άνω τριτηµόριο του µηριαίου και το άνω άκρο 

του βραχιονίου. Οι µεταστάσεις συνήθως  είναι  πολλαπλές και το 70% από 

αυτές εντοπίζονται στον αξονικό σκελετό (ΣΣ- πύελο). 

      

 Υπάρχουν τρεις τύποι µεταστατικής νόσου: 

I. Ο οστεολυτικός (75%), όπως ο καρκίνος του µαστού του 

πνεύµονα κ.λ.π. 

II. Ο οστεοβλαστικός (15%), όπως ο καρκίνος του προστάτη, και 

III. Ο µικτός προερχόµενος συνήθως από καρκίνο του µαστού και του 

πνεύµονα. 



Σύµφωνα µε πειραµατικές µελέτες, τα αζωτούχα δισφωφονικά 

εµποδίζουν την προσκόλληση των καρκινικών κυττάρων του προστάτη και 

του µαστού στα οστά. Παράλληλα ελαττώνουν τον πόνο, την 

υπερασβεστιαιµία, τους βιοχηµικούς δείκτες και τον κίνδυνο κατάγµατος, ενώ 

µειώνουν το καρκινικό φορτίο του µυελού γιατί διακόπτουν την 

αυτοενισχυόµενη µεταστατική διαδικασία.32,44 

 
 

 
                                                Απώλεια αυχένα από κακοήθεια. 

                       Θεωρείται πρώιµο µεταστατικό εύρηµα. 

                                                                                                            

                             
CT OMΣΣ (οστικό παράθυρο):                                  CT ΟΜΣΣ (οστικό παράθυρο): 
Παρατηρούνται πολλαπλές µικρού                            Παρατηρούνται πολλαπλές οστε 

µεγέθους οστεολυτικές εστίες ασα-                           ολυτικές µεταστατικές εστίες δια- 

φων ορίων στο σώµα του σπονδύλου                       φόρου µεγέθους, οι οποίες εντοπί- 

και τα τόξα, µερικές των οποίων προ-                       ζονται στο σώµα, στα πέταλα,στο 

καλούν λύση του εγγύς φλοιού.                                 Τόξο και την ακανθώδη απόφυση 

Γυναίκα 59 ετών µε µοναδικό σύµπτω-                     του Ο5. 

µα οσφυαλγία και ασυµπτωµατικό Ca  

µαστού. 

 

 



2.8 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ. 
 

Παρόλο ότι η προφύλαξη είναι ο βασικότερος τρόπος για να προλάβει 

κανείς την οστεοπόρωση, ωστόσο µερικές  φορές  η  θεραπεία  είναι 

αναπόφευκτη.  

Τα φάρµακα που βοηθούν στη θεραπεία της οστεοπόρωσης  µπορούν  

να χωρισθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες:  

α) σ αυτά που αναστέλλουν  την οστική απορρόφηση και  

β) σ αυτά που διεγείρουν την οστική αναδόµηση.    

Συνοπτικά τα διάφορα φάρµακα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.   

  

ΦΑΡΜΑΚΑ  ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

Α. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ    

1. Οιστρογόνα  

2. Καλσιτονίνη    

3. ∆ιφωσφονικά    

Β. ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΟΜΗΣΗΣ    

1. Φθόριο.  

2. Αναβολικά στεροειδή    

3. Παραθορµόνη    

4.       Άλλα  φάρµακα  

  

  

Α. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ   

  

1. Οιστρογόνα  

Μια σηµαντική απόφαση  που  αντιµετωπίζουν  πολλές  γυναίκες  που 

βρίσκονται  στην  εµµηνόπαυση  είναι  αν  θα  πρέπει  να  πάρουν 



οιστρογόνα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δώσει κανείς  οιστρογόνα σε 

γυναίκες αυτής της κατηγορίας.  Η  πρόληψη  της  απώλειας  της οστικής 

µάζας είναι ένας  από  αυτούς:  Έχει  αποδειχθεί  ότι  οι γυναίκες  που  

παίρνουν  θεραπεία  υποκατάστασης  µε   οιστρογόνα µειώνουν περίπου στο 

µισό την πιθανότητα να  πάθουν  κάταγµα  του ισχίου  σε  σύγκριση  µε  

εκείνες  που   δεν   παίρνουν.   Ακόµα, επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει 

ότι η θεραπεία µε οιστρογόνα για 5 χρόνια αµέσως µετά την κλιµακτήριο  

µειώνει  την  πιθανότητα εµφάνισης καταγµάτων στον καρπό  κατά  50%  και  

των  σπονδυλικών καταγµάτων κατά 90%.  

Επειδή όµως τα οιστρογόνα- όπως  και  οποιοδήποτε  άλλο  φάρµακο -

έχουν  παρενέργειες,  δεν  σηµαίνει  ότι   αδιακρίτως   όλες οι 

µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες πρέπει να παίρνουν οιστρογόνα.    

Γενικά, η θεραπεία αυτή συνήθως συνιστάται  σε γυναίκες που έχουν:  
• πρώιµη εµµηνόπαυση,  

• χαµηλή οστική µάζα,  

• λεπτό και αδύνατο σκελετό,  

• οικογενειακό ιστορικό,  

• δευτεροπαθή οστεοπόρωση.  

Αν έχετε κάποια από τα παραπάνω  χαρακτηριστικά,  καλό  είναι  να 

συµβουλευθείτε το γιατρό σας. Ο  τελευταίος  προκειµένου  να  σας βοηθήσει, 

θα πρέπει να σας εκθέσει αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

της θεραπείας καθώς και τις προφυλάξεις  που  θα πρέπει να λαµβάνετε αν 

τελικά πάρετε οιστρογόνα.    

Σίγουρα όµως η θεραπεία µε οιστρογόνα δεν σας αφορά αν υπάρχει:  
• καρκίνος µαστού ή άλλος ορµονοεξαρτώµενος καρκίνος,  

• υποψία εγκυµοσύνης,  

• ενεργός ηπατική νόσος,  

• οξεία θροµβοφλεβίτιδα κλπ 

Τα οιστρογόνα είναι η θεραπεία εκλογής για να προλάβει κανείς την 

απώλεια  του  οστού  µετά  την  εµµηνόπαυση    σε   γυναίκες µε 

διαταραγµένη λειτουργία των ωοθηκών. Ακόµα, τα οιστρογόνα µπορούν 

επίσης να χρησιµοποιηθούν και  στη  θεραπεία  της  εγκατεστηµένης 

οστεοπόρωσης όταν αυτή οφείλεται στην έλλειψή τους.    



Τα οιστρογόνα,  εµποδίζουν την  οστική  απορρόφηση  και  εποµένως 

ελαττώνουν την απώλεια του οστού παντού Η  ευεργετική  επίδραση των 

οιστρογόνων συνεχίζεται για όσο  χρόνο  διαρκεί  και  η  λήψη τους. Η 

διάρκεια θεραπείας µε οιστρογόνα πρέπει να καθορίζεται σε εξατοµικευµένη 

βάση. Πιθανότατα οι γυναίκες µε πρώιµη εµµηνόπαυση θα πρέπει να  

συνεχίζουν  τη  θεραπεία τουλάχιστον  µέχρις  ότου φθάσουν στην ηλικία της 

φυσιολογικής εµµηνόπαυσης. Οι γυναίκες µε πολλούς παράγοντες κινδύνου 

οστεοπόρωσης θα  πρέπει  να  παίρνουν οιστρογόνα για τουλάχιστον 5 

χρόνια µετά την εµµηνόπαυση και κατά προτίµηση 10 µε 15 χρόνια.  Αν  µέχρι  

τότε  δεν  έχουν  προκύψει ιατρικές αντενδείξεις µπορεί κανείς να συνεχίσει τη  

θεραπεία  επ άπειρον, αν και δεν  υπάρχει  ακόµα  οµοφωνία  στο  σηµείο  

αυτό. Σίγουρα όµως η ευεργετική δράση των οιστρογόνων  έχει  αποδειχθεί 

σε ασθενείς ηλικίας µέχρι και 70 ετών. Κατηγορηµατικά και πάλι, η 

συνεργασία γιατρού µε ασθενή  είναι  αυτή  που  θα  καθορίσει  το διάστηµα 

της θεραπείας.     

     Εκτός  από  τα  παραδοσιακά  χάπια  από  το   στόµα,   σκευάσµατα 

οιστρογόνων κυκλοφορούν  και  σε  πολλές  άλλες  µορφές:  Κρέµες, 

διαδερµικά  αυτοκόλλητα,  ή  υποδόρια  εµφυτεύµατα.   Οι   κρέµες 

(δερµατικές ή κολπικές) συνιστώνται κυρίως για τοπική  χρήση.  Τα 

διαδερµικά αυτοκόλλητα έχουν το πλεονέκτηµα  ότι  αποφεύγουν  την 

πρώτη δίοδο από το ήπαρ  και  έτσι  εκτός  του  ότι  εξασφαλίζουν καλύτερη  

απελευθέρωση  της   δραστικής   ορµόνης   που   λέγεται οιστραδιόλη, 

µπορούν να δοθούν και σε άτοµα που έχουν επηρεασµένη την  ηπατική   

λειτουργία   ή   έχουν   κίνδυνο θροµβοεµβολικού επεισοδίου. Από την άλλη 

µεριά µαζί µε τα  υποδόρια  εµφυτεύµατα, έχουν το µεγαλύτερο κόστος.  Τα  

τελευταία  εµφυτεύονται  µε  µία µικρή επέµβαση µε τοπική αναισθησία και 

έχουν το µειονέκτηµα  ότι αν χρειασθεί να σταµατήσει η θεραπεία δεν 

µπορούν να  αφαιρεθούν. Έτσι, η κάθε  µορφή  έχει  πλεονεκτήµατα  και  

µειονεκτήµατα  και εναπόκειται σε σας και τον γιατρό σας να διαλέξετε την  

κατάλληλη οδό  χορήγησης.  Μερικές  φορές  η   χορήγηση   των   

οιστρογόνων συνοδεύεται  και  από   χορήγηση   ενός   άλλου φαρµάκου,   

της προγεστερόνης. Η προσθήκη προγεστερόνης δεν φαίνεται να εµποδίζει 

την απάντηση του σκελετού στα οιστρογόνα.    



 Εκτός όµως από την πρόληψη της απώλειας οστικής  µάζας,  

υπάρχουν και άλλα ευεργετικά αποτελέσµατα στον οργανισµό από  τη  

χορήγηση οιστρογόνων: Ελάττωση των συµπτωµάτων της εµµηνόπαυσης  

(ξηρότητα κόλπου, αϋπνία, ακράτεια ούρων, ξηρότητα του δέρµατος, αλλαγή 

του θυµικού κλπ) και  πρόληψη  καρδιαγγειακών  επεισοδίων.  Πράγµατι, 

µεγάλες επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι  η  θεραπεία  µε οιστρογόνα 

ελαττώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου κατά 50% µε αντίστοιχη 

βελτίωση της θνητότητας. ∆εν είναι γνωστό µέχρι σήµερα αν  η  προσθήκη  

προγεστερόνης   µειώνει   αυτό το   ευεργετικό αποτέλεσµα.  

Υπάρχει πολλές φορές µια φοβία, ακόµα ανάµεσα και στους γιατρούς, 

σχετικά  µε  τη  χορήγηση  οιστρογόνων:  O  φόβος  της  ανάπτυξης καρκίνου 

του µαστού. Σήµερα  όµως  είναι  αποδεδειγµένο  ότι  δεν υπάρχει  σαφής  

αύξηση  των  καρκίνων  του  µαστού  ανάµεσα  στις γυναίκες  που  έχουν  

χρησιµοποιήσει  θεραπεία  υποκατάστασης  µε οιστρογόνα. Η µακροχρόνια 

θεραπεία (πάνω από 10 χρόνια) µπορεί να συνδεθεί µε µια µικρή αύξηση στη 

διάγνωση του καρκίνου του µαστού αλλά όχι στους θανάτους από αυτόν τον  

καρκίνο. Αντίθετα,  έχει φανεί αύξηση του καρκίνου του ενδοµητρίου και για  

το  λόγο  αυτό απαιτείται και συνοδός χορήγηση προγεστερόνης.   

 

 

 
  

2.Καλσιτονίνη  

Ο φυσιολογικός ρόλος της καλσιτονίνης στον  οργανισµό  δεν  είναι 

απόλυτα  σαφής.  Ωστόσο  είναι  ξεκάθαρο  ότι  η  καλσιτονίνη  σε 

φαρµακολογικές  δόσεις  ελαττώνει  την  απώλεια  οστού  από  τους 



σπονδύλους και τα ισχία σε ασθενείς µε εγκατεστηµένη  οστεοπόρωση και 

αυτός είναι ο κύριος λόγος που  χορηγείται  θεραπευτικά  στην οστεοπόρωση. 

Η επίδραση  της  καλσιτονίνης  είναι  µεγαλύτερη  στους   οστεοπορωτικούς 

ασθενείς που έχουν ταχύτερο  οστικό  µεταβολισµό.  Έτσι, κατά την πρώτη 

φάση της θεραπείας, όπου η καλσιτονίνη  αναστέλλει την απορρόφηση αλλά  

διατηρείται  ο  σχηµατισµός  νέου  οστού,  η οστική µάζα αυξάνει. Αυτό βέβαια 

δεν γίνεται  επ  άπειρον,  διότι µερικούς µήνες αργότερα  αναστέλλεται  και  ο  

σχηµατισµός  οστού οπότε  φθάνουµε  σε  µία  νέα  κατάσταση  ισορροπίας.  

Απαιτείται εποµένως επαναληπτική χορήγηση της καλσιτονίνης σε τακτά  

χρονικά διαστήµατα.  

Επίσης, η καλσιτονίνη έχει αναλγητική δράση σε  ασθενείς  µε  οξύ πόνο  

λόγω   σπονδυλικών   καταγµάτων.   Πράγµατι,   η   χορήγηση καλσιτονίνης 

ακόµα και σε µικρές δόσεις  αναστέλλει  µέσα  σε  48 ώρες τον  πόνο  από  

κάταγµα.  Αυτή  η  αναλγητική  ιδιότητα  της καλσιτονίνης σε συνδυασµό µε τη 

δράση της στην οστική  µάζα,  την καθιστούν το φάρµακο  εκλογής  για  την  

επείγουσα  θεραπεία  των οστεοπορωτικών   καταγµάτων,   ιδιαίτερα   σε   

ακινητοποιηµένους ασθενείς.  

 

                                                
Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, η καλσιτονίνη έχει  χορηγηθεί 

επίσης   σαν    εναλλακτική    θεραπεία    στην    πρόληψη της 

µετεµµηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης σε  γυναίκες  που  τα  οιστρογόνα 

αποτελούν αντένδειξη. Ακόµα, φαίνεται  ότι  η  καλσιτονίνη  βοηθά στην 

πρόληψη της απώλειας οστού στην οστεοπόρωση που  προκαλείται από 

λήψη κορτικοστεροειδών. Τέλος, σε µερικές µελέτες έχει  φανεί ότι η 



καλσιτονίνη προστατεύει  από  την  απώλεια  του  δοκιδώδους οστού  στα  

πρώτα  χρόνια  της  εµµηνόπαυσης.  ∆εν   είναι   όµως ξεκαθαρισµένο αν 

βοηθά  εξ ίσου και στην  απώλεια  του  συµπαγούς οστού. 

       Η καλσιτονίνη κυκλοφορεί σε σκευάσµατα  που  είναι  είτε  ενέσιµα είτε 

µε τη µορφή ρινικού spray. Η τελευταία αυτή  µορφή  φαίνεται ότι έχει 

λιγότερες παρενέργειες (ναυτία, εµέτους κλπ). 

 

3.∆ιφωσφονικά  

Τα διφωσφονικά είναι γνωστά από καιρό  σαν  φάρµακα  που  

ανήκουν χηµικά σε µια µεγάλη συγγενική οµάδα,  τα  πυροφωσφορικά.  

Έτυχαν πολύ µεγάλης προσοχής τελευταία, διότι ανακαλύφθηκαν νέες 

χηµικές µορφές που υπόσχονται πολλά στη  θεραπεία  της  οστεοπόρωσης.  

Τα διφωσφονικά σε  κατάλληλες δόσεις έχουν  την  επιθυµητή  για  την 

θεραπεία της οστεοπόρωσης δράση γιατί ελαττώνουν την απώλεια  του 

οστού. Τα διφωσφονικά χορηγούνται είτε σε ενέσιµη µορφή είτε  από το 

στόµα. Τα διφωσφονικά από το στόµα απορροφώνται πολύ λίγο  από τον 

γαστρεντερικό σωλήνα: Μόνο 1 έως 5% της χορηγούµενης  από  το στόµα 

δόσης απορροφάται και πρακτικά η απορρόφηση µηδενίζεται  αν 

συνυπάρχουν  τροφές  που  περιέχουν  ασβέστιο.  Γι   αυτό   είναι απαραίτητο 

όταν παίρνουµε διφωσφονικά το στοµάχι να είναι άδειο. 

 Τα  διφωσφονικά  αποβάλλονται  γρήγορα  από  τους   νεφρούς:Σε 

φυσιολογικά άτοµα περίπου το 40 µε 80% της δόσης αποβάλλεται  στα ούρα, 

ενώ το υπόλοιπο  προσλαµβάνεται  από  τα  οστά. 

Επειδή  τα διφωσφονικά  κατακρατούνται  στον  σκελετό  για  πολύ  

χρόνο,  θα µπορούσε  κανείς  να  υποθέσει  ότι   θα   ασκούσαν   

µακροχρόνια ευεργετική δράση. Πράγµατι,  πολλές επιστηµονικές  µελέτες  

έχουν δείξει ότι τα διφωσφονικά βελτιώνουν την οστική µάζα  και  ότι  η δράση 

τους συνεχίζεται για τουλάχιστον ένα χρόνο από  τη  διακοπή της θεραπείας.  

Ακόµα, έχει φανεί ότι η θεραπεία µε διφωσφονικά ελαττώνει τόσο τη 

συχνότητα των παραµορφώσεων των σπονδύλων  όσο  και  τον  κίνδυνο 

µελλοντικών   καταγµάτων    σε    ασθενείς    µε    εγκατεστηµένη 

µετεµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Έχει επίσης αποδειχθεί η  επίδραση των  

διφωσφονικών  σε  µη  σπονδυλικά  κατάγµατα  καθώς και   η µακροχρόνια 

δράση τους σ ολόκληρο τον σκελετό.    



Τέλος, φαίνεται ότι τα διφωσφονικά ελαττώνουν την οστική  απώλεια τα 

πρώτα χρόνια της εµµηνόπαυσης και επίσης έχουν ένδειξη και  σε ασθενείς   

µε    οστεοπόρωση    που    προκαλείται    από    λήψη κορτικοστεροειδών.  

 
 
Β. ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΟΜΗΣΗΣ 

  

Είναι  προφανές  ότι  η  ιδανική  θεραπεία   της   εγκατεστηµένης 

οστεοπόρωσης  θα ήταν αυτή που θα διέγειρε τον  σχηµατισµό  οστού και θα  

αύξανε  την  οστική  µάζα  ικανοποιητικά  προκειµένου  να ελαττώσει τη 

συχνότητα νέων καταγµάτων.   

 
1. Φθόριο  

Tο φθόριο, η ουσία που προστίθεται πολλές φορές στις οδοντόκρεµες 

ή στη φθορίωση του νερού, έχει αποδειχθεί ότι σε πολύ µεγαλύτερες 

ποσότητες βοηθά τον σχηµατισµό οστού.  

Φαίνεται ότι το φθόριο αυξάνει την οστική µάζα. Ωστόσο,  η  δράση του 

στην συχνότητα καταγµάτων είναι αντιφατική και  αµφιλεγόµενη. ∆εν 

αµφισβητείται δηλαδή ότι το φθόριο αυξάνει την  οστική  µάζα, αλλά υπάρχει  

προβληµατισµός  για  την  ποιότητα  του  οστού  που δηµιουργεί: 

Παρατηρήθηκε ότι µεγάλες  δόσεις  φθορίου  (75mg  την ηµέρα) αυξάνουν την 

οστική µάζα  αλλά   η  συχνότητα  σπονδυλικών καταγµάτων παραµένει 

αµετάβλητη και τα  µη  σπονδυλικά  κατάγµατα αυξάνονται επίσης !! Αντίθετα,  

σε  µικρότερη  δόση  (µέχρι  50mg ηµερησίως) υπάρχει ευεργετική επίδραση 

στον ρυθµό  οστεοπορωτικών καταγµάτων τόσο  σε  µετεµµηνοπαυσιακή  



οστεοπόρωση  όσο  και  σε οστεοπόρωση που προκαλείται από λήψη 

κορτικοστεροειδών.  

Αυτό  µπορεί  να  σηµαίνει  ότι  υπάρχει  ένα  µικρό  θεραπευτικό παράθυρο 

για  το  φθόριο  και  χρειάζονται  σίγουρα  περισσότερες µελέτες για να βρεθεί 

η κατάλληλη δόση. Τέλος το φθόριο  προκαλεί συχνά παρενέργειες όπως πχ 

ναυτία, έµετο,  διάρροιες,  αρθραλγίες κλπ. Οι παρενέργειες αυτές  

ελαττώνονται  αλλάζοντας   τη  χηµική µορφή, ή µειώνοντας τη  δόση  αλλά  

παραµένουν  πρόβληµα  στο  8% περίπου των ασθενών.   

  

2.Αναβολικά στεροειδή  

Τα αναβολικά στεροειδή µπορούν να αυξήσουν την οστική  µάζα  στην 

οστεοπόρωση πιθανώς αυξάνοντας τον σχηµατισµό  οστού.  Ταυτόχρονα 

όµως  αυξάνουν  και  τη  µυϊκή  µάζα,  γεγονός  που  έχει  επίσης ευεργετικό 

ρόλο στον σκελετό.  Φαίνεται  ακόµα  ότι  µειώνουν  τη συχνότητα 

µελλοντικών καταγµάτων.  

Το  κύριο  µειονέκτηµα  των  αναβολικών  φαρµάκων  είναι  ότι   η 

µακροχρόνια χρήση τους είναι περιορισµένη λόγω  των  παρενεργειών που 

προκαλούν. Αυτές περιλαµβάνουν  αρρενοποίηση (βρόγχος  φωνής, 

τριχοφυΐα κλπ)   καθώς  και  παρενέργειες  στον  µεταβολισµό  των 

υδατανθράκων, των λιπιδίων και στην ηπατική λειτουργία.   

  

3.Παραθορµόνη 

Τελευταίες επιστηµονικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι η  παραθορµόνη 

αυξάνει  τη  συνολική  οστική  µάζα.  Η  έρευνα  συνεχίζεται  και ελπίζουµε ότι 

σε λίγο  καιρό  σκευάσµατα  παραθορµόνης  θα  είναι διαθέσιµα σε εύληπτη 

µορφή.    

4.Αλλα φάρµακα  

Υπάρχουν  και  άλλες  πειραµατικές  θεραπείες  που   εφαρµόζονται 

πειραµατικά προς το παρόν και που βοηθούν είτε στην ελάττωση  της 

απώλειας της οστικής µάζας είτε  στον  σχηµατισµό  του  οστού  εκ νέου. Η 

έρευνα  επικεντρώνεται  στην  προσπάθεια  αυτές  οι  νέες θεραπείες να είναι 

εύκολες στην  εφαρµογή  τους,  φθηνές  και  να έχουν  λίγες  παρενέργειες.   

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

3.1  ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Σ.Σ.9 

Οστεοπορωτικό Σπονδυλικό Κάταγµα Ο.Σ.Κ. (δεύτερο κατά 
συχνότητα µετά το κάταγµα του ισχίου), εννοούµε το κάταγµα που 
προκαλείται από ελάχιστη βία στην οποία, το υγιές οστού φυσιολογικά 
ανθίσταται, και παρουσιάζει συµπίεση του προσθίου χείλους µεγαλύτερη του 
20-25% του αρχικού του ύψους(Σχήµα 1).  

 
 

( Eastell και συν., 1991, και Center και συν., 1997 ). 
 

 
        Τα οστεοπορωτικά κατάγµατα σηµειώνονται κατά 

κανόνα στο ισχίο, στο περιφερειακό άκρο του αντιβραχίου, 

όµως µπορούν να σηµειωθούν και σε άλλα σηµεία π.χ (στο 

βραχίονα, στην κνήµη και στα πλευρά ) καθώς επίσης και 

στην σπονδυλική στήλη. Η επιδηµιολογία της σπονδυλικής 

οστεοπόρωσης είναι δύσκολη επειδή τα κατάγµατα των 

σπονδύλων µπορούν να παρουσιαστούν ασυµπτωµατικά. 

Τα σπονδυλικά κατάγµατα συσχετίζονται µε την µειωµένη 

επιβίωση, πιθανόν λόγω της  συνύπαρξης πολλών νόσων 

που προδιαθέτουν ανεξάρτητα, στην οστεοπόρωση και σε 

πρόωρο θάνατο.  

  Παρόλο που τα λιγότερα από τα µισά σπονδυλικά 

κατάγµατα εµπίπτουν στην προσοχή των γιατρών µόνο το 



ένα πέµπτο έως το ένα τρίτο απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκοµείο.  

 Ένα κάταγµα του σπόνδυλου µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µερική 

απώλεια του ύψους (>25%) της πρόσθιας πλευράς ή συµπίεση του µέσου 

τµήµατος του σπονδυλικού σώµατος η µέγιστη πλειονότητα των ασθενών µε 

σύνδροµο συµπιεστικού κατάγµατος είναι σε γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση, 

ηλικίας 50-70 χρόνων και κατατάσσονται στην οστεοπόρωση τύπου ι. Πιο 

σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η συχνότητα των ενσφηνωµένων καταγµάτων 

προσεγγίζει το 60% στις γυναίκες πάνω από 70 χρόνων, ενώ των 

συµπιεστικών καταγµάτων το 10%. Τα ενσφηνωµένα κατάγµατα της 

σπονδυλικής στήλης είναι κατά 10 φορές συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση 

µε του άνδρες.  Η επίπτωση των σπονδυλικών καταγµάτων είναι παρόµοια µε 

εκείνη των καταγµάτων του ισχίου, οι περιπτώσεις που εισάγονται στο 

νοσοκοµείο, η διάρκεια παραµονής τους κυµαίνεται µεταξύ από 10 – 30 

µέρες. 
 

3.2   ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ. 

 

Τα πρώτα αυτόµατα οστεοπορωτικά κατάγµατα των σωµάτων των 

σπονδύλων εµφανίζονται συνήθως στη θωρακική µοίρα της σπονδυλικής 

στήλης, µε ιδιαίτερη επιβάρυνση στους Θ7 και Θ8 σπονδύλους, µε 

αποτέλεσµα την κυφωτική παραµόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Ένα άλλο 

σηµείο εντόπισης συχνών, οστεοπορωτικών, συµπιεστικών καταγµάτων των 

σωµάτων των σπονδύλων, τα οποία εµφανίζουν και οξύ άλγος, είναι η 

θωρακοοσφυική µοίρα της σπονδυλικής στήλης και ιδιαίτερα ο 12ος 

θωρακικός σπόνδυλος10.  

 

 



                    
 

                 

3.3  ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. 

 

Πολλοί παράγοντες συµµετέχουν στην παθογένεια του 

οστεοπορωτικού κατάγµατος. Σαν κύρια αιτία θεωρείται η οστεοπενία που 

αυξάνει την ευθραυστότητα των οστών και οδηγεί στα αυτόµατα κατάγµατα. 

Επιδηµιολογικές έρευνες απέδειξαν ότι υπάρχει µια αντίστροφη σχέση µεταξύ 

της οστικής πυκνότητας και της συχνότητας των καταγµάτων, ούτως ώστε 

καθώς ελαττώνεται η οστική πυκνότητα, αυξάνεται η συχνότητα των 

καταγµάτων.  Η αντίστροφη αυτή σχέση αποδεικνύεται σε οποιαδήποτε θέση 

του σκελετού και εάν µετρηθεί η οστική πυκνότητα. Τα τελευταία χρόνια µε 

απευθείας µετρήσεις της οστικής πυκνότητας µε τα νεότερα όργανα στους 

σπονδύλους και τον αυχένα του µηριαίου, έδειξαν ότι µία µέτρηση οστικής 

πυκνότητας στα οστά του αντιβραχίου µπορεί να προβλέψει την οστική 

πυκνότητα στους σπονδύλους µε σφάλµα 15% και στο µηριαίο µε σφάλµα 

20% προς τα άνω ή προς τα κάτω από την πραγµατική τιµή. 

 Έχουν γίνει µεγάλες προσπάθειες να βρεθεί µια τιµή οστικής 

πυκνότητας κάτω από την οποία αυξάνεται σηµαντικά ο κίνδυνος κατάγµατος. 

Όπως αναφερθήκαµε η απώλεια της οστικής µάζας θεωρείται ο κυρίως 

παράγοντας που αυξάνει των κίνδυνο παθολογικών καταγµάτων. Ο 

παράγοντας αυτός είναι δυνατόν να εκτιµηθεί µε µία µέτρηση της οστικής 

πυκνότητας. Ετούτης έχει παρατηρηθεί ότι πολλά ηλικιωµένα άτοµα µε οστική 

πυκνότητα κάτω του ουδού καταγµάτων δεν έχουν κανένα κάταγµα, ενώ 

µερική ασθενείς µε οστική πυκνότητα πάνω από το όριο αυτό έπαθαν 

κατάγµατα. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδουλώνουν ότι εκτός από την 



ελάττωση της οστικής πυκνότητας, και άλλοι παράγοντες συµβάλουν στην 

αυξηµένοι ευθραυστότητα των οστών. Ένας τέτοιος θεωρείται η αλλοίωση της 

λεπτής αρχιτεκτονικής των οστών. Η λέπτυνση ή εξαφάνιση των οριζόντιων 

δοκίδων ενός σπονδύλου παίζει µεγάλο ρόλο στην ελάττωση της µηχανικής 

αντοχής του σπονδύλου. Φαίνεται ότι µετά από την εµµηνόπαυση γίνεται µία 

εκλεκτική απορρόφηση των οριζόντιων οστικών δοκίδων των σπονδύλων, 

γεγονός που ελαττώνει δυσανάλογα την αντοχή του σώµατος του σπονδύλου 

στις κάθετες δυνάµεις. 

 Ένας άλλος υποθετικός παράγοντας αυξηµένης ευθραυστότητας των 

οστών είναι η συσσώρευση µε τον χρόνο διάφορων βλαβών (π.χ 

µικροκαταγµάτων ή άλλων σηµείων κοπώσεως της µεσοκυττάριου ουσίας του 

οστίτη ιστού), τις οποίες δεν καταφέρνει να επισκευάσει η λειτουργία της 

ανακατασκευής του οστού. Ένα τέτοιο σπάνιο νόσηµα των οστών είναι η 

οστεοµαρµάρωση.  

Ένας τελευταίος  παράγοντας είναι αυτός που προκαλεί αύξηση της 

συχνότητας των καταγµάτων είναι η αυξηµένη τάση των ηλικιωµένων να 
πέφτουν, λόγω της κακής όρασης, µυϊκής αδυναµίας, δυσκινησιών (π.χ 

νόσος Parkinson).    

 
3.4  ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ. 
 

Οι µορφολογικές αλλαγές των σωµάτων των σπονδύλων οφείλονται σε 

δυο παράγοντες10: 

• Είτε σε ανάπτυξη οστεοφύτων στα χείλη των σπονδύλων 

• Είτε σε ετερόπλευρα ή αµφοτερόπλευρα συµπιεστικά κατάγµατα των 

σωµάτων των σπονδύλων µε αποτέλεσµα την δηµιουργία του 

σπονδύλου « δίκην σφήνας» (εικόνα 3) 



.   
Εικόνα 3 

Σπονδυλική στήλη µε χαρακτηριστική εικόνα οστεοπόρωσης και 

φυσιολογική σπονδυλική στήλη για σύγκριση. Ένας µεγάλος αριθµός 

από σπονδυλικά σώµατα είναι περισσότερο ή λιγότερο συµπιεσµένα. 

Οι κυριότερες δυσµορφίες των σπονδύλων, γίνονται αντιληπτές 

µε την απλή ακτινογραφία.  

3.5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 3,13,22.

 

 Η οστεοπόρωση εξελίσσεται προοδευτικά για µακρό χρονικό διάστηµα 

χωρίς κλινικές εκδηλώσεις. Έχει χαρακτηριστικά λεχθεί ότι <<αν η υπέρταση 

είναι ύπουλος δολοφόνος, η οστεοπόρωση είναι ύπουλος κλεφτής>>. 

∆ιάχυτοι, επίµονοι, ήπιας έντασης πόνοι στην πλάτη (ραχιαλγία), ιδιαίτερα σε 

γυναίκες άνω των 45 ετών, ή στην οσφυϊκή χώρα (οσφυαλγία) αποτελούν τις 

πρώτες κλινικές εκδηλώσεις. 

 Μερικές φορές µεσολαβούν οξέα επώδυνα επεισόδια που οφείλονται σε 

µικροδοκιδικά κατάγµατα. Ο πόνος σε αυτές τις περιπτώσεις επεκτείνεται  

κατά µήκος των πλευρών, δεν βελτιώνεται µε την κατάκλιση και υποχωρεί 

µετά από 3-4 εβδοµάδες. Καθώς η πάθηση προχωρεί, οι κινήσεις της ΑΣ 

περιορίζονται σε µεγάλο βαθµό και είναι επώδυνες. Αρκετά συχνά σε µεγάλης 

ηλικίας άτοµα παρατηρείται προοδευτική παραµόρφωση της ΣΣ σε κάµψη 

(χαρακτηριστική κύφωση). 

 Πολλές φορές αιφνίδιος πόνος στην θωρακική ή οσφυϊκή µοίρα της ΣΣ, 

κατά τη διάρκεια µιας φυσιολογικής κίνησης ή άρση µικρού βάρους αποτελεί 

την πρώτη κλινική εκδήλωση. Το κάταγµα αυτό µπορεί να αφορά σε ένα ή 

περισσότερους σπόνδυλους. 



 Τα οστεοπορωτικά κατάγµατα αποτελούν τη βασική αιτία νοσηρότητας 

και θνησιµότητας της οστεοπόρωσης. Το 75% του συνόλου των καταγµάτων 

µετά τα 50 έτη αποδίδονται στην οστεοπόρωση. 

 Τα οστεοπορωτικά κατάγµατα διακρίνονται σε αξονικά(σπονδυλικά) και 

περιφερικά. Τα σπονδυλικά κατάγµατα αντιπροσωπεύουν το 50% του 

συνόλου των οστεοπορωτικών καταγµάτων. Σε ένα µεγάλο ποσοστό είναι 

ασυµπτωµατικά, συµβαίνουν µε ασήµαντη ή µικρή βία. 

Τα κατάγµατα της σπονδυλικής στήλης είναι συχνότερα και 

σπουδαιότερα και παρατηρούνται κατά την αµέσως µετεµµηνοπαυσιακή  

ηλικία και είναι σηµαντικά για την προκαλούµενη από την οστεοπόρωση 

αναπηρία, θεωρούµε ότι κατανόηση των µηχανισµών ανάπτυξης είναι 

σηµαντική για το προγραµµατισµό πρόληψης και θεραπείας τους.13 

 

Σύµφωνα µε παλιότερη κατάταξη τα κατάγµατα διακρίνονται σε δύο 

κλινικούς τύπους.38 Ο τύπος Ι οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγµάτων, 

αφορά άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης των 70 ετών και χαρακτηρίζεται από πλήρη 

καθίζηση  των σπονδύλων που συνοδεύεται από έντονο πόνο διάρκειας 4 – 8 

εβδοµάδων. Ο τύπος ΙΙ οστεοπορωτικών καταγµάτων των σπονδυλικών 

σωµάτων αφορά σε νεότερα άτοµα ηλικίας 50 – 70 ετών, το κάταγµα 

ολοκληρώνεται διαδοχικά σε επανειληµµένες καθιζήσεις των οστεοδοκίδων 

των σπονδυλικών σωµάτων. 

Σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών των κλινικών τύπων σπονδυλικών 

καταγµάτων είναι η οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης. Συγκεκριµένα 

στον τύπο Ι η οστική πυκνότητα είναι πολύ ελαττωµένη σε αντίθεση µε τον 

τύπο ΙΙ που δεν διαφέρει σηµαντικά από τις τιµές των φυσιολογικών ατόµων. 

Η εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι ότι τα κατάγµατα του τύπου Ι είναι 
αποτέλεσµα της µηχανικής ανεπάρκειάς των σπονδυλικών σωµάτων λόγω 

της έντονης ελάττωσης της οστικής πυκνότητας, ενώ τα κατάγµατα του τύπου 
ΙΙ  αποτελούν µια κατηγορία µειονεκτικού οστού από πλευράς µηχανικής 

αντοχής παρά την σχετικά καλή οστική τους πυκνότητα. 

Ένας άλλος τρόπος ερµηνείας αυτού του φαινοµένου είναι ότι η 

ταχύτητα οστικής απώλειας προκαλεί αύξηση του κατάγµατος και εποµένως 

προκαλούνται ευκολότερα κατάγµατα37 

  



                          

3.6  ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 40 

 
Πριν από την είσοδο της πυκνοµετρίας η  διάγνωση των 

οστεοπορωτικών καταγµάτων της Σ.Σ στηριζόταν απλά σε µία πλάγια 

ακτινογραφία της ΣΣ. Τα κύρια σηµεία που επιβεβαίωναν την διάγνωσή της 

ήταν η αµφικοιλότητα ή η συµπίεση κατά µια πλευρά ενός ή περισσοτέρων 

σωµάτων.  

Επίσης αν η απλή ακτινογραφία εκτιµηθεί κατάλληλα, µπορεί να δώσει 

σηµαντικές ποιοτικές πληροφορίες. Η διαβάθµιση της πυκνότητας στηρίζεται 

στη σύγκριση της πυκνότητας του σπονδυλικού σώµατος µε αυτήν του 

µεσοσπονδύλιου διαστήµατος. Εάν υπάρχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

πυκνότητες των δύο τµηµάτων της σπονδυλικής µονάδας τότε πιθανολογείται 

ότι δεν υπάρχει σοβαρή οστεοπόρωση. Όταν όµως δεν υπάρχει σηµαντική 

διαφορά, τότε η οστική απώλεια µπορεί να θεωρηθεί πιο σηµαντική. Το 

πρώτο σηµείο απώλειας του σπογγώδους οστού στο σπονδυλικό σώµα είναι 

η απώλεια της οριζόντιας και εξασθένηση της κατακόρυφης δοκίδωσης. 

Ακολουθείται από εξασθένηση των τελικών πλακών που θεωρείται το 

αποτέλεσµα της απώλειας της µεσοσπονδύλιας– δοκιδώδους αρχιτεκτονικής. 

Επιπλέον οστική απώλεια οδηγεί σε αλλαγές στο σχήµα του σπονδυλικού 

σώµατος.  

Υπάρχει µια γενική συµφωνία ότι εάν το ύψος του σπονδυλικού 

σώµατος στην πρόσθια του πλευρά είναι κατά 15%(και για µερικούς 20%) 

µικρότερο από ότι αυτό της οπίσθιας πλευράς, ο συγκεκριµένος µπορεί να 

χαρακτηριστεί σαν ``ενσφηνωµένος``. Εάν, από την άλλη µεριά το οπίσθιο 

ύψος του σπονδυλικού σώµατος, είναι κατά 15% µικρότερο από το ύψος του 

υποκείµενου σπονδύλου, τότε ο σπόνδυλος χαρακτηρίζεται ότι έχει υποστεί 

``συµπίεση ή καθίζηση``.            

H παραµόρφωση των σπονδύλων, είτε αναγνωρίζεται µε 

µορφοµετρικές εκτιµήσεις ή µε απλή επισκόπηση, αποτελεί αναµφισβήτητα 

µια πολύ σοβαρή ένδειξη της παρουσίας της οστεοπόρωσης. Φυσικά όταν 

παρουσιάζονται οι παραµορφώσεις των σπονδύλων η κατάσταση είναι 

µάλλον σοβαρότερου βαθµού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει απαραίτητα να 



αποκλειστούν, άλλες πολύ σοβαρές καταστάσεις όπως ο δευτερογενής 

καρκίνος, το µυέλωµα και ο σοβαρός τραυµατισµός. Έτσι η παραµόρφωση 

αποτελεί έναν σοβαρό διαγνωστικό σηµείο υψηλής ακριβείας αλλά µικρής 

ευαισθησίας, επειδή το σπονδυλικό κάταγµα φανερώνει περισσότερο την 

σοβαρότητα της παθήσεις. Το κάταγµα του σπόνδυλου είναι διαφορετικό από 

το περιφερικό κάταγµα, επειδή το δεύτερο σχετίζεται σχεδόν πάντοτε µε 

κάποιο τραυµατισµό και εποµένως  µπορεί να εκδηλωθεί πριν παρουσιαστεί 

σηµαντική απώλεια οστικής µάζας. 

Η µέση οστική πυκνότητα των σπόνδυλων στις γυναίκες µε µόνον ένα 

σπόνδυλο  µε ``σφηνοειδή παραµόρφωση`` είναι σηµαντικά χαµηλότερη από 

εκείνες που δεν παρουσιάζουν παρόµοια  παραµόρφωση. Φυσικά οι γυναίκες 

εκείνες που εκδηλώνουν έστω µια συµπιεστική παραµόρφωση, έχουν ακόµη 

χαµηλότερες  τιµές. Αυτό επιβεβαιώνει  την κλινική παρατήρηση ‘ότι η 

``σφηνοειδής παραµόρφωση``  του σπονδύλου αποτελεί συχνά το πρώτο 

στάδιο της παραµόρφωσης του συγκεκριµένου  σπονδύλου. Η σηµασία είναι 

τεράστια  γιατί και µόνο ένας σπόνδυλος  να υπάρχει µε σφηνοειδή 

παραµόρφωση, η κατάσταση δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται  επιπόλαια  

επειδή αυτό µπορεί να αποτελεί την πρώτη ένδειξη µιας προοδευτικής 

πάθησης και επερχόµενης  ανικανότητας, όπως είναι η οστεοπόρωση. Η 

συχνότητα εµφάνισης του συγκεκριµένου σπονδυλικού κατάγµατος αυξάνει 

στο πενταπλάσιο τον κίνδυνο για ένα άλλο µελλοντικό σπονδυλικό κάταγµα. 

∆υστυχώς το σπονδυλικό κάταγµα  δεν είναι αναστρέψιµο.      

 

                              

 

3.6.1 «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ» ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.8 

  

 

Στην εκτίµηση των οστεοπορωτικών καταγµάτων της Σ.Σ. είναι απαραί-

τητοι οι ακτινολογlκοί δείκτες που βασίζονται στη µεταβολή του σχήµατος των 

οστών. 

Η εκτίµηση της µειωµένης ακτινοσκιερότητας που παρέχεται µε την 



απλή ακτινογραφία, δεν είναι επαρκής για τη διάγνωση των οστεοπορωτικών 

καταγµάτων της Σ.Σ. , αφού απαιτείται σηµαντική οστική απώλεια 

(µεγαλύτερη του 30%) για να γίνει εµφανής η βλάβη. Η ύπαρξη ακτινολογικών 

παραµορφώσεων των οστών έχει σηµασία µόνο στην παρακολούθηση της 

ήδη εγκατεστηµένης οστεοπόρωσης. 

Οι ακτινολογlκοί δείκτες που έχουν προταθεί αφορούν είτε τη 

σπονδυλική στήλη (ΣΣ) είτε τα άνω και κάτω άκρα. 

Η σπονδυλική µορφοµετρία είναι η ποσοτικοποίηση του σχήµατος 

του σπονδυλικού σώµατος µε µετρήσεις, που έγιναν µε πλάγιες λήψεις, στη 

θωρακική (ΘΜΣΣ) και την οσφυϊκή (ΟΜΣΣ) µοίρα της σπονδυλικής στήλης 

(εικόνα 3).  

 

 
Εικόνα 3 

Α) Οστεοπορωτική ασθενής µε κύφωση και 
                                      Β) ακτινολογική απεικόνιση των βλαβών. 

 

Σκοπός είναι η ανάδειξη του τύπου και του βαθµού της δυσµορφίας του 

σπονδυλικού σώµατος. Η µέθοδος απαιτεί ψηφιακή απεικόνιση υπό ειδικές 

συνθήκες λήψης. Ο ασθενής είναι τοποθετηµένος σε πλάγια θέση (σε θέση 

decubitus) µε τις κνήµες και τα µηριαία σε κάµψη. Λαµβάνονται δυο 

ακτινογραφίες, η µια στη θωρακική µοίρα της ΣΣ επικεντρωµένη στο Θ7 και η 

δεύτερη στην οσφυϊκή µοίρα επικεντρωµένη στον Ο3. Χρησιµοποιείται 

σταθερή απόσταση 100-120cm των films από το στόχο, µε σκοπό τη 

διασφάλιση σταθερού σφάλµατος.  

Στη συνέχεια, όλα τα στοιχεία επεξεργάζεται αυτόµατος ή ηµιαυτόµατος 

αναλυτής για τον προσδιορισµό των καθοριστικών σηµείων για τη µέτρηση 

των διαστάσεων του σπονδύλου.  



Η τοποθέτηση των σηµείων στο σπονδυλικό σώµα γίνεται µε σκοπό 

τον προσδιορισµό ορισµένων παραµέτρων (Σχήµα 3). 

 

 
Σχήµα 3 

Σχηµατική απεικόνιση εντόπισης 6 καθοριστικών σηµείων για τη µέτρηση των  διαστάσεων 

του σπονδύλου. 

 

Αυτές οι παράµετροι είναι το πρόσθιο ύψος (ha), το µέσο ύψος του 

σπονδύλου (hm) και το οπίσθιο ύψος (hp) αυτού. Συνολικά, αναγνωρίζονται 

τρία (3) είδη παραµορφώσεων: 

 Η σφηνοειδής παραµόρφωση (πρόσθια) όταν υπάρχει µείωση 

του λόγου ha/hp. 

 Η ηµισφηνοειδής ή αµφίκοιλη (σαν αµφίκοιλος φακός) όταν 

µειώνεται ο λόγος hm/hp. 

 Η συµπιεστική παραµόρφωση όταν το οπίσθιο ύψος µειώνεται 

συγκριτικά µε αυτό του γειτονικού ανώτερου σπονδυλικού 

σώµατος. Παρεκκλίσεις από το ακριβές σχήµα είναι συχνές και 

κατοπτρίζουν τη φυσιολογική κίνηση της σπονδυλικής στήλης 

(Εικόνα 5). Έτσι, µικρού βαθµού πρόσθια σφηνοειδής 

παραµόρφωση (κύφωση µε ha/hp<1) είναι εµφανής στη θωρακική 

µοίρα, ενώ κάποιου βαθµού οπίσθια παραµόρφωση (λόρδωση 

ha/hp>1) απαντάται κάτωθεν του Ο3 σπονδύλου.  

 

 



Εικόνα 5 
Γραφική αναπαράσταση σφηνοειδούς, αµφίκοιλου και συµπιεστικής παραµόρφωσης των 

σπονδύλων- ηµιποσοτική µέθοδος Genant. 

 

Οι µετρήσεις αλλάζουν από ασθενή σε ασθενή, έτσι ώστε να έχει 

υιοθετηθεί η «µέση οδός κανονικοποίησης» των δεδοµένων, ανάλογα µε τη 

σπονδυλική στήλη εκάστου. Αυτό επιτυγχάνεται είτε διαλέγοντας πάντα µόνο 

ένα σπόνδυλο (π.χ. µόνο το Θ4) είτε αξιολογώντας τους λόγους των υψών 

διαφόρων παραµορφωµένων σπονδύλων. Οι εργασίες που δηµοσιεύονται 

έχουν ως σκοπό την ποσοτικοποίηση του βαθµού των σπονδυλικών 

παραµορφώσεων σε ασθενείς µε οστεοπόρωση, καθώς και τη διαπίστωση 

κάποιας βελτίωσης κατά τη διάρκεια του επανέλεγχου.  

 

Οι πιο γνωστές µορφοµετρικές µέθοδοι είναι οι ακόλουθες:  

 
Α. Μέθοδος Minne 

Πρότεινε το δείκτη Spinal Deformity Index (SDI) που έχει ως σκοπό την 

κανονικοποίηση όλων των υψών (πρόσθιου, µέσου και οπίσθιου) µεταξύ των 

σπονδύλων Θ5 και Ο5 και στη συνέχεια σύγκριση µε το Θ4. η επιλογή του Θ4 

έγινε για καθαρά πρακτικούς λόγους, δεδοµένου ότι σε όλο το δείγµα του 

πληθυσµού που ελέγχθηκε δεν υπήρχε καµία παραµόρφωση ή κάταγµα στον 

σπόνδυλο αυτό. Ένας σπόνδυλος χαρακτηριζόταν παραµορφωτικός, όταν το 

µετρηθέν ύψος του ήταν µικρότερο του χαµηλότερου ορίου («κατώφλι») του 

φυσιολογικού. Προέκυψε ο δείκτης Vertebral Deformity Index (VDI) για κάθε 

σπόνδυλο και υπολογίστηκε το σύνολο, ως απόλυτος αριθµός, για τους Θ5 και 

Ο5.  

 

Β. Μέθοδος Eastell 
∆ηµιούργησε ένα µορφοµετρικό αλγόριθµο µε σκοπό τον 

προσδιορισµό του κατάγµατος του σπονδύλου, χρησιµοποιώντας πλάγιες και 

πρόσιο-οπίσθιες ακτινογραφίες.  

Με βάσει όλα τα ανωτέρω στοιχεία αναγνωρίστηκαν τρεις (3) τύποι 

αλλοιώσεων:  

 Σφηνοειδής παραµόρφωση 



(hp-ha)/hpx100 

 Αµφίκοιλη παραµόρφωση 

(hp-hm)/hpx100 

 Συµπιεστική παραµόρφωση 

(hp’-hm)/hp’x100 όπου hp’ οπίσθιο ύψος σπονδύλου πάνω ή κάτω από 

άλλο που εκτιµήθηκε). 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ένας σπόνδυλος κρίνεται ότι έχει κάταγµα 

εάν ένας από τους τρεις (3) παραπάνω λόγους βρίσκεται 3 σταθερές 

αποκλίσεις SD (Standard Deviation) κάτω από το φυσιολογικό µέτρο όρο.  

 

Γ. Μέθοδος Black 
Εφάρµοσε κανονικοποίηση των τιµών των υψών, που έγινε µε 

µαθηµατικό µοντέλο ολοκληρώµατος, κάθε σπονδύλου µε σφηνοειδή, 

αµφίκοιλη και συµπιεστική παραµόρφωση. 

Η µέθοδος είναι γρήγορη και εύκολη στην εφαρµογή της, χωρίς να 

συνεπάγεται εφαρµογή στοιχείων µε κατανοµή κατά Gausse.  

 

∆. Μέθοδος Genant-ηµιποσοτική µέθοδος 
Καµία από τις παραπάνω ποσοτικές µεθόδους δεν µπορεί να διακρίνει 

τα κατάγµατα σπονδύλων από άλλες αιτίες παραµόρφωσης. Η καλύτερη 

ταξινόµηση επιτυγχάνεται µόνο µε την οπτική εκτίµηση και την ερµηνεία της 

βλάβης από έµπειρο ακτινολόγο. Στη µέθοδο Genant δεν γίνονται ποσοτικές 

µετρήσεις. Κάθε σπόνδυλος από το Θ4 έως το Ο5 ελέγχεται οπτικά και 

βαθµολογείται ως εξής: 

 

 Εάν έχει φυσιολογική µορφολογία λαµβάνει το βαθµό 0. 

 Εάν παρουσιάζει ελαφρά παραµόρφωση, µε µείωση του ύψους σε 

πρόσθια – µέση – οπίσθια λήψη κατά 20-25% λαµβάνει βαθµό Ι.  

 Εάν εµφανίζει µέτρια παραµόρφωση, µε µείωση οποιουδήποτε ύψους 

κατά 40% λαµβάνει βαθµό ΙΙ. 

 Τέλος, εάν υπάρχει σοβαρή παραµόρφωση, µε µείωση του ύψους 

µεγαλύτερη του 40%, λαµβάνει βαθµό ΙΙΙ. 

Μετά την τελική οπτική επισκόπηση υπολογίζεται ο δείκτης κατάγµατος 

στη σπονδυλική στήλη, που είναι το σύνολο των βαθµών – το άθροισµα 



δηλαδή διαιρούµενο µε τον αριθµό των σπονδύλων.  

 

3.6.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ.8

 
Οι ακτινολογικές εικόνες είναι υψηλής διακριτικής ικανότητας και δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισµό των τελικών πλακών και των άκρων του 

σπονδυλικού σώµατος, γεγονός που βοηθάει στο σωστό διαχωρισµό ατόµων 

µε οστεοπενία από αυτά µε σκολίωση ή εκφυλιστική νόσο των οστών. Έχουν 

σχολιαστεί διάφοροι περιορισµοί τεχνικής που αφορούν την τοποθέτηση του 

ασθενούς, τη γεωµετρία της εικόνας, τη δόση έκθεσης στην ακτινοβολία και τα 

τυχόντα λάθη ακριβείας από τη µη σωστή τοποθέτηση της δέσµης των 

ακτινών. Είναι δύσκολο να εγγυηθεί κανείς την ακριβή απόσταση οστού – film, 

καθώς και την απόλυτη σταθερότητα και επαναληψιµότητα των µετρήσεων 

στις λήψεις κατά τον επανέλεγχο. Συχνά, απαιτούνται επαναλαµβανόµενες 

λήψεις για την βελτίωση της θέσης ή της εικόνας, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 

η ακτινική επιβάρυνση του ασθενούς. Οι λήψεις αφορούν στη θωρακική και 

την οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η δόση ακτινοβολίας στην οποία 

εκτίθεται ο ασθενής είναι υψηλή (περίπου 800µSv). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Σ.Σ. 
 

Το είδος της πρόληψης αποφασίζεται ανάλογα µε το στάδιο της 

φυσικής ιστορίας της πάθησης κατά το οποίο πραγµατοποιείται η 

παρέµβαση11,18. 

Η πρωτοβάθµια πρόληψη απευθύνεται σε άτοµα που δεν παρουσιάζουν 

ενδείξεις πάθησης, µειώνοντας τους παράγοντες κινδύνου ή / και τα αίτια της 

πάθησης. 

Η δευτεροβάθµια πρόληψη απευθύνεται στα άτοµα των οποίων η πάθηση 

είναι δυνητικά αναστρέψιµη και η πρόοδος της οποίας µπορεί να µειωθεί µε τη 

λήψη µέτρων. 

Η τριτοβάθµια πρόληψη απευθύνεται στα άτοµα µε εγκατεστηµένη πάθηση, 

στα οποία η παρέµβαση µπορεί να περιορίσει τη συνοδό αναπηρία ή την 

πρόοδο της νόσου. Στην πράξη, η τριτοβάθµια πρόληψη είναι συνώνυµη της 

θεραπείας της πάθησης. 

 

 

 

Α. Πρωτογενής Πρόληψη :  



 
Αύξηση της κορυφαίας οστικής πυκνότητας. 
 
Παιδί: άφθονο, ελεύθερο παιχνίδι κατά προτίµηση στο ύπαιθρο  

Έφηβος: Αθλητικές δραστηριότητες µε αθλιατρική και προπονητική 

παρακολούθηση, παρόλο το «φορτωµένο» πρόγραµµα των εφήβων, µε 

περισσότερο «χρήσιµες - µορφωτικές» υποχρεώσεις. 
Νεαρή ηλικία: Πολύ περπάτηµα και άσκηση σε γυµναστήριο τουλάχιστον για 

τους κατοίκους των µεγάλων αστικών κέντρων. 

 

 
 
 
 
Β. ∆ευτερογενής Πρόληψη.:  
 
Μείωση του µεταεµµηνοπαυσιακού ρυθµού οστικής απώλειας:  

 
Ασκήσεις εξατοµικευµένες και βάδιση 30-60 λεπτά ηµερησίως τρεις φορές 

εβδοµαδιαίως µαζί µε τα αντιοστεοκλαστικά φάρµακα (οιστρογόνα, 

καλσιτονίνη κ.λ.π.) µειώνουν τον ρυθµό της οστικής απώλειας. 

Αθλητές και αθλήτριες έχουν 10% περίπου µεγαλύτερη οστική µάζα από τους 

µη αθλούµενους. Προσοχή βεβαίως απαιτείται για τις ακραίες περιπτώσεις 

πρωταθλητριών όπου υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες (ορµονικοί) και 

έχουµε το αντίθετο αποτέλεσµα. 

 

Γ. Τριτογενής Πρόληψη :  
 
Εγκατεστηµένης οστεοπόρωσης:  
 

Συνεχής κίνηση, περιορισµός της ακινητοποίησης κατά το δυνατόν, 

ήπιες χαλαρές ασκήσεις µε ιατρική παρακολούθηση και µε συνδυασµό πάντα 

µε την σωστή φαρµακευτική αγωγή κρατούν σε καλή κατάσταση το µυϊκό 

σύστηµα και δρουν έµµεσα ευεργετικά και στον οστίτη ιστό. 



Η κίνηση και η άσκηση όµως για να αποδώσουν τα µέγιστα ευεργετικά τους 

αποτελέσµατα θα πρέπει να γίνονται συστηµατικά και συνεχώς. Ένας 

άνθρωπος που δεν ασκήθηκε ποτέ µέχρι το 50 χρόνια του είναι δύσκολο – και 

µερικές φορές και επικίνδυνο – να αναστρέψει το profile της οστικής του µάζας 

και να κερδίσει ότι έχασε. 

Με την άσκηση µεταφέρονται φορτία στο σκελετό µε δύο τουλάχιστον 

µηχανισµούς:  

• άµεση επίδραση εξαιτίας της άσκησης µε βάρη και  

• έµµεση µε τη µυϊκή σύσπαση. 

  Οι ασκήσεις µε βάρη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία συσχετίζονται 

θετικά µε την κορυφαία οστική µάζα. 

Φυσική δραστηριότητα χωρίς φόρτιση, όπως είναι η κολύµβηση και η 

ποδηλασία είναι µάλλον αναποτελεσµατικές, όσον αφορά την αύξηση της 

BMD, προφανώς λόγω της µη εφαρµογής φορτίων βαρύτητας στο σκελετό. 

Περισσότερο εναργείς δραστηριότητες, όπως η άσκηση µε µουσική, έχουν 

αποδειχθεί επιτυχείς.48 

Στις νέες γυναίκες ασκήσεις υψηλής πρόσκρουσης, όπως το τρέξιµο 

και τα άλµατα αυξάνουν τη BMD.46 Ωστόσο, η εφαρµογή της ίδιας άσκησης σε 

µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες δεν έχει τα ίδια αποτελέσµατα. 

Η πλήρης ακινητοποίηση συσχετίζεται µε απώλεια έως και 40% της 

οστικής µάζας. 

     Τα σηµαντικά προγράµµατα παρέµβασης µε ασκήσεις στην οστική 

µάζα, έχουν πτωχά αποτελέσµατα στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες. 

Φαίνεται µάλιστα ότι τα αποτελέσµατα αυτά περιορίζονται στη σπονδυλική 

στήλη. Επιπλέον, τα οφέλη στην οστική µάζα διατηρούνται µόνο όσο 

συνεχίζεται η άσκηση. ∆εν υπάρχει καµία απόδειξη ότι η άσκηση µπορεί να 

αποτρέψει την απώλεια οστού κατά την εµµηνόπαυση ή τα οστεοπορωτικά 

κατάγµατα αργότερα, κατά τη διάρκεια της ζωής.  

Από την άλλη πλευρά, η άσκηση µπορεί να έχει σηµαντικά 

αποτελέσµατα στην πρόληψη πτώσεων, που αντιπροσωπεύουν µείζονα 

παράγοντα κινδύνου για κάταγµα. Εξαιτίας της σηµασίας των πτώσεων στην 

παθογένεια των οστεοπορωτικών καταγµάτων , η σωµατική άσκηση είναι 



δυνατόν να έχει στους ηλικιωµένους µεγαλύτερη επίδραση στην 

οστεοπόρωση µέσω της επίδρασής της στις πτώσεις, παρά στις οστική µάζα.  

  Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να µην επιδεινώνονται τα ήδη 

υπάρχοντα κλινικά συµπτώµατα, η άσκηση να προσφέρει ευεξία και να µην 

είναι εξαντλητική και επικίνδυνη για την σκελετική υγεία. 

  Από την άλλη, υπάρχουν κάποια είδη ασκήσεων που πρέπει να 

αποφεύγονται.  

Οι µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν τις ασκήσεις 

υψηλής πρόσκρουσης γιατί εγκυµονούν τον κίνδυνο της κάκωσης των 

µαλακών µορίων, της καρδιοαναπνευστικής επιβάρυνσης και του κατάγµατος. 

Ιδιαίτερα οι οστεοπορωτικές γυναίκες οφείλουν να αποφεύγουν τις ασκήσεις 

που περιλαµβάνουν κάµψη της Σ.Σ. Οι ασκήσεις κάµψης της Σ.Σ, όπως αυτές 

της ενδυνάµωσης των κοιλιακών µυών, συσχετίζονται µε δραµατική αύξηση 

των σπονδυλικών καταγµάτων στις οστεοπορωτικές γυναίκες ( 89%αύξηση 

σε σχέση µε 16% στις γυναίκες οι οποίες έκαναν ασκήσεις έκτασης.)45 

 Οι ηλικιωµένοι οι οποίοι κινδυνεύουν να υποστούν οστεοπορωτικό 

κάταγµα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση της φυσικής 

κατάστασης και ανεξαρτησίας τους καθώς γερνάνε περισσότερο. Η διατήρηση 

της σταθερότητας της θέσης και ισχυρών ραχιαίων µυών για την υποστήριξη 

της Σ.Σ και την πρόληψη της κύφωσης έχουν ιδιαίτερη σηµασία.  

Επίσης, το κέρδος της BMD το οποίοι οφείλεται στην άσκηση δεν είναι 

µόνιµο, παρά µόνο εφόσον η αυξηµένη φυσική δραστηριότητα αποτελέσει νέο 

τρόπο ζωής. Οι ηλικιωµένοι τέλος οι οποίοι αρχίζουν προγράµµατα άσκησης 

µε χαµηλότερη BMD ή περισσότερο καθιστική ζωή εµφανίζουν µεγαλύτερο 

όφελος. 

 

 

4.1.2  ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.
 

Πολλές µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις µπορούν να µειώσουν τον 

κίνδυνο κατάγµατος, αυξάνοντας την κορυφαία οστική µάζα, µειώνοντας τον 

κίνδυνο πτώσης, βελτιώνοντας τις προστατευτικές νευροµυικές αντιδράσεις οι 

οποίες συνδέονται µε την πτώση ή µειώνοντας τις συνέπειες των πτώσεων24. 



∆ιατροφικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κορυφαία οστική µάζα, 

την απώλεια οστού µε την ηλικία και την και την µυϊκή δύναµη είναι το 

ασβέστιο, η βιταµίνη D, οι πρωτεΐνες και µια σειρά από άλλα µακρο- ή µικρο-

διατροφικά στοιχεία, όπως το µαγνήσιο το νάτριο, το φθόριο και οι βιταµίνες 

C, A και K. Αυτοί οι παράγοντες διατροφής διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην παθογένεια και στις συνέπειες των καταγµάτων στους ηλικιωµένους. 

Επίσης, είναι γνωστή από πολλές επιδηµιολογικές µελέτες η αρνητική 

επίδραση κύρια της κατάχρησης του οινοπνεύµατος και του καπνίσµατος και 

λιγότερο της καφεΐνης στην οστική µάζα και τον κίνδυνο κατάγµατος. 

Στον πίνακα 1 απεικονίζονται οι συνιστώµενες ηµερήσιες δόσεις 

πρόσληψης ασβεστίου, ανάλογα µε την ηλικία. Όσον αφορά τα άλλα 

διατροφικά στοιχεία, δεν υπάρχουν επί του παρόντος επαρκή δεδοµένα, ώστε 

να µπορέσουν να δοθούν οριστικές κατευθυντήριες γραµµές. 

          

 
Πίνακας 1: Ηµερήσιες δόσεις ασβεστίου ( σε mg/24ωρο). 

 

4.1.2.1  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΟΣΤΑ. 
 

Το ασβέστιο είναι απαραίτητο συστατικό των οστών. Είναι από πολλά 

χρόνια αποδεδειγµένη η σηµασία της ικανοποιητικής πρόσληψης   του 

ασβεστίου   σ  όλα  τα  στάδια  της  ζωής.   Η  επαρκής  πρόσληψη ασβεστίου  



είναι  ένα  προαπαιτούµενο  τόσο  για  τη  φυσιολογική ανάπτυξη του 

σκελετού όσο και  για  την  επίτευξη  της  κορυφαίας οστικής µάζας σε νεαρή 

ηλικία.    

Σε µεγαλύτερες ηλικίες, οι  απαιτήσεις  σε  ασβέστιο  µειώνονται, αλλά 

αργότερα αυξάνονται και πάλι γιατί  στα  ηλικιωµένα  άτοµα  η 

απορροφητικότητα του ασβεστίου από το έντερο  µειώνεται. 

Γενικά, κάθε ενήλικας πρέπει να παίρνει  πάνω από  800mg  

ασβεστίου  την ηµέρα.  Μεγαλύτερα  ποσά  (περίπου  1500  mg  την  ηµέρα)   

είναι απαραίτητα στην παιδική, την εφηβική ηλικία, την  εγκυµοσύνη,  τη 

γαλουχία και στους ηλικιωµένους. 

 

Η υψηλή πρόσληψη ασβεστίου µειώνει τον κίνδυνο καταγµάτων 

 

Περιεκτικότητα σε ασβέστιο διαφόρων τροφών (ανά 
100g)    

  
ΑΣΒΕΣΤΙΟ

 (mg/100g)
  

ΑΣΒΕΣΤΙΟ 

 (mg/100g) 

Γαλακτοµικά  Φυτικές 
Τροφές  

Πλήρες γάλα  120 Μήλα 5 

Άπαχο γάλα  130 Πορτοκάλια 35 

Σοκολατούχο 
γάλα   112 Πατάτες 5 

Άσπρο τυρί 
ολόπαχο  120 Φασόλια 

ξερά 100 



Άσπρο τυρί 
άπαχο 120 Φασόλια 

χλωρά 60 

Τυρί Gouda  820 Λάχανα 230 

Τυρί 
Emmenthal   1180 Μπρόκολα 140 

Τυρί Γραβιέρα
  900 Μαρούλι 100 

Παρµεζάνα   1290 Τοµάτα 10 

Ροκφόρ  1500 Κρεµµύδι 35 

Γιαούρτι 
πλήρες  150 Καρότα 35 

Γιαούρτι 
άπαχο  160 Σπανάκι 130 

Βούτυρο   15     

Παγωτό  75     

        

Κρέας και 
Ψάρια  

Ψωµί, 
ξηροί 
καρποί 

 

Βοδινό 8 Λευκό 
ψωµί 50 

Χοιρινό 7 Μαύρο 
ψωµί 100 

Κοτόπουλο 11 Ζυµαρικά 20 

Γαλοπούλα 12 Ρύζι 
(άσπρο) 10 

Αυγό (χωρίς 
τσόφλι) 40 Ρύζι (καφέ) 23 

Σαρδέλες 
κονσέρβα 
(λαδιού) 

420 Αµύγδαλα 75 

Τόνος 
κονσέρβα 170 ∆αµάσκηνα 50 

Γαρίδες 
(µαγειρεµένες) 110 Σταφίδες 80 

Γλώσσα ψάρι 70     



φρέσκια 

Σολοµός 
φρέσκος 20     

 Mια δίαιτα που δεν είναι πλούσια σε ασβέστιο συνήθως  δίνει  µόνο 

200 µε 300 mg ασβεστίου την ηµέρα. Αν λάβει κανείς υπόψη του  ότι οι 

ηµερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο είναι τουλάχιστον 1000 mg,  τότε είναι 

προφανές ότι πρέπει  το  διαιτολόγιο  να  εµπλουτισθεί   µε τροφές   πλούσιες   

σε   ασβέστιο   µερικές   από   τις    οποίες περιλαµβάνονται στον παραπάνω 

πίνακα.  

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι  µερικοί  άνθρωποι  έχουν  δυσκολία 

στην πέψη του γάλακτος. Σε πολλούς από αυτούς λείπει  ένα  ένζυµο που 

λέγεται λακτάση, που είναι απαραίτητο  για  τη  διάσπαση  της λακτόζης που 

περιέχει το γάλα. Κάποια από τα άτοµα  αυτά  µπορούν να φάνε εναλλακτικά 

άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως πχ γιαούρτια που περιέχουν λακτάση ή 

σκληρά τυριά (όπου  η  λακτόζη  έχει  ήδη διασπασθεί από τη δράση 

διαφόρων βακτηριδίων).    

   

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

   

Με  τον  όρο  αυτόν  εννοούµε  το  ποσό  του  ασβεστίου   που   το 

γαστρεντερικό  µας  σύστηµα  απορροφά  από  τις  τροφές  και   το παραδίδει 

στην κυκλοφορία του αίµατος, που είναι  ένα  απαραίτητο βήµα πριν το 

ασβέστιο φθάσει  στα  οστά.  ∆ιάφορα  συστατικά  των τροφών µπορούν να 

επηρεάσουν την απορρόφηση του ασβεστίου.  Έτσι, ουσίες πλούσιες σε 

βιταµίνη D (κρόκος αυγών, ψάρια, συκώτι), ή σε λακτόζη (γάλα) αυξάνουν την 

απορρόφηση του ασβεστίου, ενώ  τροφές πλούσιες σε οξαλικά (σπανάκι, 

µαϊντανός, φιστίκια, τσάι, κακάο) ή σε φυτικές  ίνες  (λαχανικά,  φρούτα,  

δηµητριακά)  µειώνουν  την απορρόφησή του. Όπως είναι ευνόητο, πτωχή 

απορρόφηση και αυξηµένη αποβολή ασβεστίου αφήνει λίγο ασβέστιο για να 

χρησιµοποιηθεί  για τη διατήρηση της αντοχής των οστών. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τα οξαλικά µαζί µε  τις  φυτικές  ίνες συνδέονται  µε  το  

ασβέστιο  στον   γαστρεντερικό   σωλήνα και δηµιουργούν αδιάλυτα 

σύµπλοκα που δεν  µπορούν  να  απορροφηθούν. Έτσι λοιπόν χρειάζεται 

προσοχή γιατί µια δίαιτα πλούσια  σε  ίνες µπορεί να παρεµποδίσει την 



απορρόφηση του ασβεστίου.  

Τέλος,  ειδικές  κατηγορίες  ασθενών  που  πρέπει  να  εφαρµόζουν 

συγκεκριµένη δίαιτα (πχ  διαβητικοί,  χοληστεριναιµικοί  κλπ)  θα πρέπει να 

συµβουλεύονται τον γιατρό τους  πριν  τροποποιήσουν  το διαιτολόγιό τους  

 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

  
Υπάρχουν διάφορα σκευάσµατα ασβεστίου που περιέχουν  

διαφορετικές ποσότητες βασικού ασβεστίου,  που  είναι  το  δραστικό  

ασβέστιο. Έτσι, στον  πίνακα  που  ακολουθεί,  φαίνονται  πόσα  mg  βασικού 

ασβεστίου περιέχονται σε 100 gr διαφόρων σκευασµάτων ασβεστίου.  

   

        Mερικά σκευάσµατα ασβεστίου 

απορροφώνται καλύτερα  από  άλλα  

ενώ κάποια άλλα προκαλούν 

παρενέργειες όπως δυσκοιλιότητα και  

αέρια. Όταν παίρνετε ασβέστιο 

φροντίστε ώστε η δίαιτα σας να µην  

είναι πλούσια σε ίνες. Η  υπερβολική  

κατανάλωση  ασβεστίου  µπορεί  να 

προκαλέσει παρενέργειες όπως πχ 

πέτρες στα  νεφρά  κλπ,  γι  αυτό 

πάντα πρέπει να συµβουλεύεστε το γιατρό σας. Μια άλλη εναλλακτική λύση 

για πρόσληψη ασβεστίου  είναι  οι  διάφορες  ενισχυµένες  σε ασβέστιο 

τροφές (ψωµιά, χυµοί, δηµητριακά κλπ).    

Περιεκτικότητα σε βασικό ασβέστιο 
διαφόρων σκευασµάτων ασβεστίου  

ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ  

ΒΑΣΙΚΟ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ    

Ανθρακικό 
(carbonate) 40mg  

Κιτρικό (citrate)    21mg    

Γαλακτικό 
(lactate)         13mg    

Γλυκονικό 
(gluconate)  9mg  

   

ΒΙΤΑΜΙΝΗ   D  
   
  Η βιταµίνη D παίζει ένα σηµαντικό ρόλο τόσο στην  απορρόφηση  του 

ασβεστίου από το έντερο όσο και στην ενσωµάτωση του στα  οστά.  Η 

συσχέτιση ανάµεσα στο ασβέστιο  και  τη  βιταµίνη  D  είναι  όπως ανάµεσα 

στο κλειδί και την  κλειδαριά:  Η  βιταµίνη  D  είναι  το κλειδί που ξεκλειδώνει 

και ανοίγει την  πόρτα,  επιτρέποντας  στο ασβέστιο να περάσει από το 

έντερο στην κυκλοφορία του αίµατος.  



Η βιταµίνη D παράγεται φυσιολογικά στο σώµα µετά από έκθεση  στον 

ήλιο. Είναι φυσικό λοιπόν ηλικιωµένα κυρίως άτοµα που  παραµένουν µέσα 

στο σπίτι να  έχουν  έλλειψη  αυτής  της  βιταµίνης.  Σήµερα υπάρχουν  

φάρµακα  που  περιέχουν  βιταµίνη  D.  Χρειάζεται  όµως προσοχή γιατί 

υπερβολικές ποσότητες µπορούν να  προκαλέσουν  αντί αύξηση, απώλεια 

της οστικής µάζας.  

 
 

4.1.3   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 11 

Οι τρέχουσες φαρµακευτικές παρεµβάσεις για την πρόληψη των 

καταγµάτων σε οστεοπορωτικούς ασθενείς αποσκοπούν κυρίως, στη µείωση 

της οστικής απορρόφησης ή ακριβέστερα, της οστικής εναλλαγής και στη 

διέγερση της παραγωγής νέου οστού (πίνακας 4). 

Η πλειονότητα των διαθέσιµων δεδοµένων αφορά στους αναστολής 

της οστικής απορρόφησης. Οι ίδιες οµάδες φαρµάκων χρησιµοποιούνται και 

στην αντιµετώπιση της εγκατεστηµένης οστεοπόρωσης. 
 



 
 

Πίνακας 4 
Πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγµάτων Σ.Σ. µε φαρµακευτικές παρεµβάσεις. 

 
 

4.1.4    ΑΣΚΗΣΗ 11,18 

 
 Η άσκηση συµβάλλει στη µείωση του κινδύνου για οστεοπορωτικό 

κάταγµα, καθώς επίσης βοηθάει στην αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης 

ακόµη και σε µεγάλη ηλικία. 

 Είναι γνωστό και απολύτως τεκµηριωµένο µε σειρά κλινικών και 

εργαστηριακών µελετών ότι η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα ,η κίνηση 

έχουν έντονα θετική επίδραση εκτός των άλλων συστηµάτων και στον 

µεταβολισµό των οστών,παράγοντας ποικιλοτρόπως την οστεογένεση και 

αυξάνοντας την οστική πυκνότητα και την σκελετική µάζα. 

Η επίτευξη της κορυφαίας οστικής πυκνότητας (µάζας) αποτελεί 
βασικό παράγοντα στα προγράµµατα πρόληψης και είναι σηµαντικό τα νέα 

άτοµα να ενθαρρύνονται µε σωστή και προγραµµατισµένη άσκηση, έτσι ώστε 

να υπάρχουν σηµαντικά αποθέµατα όταν φθάσουν στην κρίσιµη ηλικία. Κατά 

την αξιολόγηση και τον σχεδιασµό των προγραµµάτων θεραπευτικών 

ασκήσεων, δηλαδή την εφαρµογή κινησιοθεραπείας, πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη η όλη δραστηριότητα του ασκουµένου, που είναι ακόµα σε νέα 

παραγωγική ηλικία, και πρέπει να παραµείνει έτσι όσο το δυνατόν. 



 Μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής, όταν αρχίζουν να εµφανίζονται 

στοιχεία απώλειας οστικής µάζας, κυρίως στις γυναίκες, η άσκηση έχει σκοπό 

να υποστηρίζει το θεραπευτικό σχήµα που καθορίζει ο θεράπων ιατρός µε 

σκοπό τη βελτίωση της οστικής πυκνότητας (µάζας). 

Στο στάδιο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η πιθανή κύφωση που 

τείνει να δηµιουργηθεί λόγω βαθµιαίων παραµορφώσεων των σπονδύλων 

που οφείλονται σε επανειληµµένες καθιζήσεις των οστεοδοκίδων. Η οστική 

πυκνότητα (µάζα) αυτών των σπονδύλων µπορεί να εµφανίζεται φυσιολογική, 

η ταχεία όµως οστική απώλεια µετά την εµµηνόπαυσή µειώνει την ικανότητα 

προσαρµοστικότητας στις µηχανικές καταπονήσεις.  

Επιπλέον τα ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα άσκησης έχουν 

σηµασία για την αποκατάσταση των ατόµων µε εγκατεστηµένη οστεοπόρωση. 

 

            

 

 

Οι ασκήσεις διακρίνονται σε 5 κατηγορίες: 
 
1.  Ασκήσεις στάσεις,  
2.  Ασκήσεις όρθιας θέσης,  

     3.  Ασκήσεις καθεστηκυίας θέσης,  
     4.  Ασκήσεις εδάφους ή ύπτιας θέσης και  

     5.  Ασκήσεις πυελικής χώρας. 
 

 Ασκήσεις στάσης 
Βασική προϋπόθεση είναι η ρύθµιση του βάρους καθώς και η σωστή 

καθηµερινή στάση του ασθενούς. 

 Σ’ αυτή την άσκηση ελέγχεται η όρθια στάση µε στήριγµα στον τοίχο. 



 
  

Στεκόµαστε ίσια, µε όρθια θέση ακουµπώντας πίσω µε την πλάτη στον 

τοίχο. Προσπαθούµε να αγγίξουν ταυτόχρονα, οι πτέρνες οι γλουτοί. Οι ώµοι 

και το κεφάλι, τον τοίχο. Κάνουµε βήµατα ευθεία µπροστά και επανερχόµαστε 

πίσω προς τον τοίχο, για να ελέγξουµε αν µπορούµε να διατηρήσουµε την 

όρθια στάση. 

Η άσκηση αυτή επιτρέπει την ενίσχυση των µηριαίων µυών, των 

ραχιαίων, των µυών της ωµικής ζώνης, του βραχίονα και των κοιλιακών. 

 Ασκήσεις όρθιας θέσης 
   
Α. Βρισκόµαστε σε όρθια θέση µε µικρή διάταση των ποδιών. 

Κάνουµε ανάταση των χεριών πάνω από το κεφάλι και τα κατεβάζουµε δίπλα 

στις πλευρές, επαναφέροντάς τα στην αρχική τους θέση. Πρέπει να 

συντονίζεται η εισπνοή µε την ανάταση και η εκπνοή µε την κάθοδο των 

χεριών. 

 

 
 

 



Β. βρισκόµαστε σε όρθια θέση πάλι, µε µικρή διάσταση των ποδιών. 

Εκτελούµε πλάγιες κάµψείς του κορµού δεξιά και αριστερά εναλλάξ. 

 

 

 
 

 

 

 

Γ. Εκτελείται επιτόπου βάδισµα µετρώντας µέχρι το 30. Σηκώνουµε το πέλµα 

από το έδαφος όσο ποιο ψηλά µπορούµε. Ταυτόχρονα, τεντώνουµε το 

αντίθετο στην πλευρά της κάµψης χέρι, προς το γόνατο. 

∆ίνεται προσοχή ώστε τα πέλµατα να εφάπτονται πάντα στο έδαφος. 

Για λόγους ισορροπίας, µπορούµε να κρατηθούµε στην πλάτη µιας καρέκλας. 

 

 
 

 

 Ασκήσεις καθεστηκυίας θέσης  
Οι ασκήσεις καθεστηκυίας θέσης ενισχύουν ταυτόχρονα τους µύες του 

βραχίονα, του αυχένα και του ώµου. 



       Α. στην πρώτη άσκηση είµαστε καθισµένοι σε καρέκλα και ακουµπάµε 

καλά την πλάτη µας στη ράχη της καρέκλας. Φέρνουµε τα χέρια µας σε 

µεσολαβή και γέρνουµε τον κορµό µας (µε κάµψη) προς τα εµπρός και κάτω.  

Επανερχόµαστε στην αρχική θέση και κάνουµε υπερέκταση του κορµού και 

της κεφαλής προς τα πίσω. 

 

  

 
 

 

Β. Η ακόλουθη άσκήση είναι µικρή παραλλαγή της προηγούµενης. Είµαστε 

καθισµένοι σε καρέκλα µε τα χέρια σε µεσολαβή, ενώ τα πόδι είναι ανοικτά και 

πατούν στο πάτωµα. Στρέφουµε τον κορµό προς τα πίσω και δεξιά, 

επανερχόµαστε και συνεχίζουµε µε στροφή προς τα πίσω και αριστερά. 

 

 
Γ. Τα χέρια τοποθετούνται στη βάση των πλευρών κρατώντας τις σφικτά. 

    Εισπνέουµε βαθιά από την µύτη και νιώθουµε τις πλευρές να διευρύνονται 

προς τα έξω. Κρατάµε για λίγο την αναπνοή. Εκπνέουµε από το στόµα 

πιέζοντας ελαφρά µε την παλάµη µας τις πλευρές προς τα µέσα, µε σκοπό το 

µεγαλύτερο εκπνευστικό όγκο. 

 



 
                        

∆. Στην άσκηση αυτή ασκούνται περισσότερο τα κάτω άκρα.  

Ο ασκούµενος είναι καθισµένος στην καρέκλα µε τους ώµους να ακουµπούν 

στην ράχη του καθιστός.Εκτελείται άρση του ποδιού µε τεντωµένο γόνατο και 

ραχιαία κάµψη της ποδοκνηµικής άρθρωσης. Επαναφέρουµε το πόδι µας 

στην αρχική θέση. Επαναλαµβάνουµε την ίδια άσκηση µε το άλλο πόδι. 

 

 

 
 

 

Ε. Στην άσκηση που ακολουθεί ο ασκούµενος κάθεται µε τον κορµό σε όρθια 

θέση και ίσια στάση.Ακουµπάµε τα χέρια στους µηρούς. 

   

 
Εκτελούµε µαλακά, έκταση της κεφαλής προς τα πίσω και στη 

συνέχεια, κάµψη της κεφαλής προς τα εµπρός και κάτω. 

Παρόµοια η άσκηση που ακολουθεί, µε κινήσεις της κεφαλής προς τα 

εµπρός και πίσω. 



 

 
 

 

 

 Ασκήσεις εδάφους 
 
Α. Στις ασκήσεις εδάφους, προτεραιότητα δίνεται στη µυϊκή άσκηση και 

ενίσχυση των µηριαίων, ραχιαίων και κοιλιακών µυών. Ο ασκούµενος 

βρίσκεται σε ύπτια θέση. Τα γόνατα είναι λυγισµένα, µε τα πέλµατα να πατούν 

στο έδαφος και τα χέρια σε χαλαρή θέση δίπλα στις πλευρές να ακουµπούν 

στο πάτωµα. Ανασηκώνουµε τη µέση µας από το πάτωµα και µετά, την 

πιέζουµε προς τα κάτω. Για να επιτευχθεί µεγαλύτερη πίεση της µέσης προς 

τα κάτω, σφίγγουµε τους κοιλιακούς µυς. 

 

 
 

 

Β. Ο ασκούµενος βρίσκεται σε ύπτια θέση µε τα γόνατα λυγισµένα, τα 

πέλµατα να πατούν γερά στο έδαφος και τα χέρια χαλαρά δίπλα στις πλευρές, 

να ακουµπούν στο πάτωµα. 

 



 
 

  Ανασηκώνουµε τη λεκάνη όσο ποιο ψηλά µπορούµε. Μένουµε στη 

θέση αυτή µερικά δευτερόλεπτα και επανερχόµαστε στην αρχική θέση. 

 

Γ. Η άσκηση είναι µικρή παραλλαγή της προηγούµενης. Ο ασκούµενος είναι 

σε ύπτια θέση, έχει τα γόνατα λυγισµένα, µε τα πέλµατα να πατούν στο 

έδαφος και τα χέρια, σε χαλαρή θέση δίπλα στις πλευρές, να ακουµπούν στο 

πάτωµα. 

Εκτελείτε στροφή των κατά άκρων δεξιά και αριστερά εναλλάξ, προσέχοντας 

τα γόνατα και οι πτέρνες να είναι ενωµένες. 

 

 
 

 

∆. Ο ασκούµενος βρίσκεται σε ύπτια θέση και η άσκηση εκτελείται µε 

τεντωµένα γόνατα. Κάνουµε ραχιαία κάµψη του άκρου ποδός. Κρατάµε την 

ίδια στάση για λίγα δευτερόλεπτα και το επαναφέρουµε στην αρχική του θέση. 

 



 
  

 

Ε. Πάντα σε ύπτια θέση µε τεντωµένα γόνατα και τα χέρια να ακουµπούν 

µαλακά τους µηρούς, εκτελούµε ανάταση των χεριών µε ταυτόχρονη 

πελµατιαία κάµψη του άκρου ποδός. Κρατώνται τεντωµένα τα άκρα στη θέση 

αυτή για λίγο. Επαναφέρουµε σε αρχική θέση χαλάρωσης τόσο τα κάτω, όσο 

και τα άνω άκρα µε την επάνοδο τους στους µηρούς. Η εισπνοή γίνεται κατά 

την ανάταση των χεριών και η εκπνοή κατά την επαναφορά του σώµατος 

στην αρχική του θέση.  

 

 
 

 

 Ασκήσεις πυελικής χώρας 
 

Οι ασκήσεις της πυελικής ζώνης έχουν ως σκοπό την ενίσχυση των 

µυών και την ελαχιστοποίηση του πιθανού κινδύνου ακράτειας από ένταση 

(stress). Σφίγγουµε τους µυς µεταξύ των µηριαίων, σα να συγρατούµεθα πριν 

πάµε στην τουαλέτα. Σφίγγουµε την άκρη των γλουτιαίων ταυτόχρονα, 

κρατάµε για 5 δευτερόλεπτα και χαλαρώνουµε. Επαναλαµβάνεται η ίδια 

άσκηση αρκετές φορές, µε τον ίδιο ρυθµό. 
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Οι πτώσεις στους ηλικιωµένους συνιστούν σηµαντικό πρόβληµα 

δηµόσιας υγείας, ιδιαίτερα από άποψη νοσηρότητας, θνητότητας και κόστους. 

Ο πλέον πρόσφατος ορισµός της πτώσης έχει ως ακολούθως: 

«Πτώση είναι το γεγονός κατά το οποίο ένα άτοµο βρίσκεται 
απρόσδόκητα από την όρθια, καθιστή ή οριζόντια θέση στο έδαφος, ενώ 
η υψοµετρική διαφορά των δυο θέσεων είναι µικρότερη του ενός 
µέτρου». 

 Η  µεγάλη  πλειονότητα  των   οστεοπορωτικών   καταγµάτων   στους 

ηλικιωµένους προκαλείται  από  πτώση. Ο επιπολασµός των πτώσεων 

αυξάνει µε την πάροδο της ηλικίας, αλλά είναι γενικά υψηλότερος στις 



γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες. Οι διαφορές στον κίνδυνο πτώσης µεταξύ 

των δυο φύλων πιθανόν να ευθύνονται εν µέρει για το διαφορετικό ρυθµό 

καταγµάτων µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
 Οι πτώσεις µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους: Μια 

πτώση µπορεί να αποδοθεί σε κάποιο αίτιο ( π.χ. περιβαλλοντικό εµπόδιο, 

συγκοπτικό επεισόδιο) ή όχι ( µη ύπαρξη προφανούς αιτίου). 

 Οι άνθρωποι που υφίσταται πτώσεις µπορούν επίσης  να ταξινοµηθούν µε 

διάφορους τρόπους:Ένας άνθρωπος που πέφτει, σε σύγκριση µε κάποιον 

που δεν πέφτει, έχει υποστεί πτώση τουλάχιστον µια φορά κατά τα τελευταίο 

εξάµηνο ή χρόνο. Ένας άνθρωπος που πέφτει κατ’ επανάληψη, σε σύγκριση 

µε κάποιον που έπεσε µία φορά, έχει υποστεί δύο ή περισσότερες πτώσεις σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Περίπου το 20% των πτώσεων χρήζουν 

ιατρικής φροντίδας, αλλά λιγότερο από το 10% αυτών οδηγούν σε κάταγµα.  

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΤΩΣΕΩΝ 
 

Το 28-35% των ατόµων ηλικίας µεγαλύτερης των 65 ετών υφίστανται 

τουλάχιστον µια πτώση εντός ενός έτους, ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 

32-42% για άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης των 75 ετών. 

Άτοµα τα οποία έχουν υποστεί πτώση έχουν αυξηµένη πιθανότητα για 

νέα πτώση κατά το επόµενο έτος, ενώ το ήµισυ αυτών που διαβιούν σε οίκους 

ευγηρίας είχαν υποστεί τουλάχιστον µια πτώση σε διάστηµα ενός έτους. 

Περισσότερα πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ετήσια επίπτωση 

των πτώσεων στην κοινότητα για άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης των 70 ετών 

πιθανών ανέρχεται στο 49%. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι αυτός ο 

ηλικιοεξαρτώµενος ρυθµός των πτώσεων αυξάνεται µε την πάροδο του 

χρόνου. Περίπου το ήµισυ αυτών που υφίστανται πτώση πέφτουν 

επανειληµµένα. 

Το 65% των γυναικών και το 44% των ανδρών που υφίστανται πτώση 

πέφτουν εντός της  οικίας τους, ενώ το αντίστοιχο 11% και το 25%  πέφτουν 

στον κήπο.  

Στο σπίτι οι ποιο πολλές πτώσεις συµβαίνουν στο υπνοδωµάτιο, στην 

κουζίνα και στην τραπεζαρία. Άτοµα ηλικίας  µικρότερης των 75 ετών είναι 



πιθανότερο να πέσουν εκτός οικίας, σε αντίθεση µε άτοµα µεγαλύτερα των 75 

ετών. Οι πτώσεις εντός οικίας συνδέονται µε µεγαλύτερη ευθραυστότητα, ενώ 

οι πτώσεις εκτός οικίας αφορούν περισσότερο ενεργή άτοµα µε προβλήµατα 

υγείας. Οι περισσότερες πτώσεις στην κοινότητα συµβαίνουν κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας. Οι γυναίκες εµφανίζουν περισσότερες πτώσεις κατά τις κρύες 

ηµέρες, όπως και αυξηµένη συχνότητα καταγµάτων.    

Τέλος, διάφορες αµερικάνικες µελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει 

διαφορά στη συχνότητα των πτώσεων µεταξύ των διαφόρων φυλών αν και 

υπάρχει µελέτη προερχόµενη από τη Χαβάη η οποία δείχνει ότι οι Γιαπωνέζες 

πέφτουν λιγότερο συχνά.  

 

5.3  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΤΩΣΗ.
 

∆ιάφορες πληθυσµιακές µελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότερες 

πτώσεις αφορούν τις περισσότερες γυναίκες που ζουν µόνες τους και ο 

σηµαντικότερος παράγοντας πρόβλεψης είναι οι προηγούµενες πτώσεις29. 

 Άλλοι παράγοντες που συµβάλλουν στις πτώσεις είναι: 

• η έλλειψη ισορροπίας λόγω ελαττωµένης ιδιοδεκτικότητας, 

•  η µειωµένη όραση,  

• η µειωµένη σωµατική δραστηριότητα,  

• ζάλη / ίλιγγος, 

• λιποθυµία, 

• ορθοστατική υπόταση, 

• η µειωµένη ταχύτητα βάδισης,  

• η παραµόρφωση των ποδιών,  

• τα ακατάλληλα υποδήµατα,  

• τα µικρότερα βήµατα και οι άλλες ανωµαλίες της βάδισης,  

• οι χρόνιες παθήσεις,  

• η χρήση φαρµάκων (ηρεµιστικά αντιυπερτασικά, αντιφλεγµονώδη 

µε παρενέργειες από το Κ.Ν.Σ.) και  

• το οινόπνευµα. 



 Όλοι λοιπόν οι παράγοντες συντελούν  και  συνεισφέρουν  στο  να  

πέφτουν  πιο εύκολα οι  ηλικιωµένοι  και  έτσι  να  αυξάνουν  τις  πιθανότητες 

οστεοπορωτικών καταγµάτων.  

Πρέπει εποµένως να εφαρµοστούν µέτρα για την πρόληψη των 
πτώσεων, όπως: προγράµµατα ασκήσεων, περιβαλλοντικές τροποποιήσεις, 

έλεγχος των λαµβανοµένων φαρµάκων, χρήση κατάλληλων βοηθηµάτων 

βάδισης, και προγράµµατα εκπαίδευσης και συµπεριφοράς. 

Προκειµένου το περιβάλλον που ζουν να είναι όσο  γίνεται  

ασφαλέστερο θα πρέπει  να αποµακρύνουν τις παγίδες που µπορούν  να  

προκαλέσουν  ατυχήµατα. 

Μερικά σηµεία του σπιτιού που πρέπει να προσέξουν είναι:   

Το δάπεδο. Φροντίστε να στερεώσετε όλα  τα  χαλιά.  Αποφύγετε  τα µικρά 

χαλάκια γιατί γλιστρούν ευκολότερα. Αποµακρύνετε επίσης όλα τα καλώδια 

που βρίσκονται ελεύθερα πάνω στο δάπεδο.    

 Σκάλες. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν  κάγκελα  σταθερά.  Να  πιάνεστε πάντοτε 

από αυτά όταν χρησιµοποιείτε σκάλα.    

 Μπάνια. Να υπάρχουν πάντα χειρολαβές  και  αντιολισθητικό  χαλάκι µέσα 

στη µπανιέρα ή το ντους.    

 Φωτισµός. Φροντίστε να υπάρχει άπλετος φωτισµός στους χώρους που 

κινείστε. Είναι απαραίτητο  να  εγκαταστήσετε  νυχτερινό  φωτισµό στην 

κρεβατοκάµαρα και το µπάνιο.    

 Κουζίνα. Χρησιµοποιείστε αντιολισθητικά δάπεδα κοντά στην κουζίνα και τον 

νεροχύτη. Καθαρίστε αµέσως τις βρωµιές στο δάπεδο.    

 Αυτοκίνητο. Φοράτε πάντα  τις  ζώνες  ασφαλείας.  Χρησιµοποιείστε 

πάντοτε ένα µαξιλαράκι να υποβοηθά τη µέση σας.    



 Γενικά. Φοράτε πάντοτε παπούτσια µε χαµηλό τακούνι ώστε  ολόκληρο το 

πέλµα να ακουµπά κάτω. Φροντίστε τα παπούτσια  σας  να  έχουν 

αντιολισθητική σόλα.   

Προσέχετε πολύ σε βρεγµένο ή παγωµένο δρόµο. Ρωτείστε το γιατρό σας αν 

παίρνετε φάρµακα  που  προκαλούν  ζάλη, αποπροσανατολισµό ή απώλεια 

της ισορροπίας.    

     Η βασική πρόληψη των πτώσεων είναι το πρώτο λογικό µέτρο  για  τον 

καθένα  µας  αλλά  πολύ  περισσότερο  για  όποιον  έχει   κίνδυνο 

οστεοπορωτικών καταγµάτων. 
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Το 40-60% των πτώσεων επιφέρουν κακώσεις, εκ των οποίων το 30-

50% χαρακτηρίζονται ελαφριές, το 5-6%  σοβαρές και το 5%  συνιστούν 

κάταγµα. Το ένα τρίτο των ηλικιωµένων φοβούνται ότι θα πέσουν, όταν έχει 

προηγηθεί µία τυχαία πτώση, ενώ αυτοί που φοβούνται ότι θα πέσουν 

εµφανίζουν αυξηµένο κίνδυνο πτώσης, µειωµένη δραστηριότητα, χαµηλότερη 

ποιότητα ζωής και αυξηµένη δραστηριοποίηση. 

Πολλοί από τους ηλικιωµένους που πέφτουν αδυνατούν να εγερθούν 

χωρίς βοήθεια και παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο σηµείο 

πτώσεις µε επακόλουθες συνέπειες την υποθερµία, την αφυδάτωση, τη 

βρογχοπνευµονία και τις κατακλίσεις. 
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Η οστεοπόρωση είναι ιδιαίτερα συχνή σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 

µεγαλύτερης των 45 ετών, πιθανόν δε το 75% των καταγµάτων στις ηλικίες 

αυτές να οφείλεται κύρια στην οστεοπόρωση.13 

   Παρά την σύγχρονή χειρουργική θεραπεία των καταγµάτων αυτών, 

µόνο το 60% επιβιώνει περισσότερο από δύο χρόνια µετά το κάταγµα και από 

αυτούς µόνο το 50% επανέρχονται στην αρχική λειτουργική τους κατάσταση. 

Η θνησιµότητα των καταγµάτων αυτών οφείλεται κυρίως στον αυξηµένο 



αρ  µετεγχειρητικών επιπλοκών που παρουσιάζουν οι ηλικιωµένοι 

ασθενείς.

ιθµό

νόµενη συχνότητα αυτών των καταγµάτων και το υψηλό κόστος 

α .   

π η

καταγµάτων, τα οποία 

η γρήγορη 

 

γ

ηση ασβεστίου 
και εν

χευµάτων και 

για να

κ α

ητικά ή οστεοεπαγώγιµα, 

 ό  

α, επηρεάζουν την κινητικότητα των ασθενών και 

13 

  Η αυξα

θεραπείας τους καθιστά τα οστεοπορωτικά κατάγµατα µείζον ιατρικό 

πρόβληµα.13 

  Τα ποιο συχνά οστεοπορωτικά κατάγµατα αφορούν το ισχίο, τη 

σπονδυλική στήλη και τον κ ρπό Τα κατάγµατα της σπονδυλικής στήλης 

είναι τα συχνότερα και σπουδαιότερα που παρατηρούνται κατά την αµέσως 

µετεµµηνοπαυσιακή ηλικία και τα περισσότερο σηµαντικά για την 

προκαλούµενη από την οστεοπόρωση αναπηρία. Η παρουσία ενός έστω 

σπονδυλικού κατάγµατος αυξάνει δραµατικά την ιθανότητα για τ ν εµφάνιση 

νέων µη σπονδυλικών καταγµάτων και σπονδυλικών 

προκαλούν προοδευτικά κύφωση, απώλεια αναστήµατος, καθώς και 

καρδιοαναπνευστικά και γαστρεντερικά προβλήµατα.   

          Ο κύριος στόχος της θεραπείας είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας 

του οστού ακόµα και εις βάρος της ανατοµικής του ανάταξης και 

κινητοποίηση του ασθενούς, για να προληφθούν επιπλοκές που σχετίζονται 

µε την συντηρητική θεραπεία και τη µακροχρόνια ακινητοποίηση.17 

   Όλοι οι ασθενείς µε οστεοπορωτικά κατάγµατα θα πρέπει να αρχίζουν 

αντιοστεοπορωτική φαρµακευτική αγωγή ια να αντιµετωπισθεί η 

περαιτέρω οστική απώλεια. Αυτή περιλαµβάνει : τη χορήγ

ός αντιοστεοκλαστικού παράγοντα, δηλαδή διφωσφονικών, 
καλσιτονίνης ή θεραπεία µε ορµονική υποκατάσταση. 17  

Για να µειώσουµε τη νοσηρότητα από τη λήψη αυτοµοσ

 εξασφαλίσουµε ικανή ποσότητα µοσχευµάτων συχνά χρησιµοποιούµε 

στους ηλικιωµένους υποκατάστατα οστικών µοσχευµάτων.17 

 ∆οµικά οστικά µοσχεύµατα ή άλλοι τύποι ένθετων στοιχείων µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για να γεµίσουν τα οστικά κενά όταν η συντριβή εµποδίζει 

τη σταθερή επαφή µεταξύ των ατεαγότων άκρων. Τα δοµικά µοσχεύµ τα 

µπορεί να είναι βιολογικά ανενεργή ή οστεοκαθοδηγ

ενώ διάφοροι αναπτυξιακοί παράγοντες και ορµ νες µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά στη θεραπεία.17 

Τα οστεοπορωτικά συµπιεστικά κατάγµατα των σπονδύλων είναι 

εξαιρετικά επώδυν



προκαλούν προοδευτική κύφωση. Η αντιµετώπισή τους είναι συντηρητική 

          6.1  Σ

και χειρουργική. 17
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ρτάται από την κλινική εµφάνιση των 

ασθενώ

Η συντηρητική αντιµετώπιση εξα

ν: 

Α) Ασυµπτωµατικοί ασθενείς  
∆υο στους τρεις ασθενείς µε σπονδυλικό κάταγµα διαγιγνόσκονται 

υτικοί στόχοι στην ασυµπτωµατικοί 

οµάδα ν

τυχαία σε ακτινολογικό έλεγχο. Οι θεραπε

 καταγµάτω  είναι: 

• Η παρεµπόδιση νέων καταγµάτων: 
Χρειάζεται κινητική επανεκπαίδευση των ασθενών, για την 

ελαχιστοποίηση µεταφοράς φορτίων στη σπονδυλική στήλη, όταν σκύβουν, 

σηκώνουν βάρη, ή εκτείνουν τον κορµό, ενώ πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση 

απλών µηχανηµάτων για την εκτέλεση καθηµερινών εργασιών. Παράλληλα, οι 

θενείς πρέπει να καθοδηγούνται για την καταπολέµηση παραγόντων που 

ς ο βήχας και η δυσκοιλιότητα. 

  

ασ

αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση, όπω

 

• Η λειτουργική αποκατάσταση: 
Η φυσιοθεραπεία αυξάνει την κινητικότητα, την ευλυγισία και την 

στροφικότητα, ενώ βελτιώνει την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία των 

αραίτητες, ενώ αεροβικές ασκήσεις είναι χρήσιµες λόγω της  

ευεργετικής επίδρασης που ασκούν στα οστεοαρθριτικά και νευροµυικά 

 

ασθενών. Ασκήσεις για την ενδυνάµωση των εκτακτικών µυών της ράχης 

είναι απ

µόρια. 

• Η διατήρηση της οστικής πυκνότητας (ΟΠ) : 
 Η έναρξη θεραπείας ( τριτογενής πρόληψη) ή αναθεώρηση της ήδη 

λαµβανόµενης µε ισχυρά αντιοστεοκλαστικά ( π.χ. διφωσφονικά ) ή 

οστεοπαραγωγικά φάρµακα ( π.χ. παραθορµόνη) είναι επιβεβληµένη, 

χωρίς να απαιτείται προσδιορισµός της οστικής πυκνότητας ή κατ’ άλλους 



ακόµα και αν η οστική πυκνότητα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα χαµηλές τιµές 

έναρ ε . ( ξη θ ραπείας µε Τ score , -1 ) 

 

Β) Συµπτωµατικοί ασθενείς  
 Οι ασθενείς µε επώδυνο σπονδυλικό κάταγµα µπορεί να 

προσέλθουν : 

• Με οξεία ραχιαλγία ή οσφυαλγία (crush syndrome ) : 
   Ασθενείς µε πόνο µέτριας βαρύτητας πρέπει να αποθαρρύνονται από 

την κατάκλιση, ενώ αναλγητικά, µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη και 

µυοχαλαρωτικά φάρµακα είναι αρκετά για την αντιµετώπιση του πόνου 

της πρώτης εβδοµάδας. Σ’αυτή την περίοδο η εφαρµογή αναλγητικής 

θήκων ΣΣ στην 

τροφή στις καθηµερινές 

ηλεκτροθεραπείας και θερµών επιθεµάτων στην επώδυνη περιοχή 

ανακουφίζει τους ασθενείς. Η γρήγορη κινητοποίηση είναι απαραίτητη 

στην οµάδα αυτή. 

 Στους ασθενείς µε σοβαρό πόνο µπορεί να απαιτηθούν ναρκωτικά 

αναλγητικά ή /και ηρεµιστικά. Η έγχυση επισκληριδίων ενέσεων πρέπει να 

αποφεύγεται, αφού σε κάθε περίπτωση η επώδυνη συνδροµή είναι 

αυτοπεριοριζόµενη σε διάστηµα 4-6 εβδοµάδων. Στους ασθενείς αυτούς 

δεν πρέπει να επιτρέπεται η κατάκλιση πέραν της εβδοµάδος, οπότε 

βαθµιαία πρέπει να αρχίσει το πρόγραµµα κινητοποίησης και άσκησης. Η 

προσεκτική και απόλυτα εξατοµικευµένη χρήση ναρ

περίοδο αυτή µπορεί να βοηθήσει στην επισ

δραστηριότητες. Σε ασθενείς στους οποίους ο ισχυρός πόνος δεν υφίεται, 

χρειάζεται νευροχειρουργική και ορθοπεδική εκτίµηση.  

• Με χρόνιο πόνο στην ράχη και την οσφύ: 
 Οι ερισσότερ ι από τους ασθενείς αυτούς πάσχουν στην 

πραγµατικό

π ο

τητα από εκφυλιστική σπονδυλαρθροπάθεια ή άλλα αλγεινά 

σύνδρ

µως, ορισµένοι ασθενείς πραγµατικά παρουσιάζονται µε ένα ή 

περισσ

οµα τα οποία πρέπει να διαγνωσθούν και να αντιµετωπισθούν πριν 

ο πόνος αποδοθεί στο ακτινολογικά αποκαλυπτόµενο σπονδυλικό 

κάταγµα.   

Ό

ότερα σπονδυλικά κατάγµατα και χρόνιο ενοχλητικό αλλά ήπιο 



πόνο και πρέπει να αντιµετωπίζονται όπως οι ασθενείς  µε οξύ ή ήπιο 

πόνο. 

Στο σύνολο των ασθενών µε πόνο, λόγω σπονδυλικού κατάγµατος, 

η χρησιµότητα ς αγωγή µε καλτσιτονίνη ( 200 I  ενδορρινικά ή 100 IU 

υποδόρια ηµε

τη ς U

ρησίως ) για 4-6 εβδοµάδες λόγω της ισχυρής αναλγητικής 

της δ

ν εν

 

ς   ο

που προαναφέρθηκαν. Η 

υντηρητική αγωγή εφαρµοζόταν έως σήµερα λόγω της έλλειψης 

βαινε και στην 

ντιµετώπιση άλλων οστεοπορωτικών καταγµάτων όπως π.χ. του ισχίου, 

ε

ράσης επί των οστών. Στη συνέχεια όλοι οι συµπτωµατικοί ασθενείς 

καθοδηγούνται όπως ακριβώς και οι ασυµπτωµατικοί για την επίτευξη των 

θεραπευτικών στόχω  που περιγράφονται στην προηγούµ η 

παράγραφο. 

 Όµω  η συντηρητική αγωγή δεν µπορεί να ενισχύσει τ  αδύναµο 

σπονδυλικό σώµα και να διορθώσει την κύφωση, µε αποτέλεσµα την 

αδυναµία πρόληψης των επιπλοκών 

σ

γνώσεως και τεχνολογίας, όπως ακριβώς συνέ

α

ποδοκνηµικής κ.α. πριν µερικές δ καετίες. 

 

6.1.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 14 

 

• Η φυσική εξέταση,  συµµόρφωση στη θεραπεία και οι 

ανεπιθύµητες εν

 η  

έργειες των φαρµάκων, όπως προσδιορίζονται κλινικά και 

ργαστηριακά, πρέπει να εκτιµώνται αρχικά τουλάχιστον κάθε 3-6 µήνες 

ι κ

η πλευρά, η ακρίβεια της 

έτρησης της ΟΠ µε την DEXA περιλαµβάνει σφάλµα της τάξης του 1-2%. 

ε

κα ατ’έτος αργότερα. Η εµφάνιση νέων σπονδυλικών καταγµάτων 

πρέπει να αναζητείται µε την κλινική εξέταση και τις σχετικές 

ακτινογραφίες. 

 

•  Ο στόχος της αντιοστεοπορωτικής αγωγής είναι να διατηρήσει ή 

/και να αυξήσει την οστική πυκνότητα (ΟΠ) µε στόχο την µείωση του 

κινδύνου των καταγµάτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι 

περισσότερες αντιοστεοπορωτικές θεραπείες επιτυγχάνουν αύξηση της 

ΟΠ σε ποσοστό 5% περίπου στα 2 έτη, ανάλογα µε τη θέση µέτρησης και 

την λαµβανόµενη θεραπεία. Από την άλλ

µ



Έτ στε επανάληψη των µετρήσεων σε µεµονωµένα άτοµα συχνότερα 

από τα 2 χρόνια να µην µπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για τη 

δραστικότητα τ ς ακολουθούµενης αγωγής. 

 

• Ειδικότερα στην κορτιζονογενή οστεοπόρωση, επανα έτρηση της 

οστικής πυκνότητας πρ

σι ώ

η

µ

έπει να γίνεται σε 1 έτος και κατόπιν κάθε 1-2 έτη 

νάλογα µε τα αποτελέσµατα. Στους ασθενείς οι οποίοι στην 

ανα

 οστικού 

εταβολισµού, όπως τα Crosslinks του κολλαγόνου τύπου 1 ( ΝΤΧ στο 

ίµα και στα ούρα ), η οστεοκαλσίνη του ορού και το οστικό κλάσµα της 

λκαλικής φωσφατάσης. Στους περισσότερους ασθενείς παρατηρείται 

ωτικών καταγµάτων έχει σαν επακόλουθο την εµφάνισ

α

επ µέτρηση παρουσιάζουν απώλεια άνω του 3-5% στην ΟΜΣΣ ή 6-7% 

στο ισχίο, πρέπει να τροποποιείται η εφαρµοζόµενη προληπτική 

φαρµακευτική αγωγή. 

 

•   Η παρακολούθηση της δραστικότητας των αντιοστεοκλαστικών 

φαρµάκων, όταν είναι απαραίτητο µπορεί να γίνεται σε συντοµότερα 

χρονικά διαστήµατα ( 3-6 µηνών ) εκτιµώντας τον ρυθµό της οστικής 

εναλλαγής µέσω του προσδιορισµού των βιοχηµικών δεικτών του

µ

α

α

µείωση των δεικτών κατά 30% σε σχέση µε τις αρχικές τιµές.      

 
 

 

Η αναποτελεσµατική αντιµετώπιση των οστεοπορ η

σωµαrικών & ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη κλπ 
 

                                       

6.2  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Σε περίπτωση σπονδυλικής στάθειας ή 
νευρολογικής σηµειολογίας, µπορεί να

 

 α
 

αντιµετ µε

µ

 

ωπισθούν χειρουργικά  πρόσθια ή οπίσθια 
σπονδυλοδεσία σε συνδυασ ό µε χρήση 

αυτοµοσχευµάτων και τσιµέντου. Λόγω όµως της κακής 

ποιότητας του οστού και της βιολογικής κατάστασης 



του ασθενούς, η επιτυχία των επεµβάσεων αυτών είναι περιορισµένη.  

άτων 

ιµες δύο ελάχιστα επεµβατικές χειρουργικές 

µέθοδοι που ανακουφίζουν τον ασθενή και σταθεροποιούν τον κατεαγότα 

 είναι  η διαδερµική σπονδυλοπλαστική και η 

διαδερµική κυφοπλαστική. 32 

                                                 

                                              

 

 

 

 

 

 

31

   Σήµερα, για την αντιµετώπιση των οστεοπορωτικών καταγµ

Σ.Σ υπάρχουν διαθέσ

σπόνδυλο. Οι µέθοδοι αυτοί

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
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7.1  ∆Ι

 
 
 

 
 
 

 
                       
 

Α∆ΕΡΜΙΚΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 26,5 

 

 Η σπονδυλοπλαστική είναι µια µέθοδος κατά την οποία  

επιτυγχάνεται άµεση ύφεση του άλγους σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, 

προσφέρει σταθερότητα χωρίς να µειώνει την υπ ρχουσα σπονδυλική 

παραµόρφωσ

ά  

η και βελτιώνει την κινητικότητα των ασθενών, οι οποίοι κάτω 

ό ς έπ νααπ άλλε συνθήκες θα ρεπε  υποστούν βαριές χειρουργικές 

επεµβάσεις.  



  Με την µέθοδο αυτή γίνεται διαδερµικά έγχυση 

πολυµεθυλµεθακρυλικού οστικού τσιµέντου (PMMA) εντός του 

σπονδυλικού σώµατος, το οποίο έχει καταστραφεί λόγω οστεοπόρωσης 

ή οστε υ  

, µε πολύ 

θετικά

ικρότερο κόστος από την κυφοπλαστική και µπορεί να 

φαρµ

   ά

κ

µοποιήθηκε για την αντιµετώπιση 

µετασ

ονδύλου.47  

   Τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα εµφανίζουν ποσοστά επιτυχίας 

 που κυµαίνονται από 1-10%.34,36,42   

  

 ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ολ τικού όγκου µε σκοπό την σταθεροποίηση των σπονδυλικών 

σωµάτων.28 

Η συγκεκριµένη τεχνική εξαπλώνεται και εφαρµόζεται στους 

αυχένες των σπονδύλων, στις πλευρές, στα οστά της λεκάνης, του ιερού, 

καθώς και στους µηριαίους κονδύλους, σηµεία δηλαδή όπου η κάθετη 

εφαρµογή δυνάµεων επιτρέπει την σταθεροποίηση των βλαβών

 αποτελέσµατα στην ανακούφιση των ασθενών που πάσχουν από 

επώδυνες βλάβες, επιτρέποντας µια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Έχει µ

ε οστεί σε επώδυνα σπονδυλικά κατάγµατα µε στοιχεία  άσηπτης 

νέκρωσης.   

  Η σπονδυλοπλαστική εφαρµόστηκε για πρώτη φορ  το 1986 από 

τους Galibert αι Deramond  για την αντιµετώπιση αιµαγγειώµατος της 

ΣΣ31 και στη συνέχεια χρησι

τατικών οστεολυτικών όγκων και πολλαπλού µυελώµατος µε 

εντόπιση στη σπονδυλική στήλη.  

Η κύρια ένδειξη για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής είναι το 

σπονδυλικό άλγος, που οφείλεται σε µικροκατάγµατα του σπ

  

80-90% και επιπλοκές

 
                                    
  

  7.2  ΣΚΟΠΟΙ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ  

 σταθερότητας του προσβεβληµένου  λόγω οστεολυτικής 

 σπονδυλικού επιπέδου στο οποίο 

Β) ανακούφιση από τον πόνο και 

 
  Σκοποί της µεθόδου είναι: 

Α) αύξηση της

επεξεργασίας ή οστεοπόρωσης του

εφαρµόζεται,  



Γ) η λ

πρώτων 72 ωρών µετεγχειρητικά, σε 

   

            

  7.3  ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ήψη υλικού για βιοψία. 

 Γενικά, έχει βρεθεί ότι η πλήρης ή µερική ανακούφιση από το 

άλγος επιτυγχάνεται εντός των 

ποσοστό 70-90% των ασθενών. 

                                                           

                                              

 

σθησία και είναι η πνευµονική εισρόφηση και η 

θροµβ

επιπλοκές σχετίζονται άµεσα µε την µέθοδο. 

 βελόνας και  

 σε διαφυγή υλικού κατά την έγχυση.34 

 Α. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 
 

τ

ό τεχνικό σφάλµα η παρουσία της 

βελόνας εντός του νωτιαίου σωλήνα. 

      

 

.. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗ 

 διαφυγή PMMA κατά την έγχυση µπορεί να συµβεί:

 
Οι πρώτες επιπλοκές αφορούν τον περιχειρουργικό κίνδυνο, 

κυρίως από την αναι

οφλεβίτιδα. 

Οι δεύτερες  
∆ιαχωρίζονται σε:  

1. επιπλοκές λόγω εσφαλµένης θέσης της
2.

 

  

Η ορθή ενδοοστική προώθηση της βελόνας υπό ακτινοσκόπηση 

ακρογωνιαίο λίθο ης τεχνικής. Σηµαντικό ρόλο έχει η ακτινολογική 

προβολή για την αποφυγή του έσω τοιχώµατος του αυχένα του 

σπονδύλου, καθώς αποτελεί σηµαντικ

 

  

 

 Β
 
Η  

 Πλάγια περισπονδυλικά: 

 

• Κλινικά είναι ασυµπτωµατική. 
 



• Εντός του µεσοσπονδύλιου δίσκου: Συνήθως είναι κλινικά 

ασυµπτωµατική, και αν δεν υπάρχουν εξειδικευµένες µελέτες που να 

αναλύουν τις αλλοιώσεις των δίσκων και των γειτονικών 

σπονδυλικών σωµάτων µετά από τέτοιου τύπου διαφυγή. Έχει 

περιγραφεί παρουσία PMMA εντός κοίλης δίσκου, προκαλώντας 

πιεστικά φαινόµενα επί του νωτιαίου σάκου ή µιας ρίζας. 

• Προσθίως του σπονδυλικού σώµατος: 
Η διαφυγή αυτή µπορεί να οδηγήσει το ακριλικό τσιµέντο µέσα από 

το πρόσθιο φλεβικό δίκτυο, εντός της κάτω κοίλης φλέβας µε 

συνέπεια την πνευµονική εµβολή. 

• Οπίσθιου του σπονδυλικού σώµατος: 
Η διαφυγή εντός του νωτιαίου σωλήνα µπορεί να προκαλέσει µέχρι 

και παραπληγία, κυρίως λόγω συµπίεσης των νωτιαίων ριζών, ενώ 

τρηµατική διαφυγή του υλικού µπορεί να προκαλέσει επώδυνη 

ριζιτική συνδροµή, είτε λόγω πίεσης είτε λόγω της εξώθερµής 

αντίδρασης. Στην περίπτωση που το άλγος µετά από τοπική 

θεραπεία µε κορτικοειδή ή συνυπάρχει κινητική συµπτωµατολογία, 

ενδείκνυται η νευροχειρουργική αποσυµπίεση, η οποία πρέπει να 

είναι ταχεία, έτσι ώστε να αποφευχθούν µόνιµες αλλοιώσεις των 

νωτιαίων ριζών.34  

 

7.4 ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 
 

Όλα σχεδόν τα νοσήµατα που µπορούν να προκαλέσουν κατάγµατα στο 

σπονδυλικό σώµα, δίχως εικόνα νευρολογικής συνδροµής, είναι δυνατόν 

να αντιµετωπιστούν µε τη σπονδυλοπλαστική. Το βασικό κλινικό 

κριτήριο αυτών των καταγµάτων είναι το άλγος, το οποίο κατά την 

επίκρουση της ακανθώδους απόφυσης θα προσδιορίσει το πάσχον 

σπονδυλικό επίπεδο που χρήζει θεραπείας. Το σπινθηρογράφηµα  ή /και 

η µαγνητική τοµογραφία βοηθά στον καλύτερο εντοπισµό της 

βλάβης.29,47

      Συνοπτικά οι βλάβες που µέχρι σήµερα αντιµετωπίζονται είναι: 

 



1. Aιµαγγείωµα σπονδυλικού σώµατος  

 

Οι ενδοoστικές φλεβικού τύπου δυσπλασίες είναι συχνά 

συµπτωµατικές βλάβες. Τα επώδυνα όµως αιµαγγειώµατα είναι δυνατόν 

να υποκρύπτουν στοιχεία επιθετικότητας. Στην απλή ακτινογραφία 

απεικονίζονται ως χαρακτηριστικού τύπου ασύµµετρες γραµµώσεις, στην 

ΑΤ ως περιγεγραµµένες και υπόπυκνες βλάβες, ενώ στην ΜΤ ως σαφώς 

περιγεγραµµένες βλάβες µε αυξηµένο σήµα στις Τ1 και Τ2 ακολουθίες. 

Κλινικά, εµφανίζεται έντονο άλγος λόγω του κατάγµατος, ενώ οι 

παραµεληµένες µορφές µπορούν να προκαλέσουν συµπίεση του 

νωτιαίου µυελού ή της αντίστοιχης νευρικής ρίζας από διήθηση του 

επισκληριδίου χώρου. 

Μόνο η επιθετική µορφή των αιµαγγειωµάτων αποτελεί ένδειξη για 

θεραπεία. Έως σήµερα δεν υπάρχουν αναφορές υποτροπής 

αιµαγγειωµάτων µετά από σπονδυλοπλαστική. 

          

 

 
 

Επιθετικό κλινικά επώδυνο αιµαγγείωµα της Σ.Σ. στον Ο2. 
α). Απεικόνιση σε πλάγια α/α µε τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις του σπονδυλικού 

σώµατος. 

β). Το τελικό αποτέλεσµα µετά από ευθεία συµµετρική διαυχενική προσπέλαση. 

2.  Οστεοπορωτικό κάταγµα  

Η χαρακτηριστική κλινική µορφή του άλγους σε συνδυασµό µε την 

µορφή των καταγµάτων στην απλή ακτινογραφία, το οστικό οίδηµα στην 

µαγνητική τοµογραφία και το θετικό σπινθηρογράφηµα, θα θέσει τη 

διάγνωση του οστεοπορωτικού κατάγµατος. 

Χαρακτηριστικό κριτήριο για την εφαρµογή της 

σπονδυλοπλαστικής είναι ο συνεχόµενος πόνος που δεν υποχωρεί στην 



συντηρητική θεραπεία. Πολλαπλά επίπεδα οστεοπορωτικών καταγµάτων 

µπορούν να αντιµετωπιστούν σε µια συνεδρία. Είναι πιθανόν σε 

πολλαπλά οστεοπορωτικά κατάγµατα να µην µπορεί να προσδιορίσει το 

επίπεδο του πόνου. Σ’αυτή την περίπτωση η ενδεδειγµένη εξέταση είναι 

το σπινθηρογράφηµα και η µαγνητική τοµογραφία, που θα απεικονίσουν 

το επώδυνο επίπεδο. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η πιθανότητα 

ανάπτυξης καταγµάτων στα παρακείµενα σπονδυλικά σώµατα µάλλον 

οφείλεται στην υποκείµενη νόσο της οστεοπόρωσης και δεν σχετίζεται µε 

την σπονδυλοπλαστική.41,42

 
Οστεοπορωτικό επώδυνο κάταγµα. 

α). Στην ακτινογραφία προφίλ διακρίνεται το ερχόµενο συµπιεστικό κάταγµα της άνω 

επιφάνειας. 

β). Η µαγνητική τοµογραφία επιβεβαιώνει στην Τ1 ακολουθία την παρουσία χαµηλού 

σήµατος, το οποίο σε συνδυασµό µε την απουσία οστεοσκλήρυνσης στην 

ακτινογραφία, επιβεβαιώνει την παρουσία οστικού οιδήµατος. 

δ). Η πλήρωση αυτού ελέγχεται στην πλάγια πλαγία ακτινογραφία και 

ε).  Στην προσθοπίσθια λήψη, όπου παρατηρείται διάχυση του υλικού καθ’όλο το 

ύψος και πλάτος του σπονδυλικού σώµατος. 

 

3. Οστικές µεταστάσεις  

 Ένα ποσοστό 30-70% των ασθενών µε πρωτοπαθές κακοήθες 

νεόπλασµα πάσχουν από µεταστάσεις. Στο σηµείο της οστικής 

µετάστασης δηµιουργούνται ασταθή µικροκατάγµατα, τα οποία είναι 

ιδιαίτερα επώδυνα. Η σπονδυλοπλαστική δρα σε δύο επίπεδα. 

Πρώτον σταθεροποιεί τα µικροκατάγµατα και δεύτερον, εξαιτίας 

της εξώθερµης αντίδρασης κατά την διάρκεια του πολυµερισµού του 



ενδοστικά εγχυόµενου υλικού ( έως 100Α C), είναι δυνατό να 

καταστρέφει τµήµα της βλάβης µε την οποία έρχεται σ’επαφή και 

συνεπώς να δρα συµπληρωµατικά στην ακτινοθεραπεία. Σε περίπτωση 

επέκτασης του όγκου παρασπονδυλικά, το πολυµερές ακολουθεί αυτήν 

την εξάπλωση κατά συνέχεια ιστού.  

Στα πρώτα βήµατα της σπονδυλοπλαστικής η λύση του οπισθίου 

τοιχώµατος του σπονδυλικού σώµατος και η επισκληρίδια επέκταση της 

βλάβης αποτελούσαν αντένδειξη στη θεραπεία,6 ενώ σήµερα νέες 

µελέτες έχουν δείξει ότι µε κατάλληλο προγραµµατισµό στο ρυθµό 

έγχυσης του πολυµερούς η λύση του οπισθίου τοιχώµατος δεν αποτελεί 

πλέον αντένδειξη. Παρ’όλα αυτά αποτελεί µια λεπτή διαδικασία και µια 

χειρουργική οµάδα πρέπει να είναι έτοιµη να παρέµβει σε περίπτωση 

διαφυγής του πολυµερούς στον επισκληρίδιο χώρο και ιδίως στην 

ανώτερη θωρακική και αυχενική µοίρα.34 

Το πολλαπλούν µυέλωµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την µέθοδο 

της σπονδυλοπλαστικής. 

Σε αντίθεση όµως µε τις µεταστάσεις, όπου επιδιώκουµε την 

πλήρωση της βλάβης µε πολυµερές, µελέτες έχουν δείξει ότι και µια 

µικρή ποσότητα πολυµερούς αρκεί να ανακουφίσει τον ασθενή από τους 

πόνους. 

Η εφαρµογή της σπονδυλοπλαστικής δεν επηρεάζεται από την 

υφιστάµενη ακτινοθεραπεία, αλλά µάλλον εφαρµόζεται σε συνδυασµό. 

 

                          



 
Επώδυνη λυτική οστική µετάσταση στον Α3. 

 

α). Η πρόσθια προσπέλαση υπό ακτινοσκόπηση είναι δυνατή µε βελόνα  15G. Ο 

έλεγχος του οπίσθιου τοιχώµατος στην πλάγια προβολή είναι σηµαντικός κατά την 

προώθηση της βελόνας. 

   β). Ο τελικός έλεγχος στην ακτινογραφία δείχνει ικανοποιητική πλήρωση του     

σπονδυλικού σώµατος, δίχως οπίσθια διαφυγή. 

γ). Ο τελικός έλεγχος υπό αξονική τοµογραφία αναδεικνύει µικρή, άνευ κλινικής 

σηµασίας πλαγία παρασπονδυλική διαφυγή. 

 

      7.5  ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ. 
 

Η τεχνική της σπονδυλοπλαστικής χωρίζεται στα εξής στάδια: 

     Α) ΣΤΑ∆ΙΟ: 
Είναι σηµαντικό να ελέγξουµε την πηκτικότητα του αίµατος και να 

τηρηθούν συνθήκες ασηψίας. Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση 

στο ακτινολογικό τραπέζι. Η τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί υπό τοπική 

αναισθησία. Σε περίπτωση όπου σκοπεύουµε να εφαρµόσουµε τη 

σπονδυλοπλαστική σε πολλαπλά επίπεδα ή στην αυχενική µοίρα, 

προτιµάται η γενική αναισθησία. 



Αφού ελέγξουµε ακτινοσκοπικά και επικεντρώσουµε στο ανάλογο 

επίπεδο, τοποθετούµε τα πεδία εκατέρωθεν της µέσης γραµµής, στο 

ύψος της βλάβης. 

      Β) ΣΤΑ∆ΙΟ: 
Μέχρι σήµερα έχουν περιγραφεί τρεις διαφορετικοί τρόποι 

προσέγγισης του σπονδυλικού σώµατος. Σκοπός όλων των τεχνικών 

είναι η προσπέλαση, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, του σπονδυλικού 

σώµατος δίχως να θίξουµε το σπονδυλικό σωλήνα.  

Ο πρώτος είναι η προσέγγιση του σώµατος δίχως να περάσουµε 

από τον αυχένα, παρασπονδυλικά, πλαγίως υπό γωνία 45*. Η τεχνική 

αυτή δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, διότι υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος 

διαφυγής του πολυµερούς στο σπονδυλικό χώρο, καθώς το ενδοστικό 

τµήµα της βελόνας είναι πολύ µικρό. Εφαρµόζεται στην περίπτωση όπου 

και οι δυο αυχένες του σπονδύλου είναι ολικά κατεστραµµένοι ή υπάρχει 

υλικό οπίσθιας σπονδυλοδεσίας που δεν µας επιτρέπει άλλη 

προσπέλαση. 

Ο Deramond και οι συνεργάτες του περιέγραψαν την ευθεία 

διαυχενική προσπέλαση.43 Με αυτή την τεχνική τοποθετούνται δύο 

βελόνες ανά επίπεδο. Για να πετύχουµε αυτό χρησιµοποιούµε 

ακτινοανατοµικά κριτήρια. Η κατάλληλη ακτινολογική προβολή θα µας 

επιτρέψει να καθοδηγηθούµε σωστά εντός του αυχένα. Ο αυχένας 

προβάλλεται µε ωοειδές σχήµα στα πλάγια του σπονδυλικού σώµατος. Η 

βελόνα τοποθετείτε στην 9η-10η ώρα για τον αριστερό αυχένα και στην 

2η-3η ώρα αντίστοιχα για τον δεξιό. Χρησιµοποιούνται δυο βελόνες ανά 

σπόνδυλο. 

Στο Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο της Γενεύης αναπτύχθηκε η 

πλαγία διαυχενική προσπέλαση. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την κεντρική 

τοποθέτηση µιας βελόνας ανά σπονδυλικό επίπεδο. Αρχικά 

ευθυγραµµίζουµε στην ακτινοσκόπησή µας το δίσκο και τον αυχένα. Στη 

συνέχεια τοποθετείται στην 9η ώρα και το εσωτερικό όριο του αυχένος  

ελέγχεται στην προσθοπίσθια προβολή. 

Σ ’αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφέρουµε ότι για την ανώτερη 

αυχενική µοίρα (Α2-Α3) η προσπέλαση είναι προσθιοπλάγια, 

αποφεύγοντας την κοινή καρωτίδα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ψηλάφηση 



της καρωτίδας στο πρόσθιο όριο του στερνοκλειδοµαστοειδή και την 

αποφυγή της, περνώντας µπροστά της. Άλλη τεχνική είναι προκαλώντας 

µια υπεξάρθρωση του λάρυγγα προσεγγίζουµε το σώµα του σπονδύλου 

περνώντας ανάµεσα από τον υπεξαρθρηµένο λάρυγγα και την κοινή 

καρωτίδα. Είναι προφανές ότι η προσπέλαση της αυχενικής µοίρας 

απαιτεί γενική αναισθησία.31

      Γ) ΣΤΑ∆ΙΟ: 
Αφού τοποθετηθεί η βελόνα στο πρόσθιο τριτηµόριο του 

σπονδυλικού σώµατος, ελέγχεται η φλεβική απαγωγή από το 

σπονδυλικά σώµα µε ενδοστική έγχυση σκιαγραφικού. Η έγχυση του 

υλικού που πραγµατοποιείται µέσα στα επόµενα 8-10 λεπτά ανάλογα µε 

τον τύπο και την ανάµειξη του ακρυλικού υλικού, το οποίο στον 

προαναφερόµενο χρόνο περνά από λεπτόρευστη και ηµίρρευστη και 

τελικά σε στερεή µορφή. 

Είναι σηµαντικό το υλικό να είναι κατάλληλα ακτινοσκιερό κατά την 

έγχυση. Αυτό επιτυγχάνεται µε την προσθήκη σκιαστικής ουσίας όπως 

το βάριο ή µε ειδικά ακτινοσκιερά ακρυλικά υλικά.   

   

 7.6  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
 

Η σπονδυλοπλαστική έχει τα εξής  τεχνικά µειονεκτήµατα: 
    Α) δεν ανατάσσει το κάταγµα, 

    Β) δεν ανατάσσει το ύψος του σπονδυλικού σώµατος,  

 Γ) δεν µπορεί να διορθώσει την παραµόρφωση του σπασµένου 

σπονδυλικού σώµατος, η οποία είναι υπεύθυνη για τις επιπλοκές που 

προαναφέρθηκαν. 

Λόγω των προαναφερθέντων µειονεκτηµάτων και για καλύτερη 

αντιµετώπιση της οστεοπορωτικής κυφωτικής παραµόρφωσης της ΣΣ, 

εγκαταλείψαµε την µέθοδο της   σπονδυλοπλαστικής και εισήχθη η 

µέθοδος της κυφοπλαστικής. 

 

 

 

   



7.2    ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗ ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 7,26,27 

 
Η κυφοπλαστική είναι η πιο σύγχρονη µέθοδος αντιµετώπισης 

οστεοπορωτικών καταγµάτων της σπονδυλικής στήλης. Η λέξη 

κυφοπλαστική είναι µία σύνθετη λέξη που σηµαίνει πλαστική (διόρθωση) 

της κύφωσης (καµπούρα).  

Ο σκοπός της επέµβασης είναι η ανάταξη και ενδυνάµωση του 

εξασθενηµένου και παραµορφωµένου, λόγω κατάγµατος, σπονδυλικού 

σώµατος, ενώ παράλληλα υπάρχει άµεσα σηµαντική ή πλήρης ύφεση 

του άλγους.  

      Η µέθοδος έγκειται στην διόρθωση του σχήµατος και του ύψους 

του σπονδυλικού σώµατος µε τη βοήθεια του ειδικού µπαλονιού και την 

έγχυση οστικού ακρυλικού τσιµέντου (ΡοΙγ Methyl Methacrylate Acid -

ΡΜΜΑ) εντός του σπονδυλικού σώµατος.  

     Η κυφοπλαστική εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. τα 

τέλη της δεκαετίας του "90, στην Ευρώπη πρωτοεφαρµόσθηκε στα τέλη 

του 2000, ενώ στην Ελλάδα η πρώτη ασθενής χειρουργήθηκε τον 

Απρίλιο του 2001 στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης.  
     Πρόκειται για µία µέθοδο ανάταξης και ενδυνάµωσης του 

«σπασµένου» και «συµπιεσµένου» οστεοπορωτικού σπονδυλικού 

σώµατος µε την χρήση τεχνικών της ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής. 

Οι τεχνικές αυτές βοηθούν την εκτέλεση χειρουργικών επεµβάσεων µέσω 

πολύ µικρών τοµών του δέρµατος. Σήµερα η τεχνολογία δίνει την 

δυνατότητα απεικόνισης του εσωτερικού του σώµατος και την ακριβή 

καθοδήγηση χειρουργικών εργαλείων σε διάφορες περιοχές του, 

παρακάµπτοντας έτσι την ανάγκη εκτέλεσης επεµβάσεων υπό άµεση 

όραση που απαιτεί µεγάλες χειρουργικές τοµές και παράταση του χρόνου 

ανάρρωσης. Αυτό ακριβώς συµβαίνει και στην κυφοπλαστική όπου το 

χειρουργικό τραύµα δεν ξεπερνά το ένα εκατοστό, µε αποτέλεσµα να µην 

προκαλούνται µυϊκές καταστροφές, ο ασθενής να αναρρώνει άµεσα και να 

εξέρχεται του νοσοκοµείου ακόµα και την ίδια ηµέρα.  

 



 
Εκτελείται τοµή ενός cm περίπου. 

 

Τα ανωτέρω αναδεικνύουν την κυφοπλαστική ως εξέλιξη της 

χρήσης του οστικού τσιµέντου από την ολική αρθροπλαστική στην χει-

ρουργική της σπονδυλικής στήλης. 

     Η βελτίωση του σπονδυλικού σώµατος και της κυφωτικής 

παραµόρφωσης επιτυγχάνεται περίπου στο 50%. Τα στοιχεία από τις 

ΗΠΑ, σχετικά µε τα αποτελέσµατα της κυφοπλαστικής για το έτος 2002 

εµπειρία - από εφαρµογή της µεθόδου σε περισσότερα από 10.000 

σπονδυλικά σώµατα και 9.000 ασθενείς - αποκαλύπτουν ποσοστό 

σοβαρών επιπλοκών κάτω του 0,5% ανά κάταγµα (σπονδυλικό σώµα). 

Σχεδόν όλες αυτές οι επιπλοκές µπορούν να ελαχιστοποιηθούν µέσω 

κατάλληλης εκπαίδευσης του χειρουργού και αυστηρής τήρησης των 

κανόνων της τεχνικής. 

  

   7.2.1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ. 
 

         Η µέθοδος απαιτεί µεγάλη εξειδίκευση του γιατρού  τόσο µε την 

σπονδυλική στήλη όσο και  στην συγκεκριµένη τεχνική.  Η σηµερινή 

ακτινοτεχνολογία δίνει την ευχερή δυνατότητα απεικόνισης του 

εσωτερικού του σώµατος και της σπονδυλικής στήλης, καθώς και την 

ακριβή καθοδήγηση χειρουργικών εργαλείων στο σπονδυλικό σηµείο που 

επιθυµούµε. Ο προεγχειρητικός σχεδιασµός θα πρέπει να είναι 

λεπτοµερής έτσι ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές επιπλοκές. Ο ασθενής 

τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε πρηνή θέση. Η επέµβαση µπορεί 

να εκτελεστεί τόσο µε γενική όσο και µε τοπική αναισθησία. 

Πραγµατοποιείται τοµή µικρότερη του ενός εκατοστού και στην συνέχεια 

εισάγεται ένα ειδικό εργαλείο σαν σωλήνας (σωληνοειδές) µέσου του 

οποίου θα συνεχιστεί η υπόλοιπη επέµβαση. 



         Στη συνέχεια µέσω  του καθετήρα εισάγεται στο σπονδυλικό σώµα 

το ειδικό µπαλονάκι το οποίο φουσκώνει υπό χαµηλή πίεση. Εφόσον 

πραγµατοποιηθεί η ανάταξη του σπονδυλικού σώµατος και ανακτηθεί το 

ύψος του συµπιεσθέντος σπονδύλου, το µπαλονάκι αποσύρεται και 

εγχύονται οι ενισχυτικές ουσίες ( µεθακρυλικό τσιµέντο ), οι οποίες έχουν 

την ιδιότητα διατήρησης του ύψους και σταθεροποίησης του σπονδυλικού 

σώµατος. Επιπλέον το οστικό τσιµέντο είναι υπεύθυνο για την εξαφάνιση 

του πόνου ακόµα και από τις πρώτες µετεγχειρητικές ώρες. 

 

 
 
α). Εισαγωγή µπαλονιού εντός του καθιζηµένου σπονδυλικού σώµατος. 

β). Καθώς το µπαλόνι φουσκώνει διορθώνεται η παραµόρφωση του σπονδυλικού 

σώµατος (KYPHON). 

 

 

                 
 

α). έγχυση του οστικού τσιµέντου εντός του σπονδυλικού σώµατος. 

β). τελική µορφή του σπονδυλικού σώµατος το οποίο είναι αναταγµένο και 

ενδυναµωµένο ( KYPHON). 

 

            Η διάρκεια του χειρουργείου υπολογίζεται περίπου 30-45 λεπτά 

για κάθε σπονδυλικό σώµα ενώ η επέµβαση µπορεί να περιλαµβάνει 

περισσότερους από έναν σπονδύλους. Το ποσοστό επιτυχίας είναι 

µεγαλύτερο του 90%. Η µετεγχειρητική παραµονή στο νοσοκοµείο 

υπολογίζεται περίπου σε 1-2 ηµέρες και εξαρτάται από την γενική 

κατάσταση του ασθενούς. Εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη οργανική 



πάθηση, ο ασθενής µπορεί να εξέλθει του νοσοκοµείου ακόµα και την ίδια 

ηµέρα. 

            Επιπλέον µ’ αυτή την επέµβαση δεν υπάρχει καθόλου απώλεια 

αίµατος. Θεαµατική όµως παραµένει η εξαφάνιση του πόνου που θα µπορούσε 

να ταλαιπωρεί τον ασθενή επί έτη. Επιπλέον, µπορεί να επιστρέψει άµεσα στις 

καθηµερινές του δραστηριότητες, πάντα όµως µε προσοχή τον πρώτο καιρό (20-

30 ηµέρες), ενώ στη συνέχεια ο ασθενής θα µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε 

πράξη εφόσον το επιτρέπει πάντα η γενική του υγεία. 

                  

7.2.2   ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η   
ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. 

 
Η  µέθοδος έχει εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία σε ασθενείς µε 

οστεοπορωτικά κατάγµατα σπονδυλικής στήλης, σε πρωτοπαθείς κακοή-

θεις όγκους ( πολλαπλούν µυέλωµα, πλασµατοκκύτωµα ), σε οστεο-

λυτικούς µεταστατικούς όγκους και σε διάφορους  καλοήθεις όγκους της 

σπονδυλικής στήλης. 

        Η πλειοψηφία των ασθενών µε οστεοπορωτικά κατάγµατα είναι 

ηλικιωµένοι. Η κυφοπλαστική δεν αποτελεί αντένδειξη και δεν υπάρχεί 

όριο ηλικίας, αρκεί να το επιτρέπει η γενική κατάσταση του ασθενούς. 

Αντιθέτως, µπορεί να βελτιώσει προβλήµατα αναπνευστικού, πεπτικού, 

κατάχρησης αναλγητικών κ.α οφειλόµενα στην κυφωτική παραµόρφωση.  

       Όπως για παράδειγµα ο ασθενής Ε. Γ. 91 ετών, που προσήλθε 

στο νοσοκοµείο αιτιώµενος οσφυαλγία, παραλυτικό ειλεό (λόγω 

κατάχρησης αναλγητικών) και διαταραχές του αναπνευστικού 

συστήµατος, ενώ ανέφερε αδυναµία βάδισης λόγω έντονου άλγους τους 

τελευταίους 3 µήνες. Κατά τον κλινοεργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε 

κάταγµα του 1ου και 4ου οσφυϊκού σπονδύλου και υποβλήθηκε σε 

κυφοπλαστική.  

 



 
 
α) Προεγχειρητική ακτινογραφία απεικονίζει οστεοπορωτικό κάταγµα του   1°° οσφυ1κού 

σπονδυλικού σώµατος και κυφωτική παραµόρφωση της σπονδυλικής στήλης. 

β) Στη µετεγχειρητική ακτινογραφία παρατηρείται ανάταξη του ύψους του σπονδυλικού 

σώµατος 

 

Αµέσως µετά το χειρουργείο ο ασθενής ανέφερε εξάλειψη του 

άλγους και ήταν ικανός να βαδίσει. Την 2η µετεγχειρητική ηµέρα εξήλθε 

του νοσοκοµείου περιπατώντας χωρίς πόνο και ελεύθερος συµπτωµάτων 

από το πεπτικό και το αναπνευστικό σύστηµα. Σήµερα, 8 µήνες 

µετεγχειρητικά, ασχολείται µε τις προ του κατάγµατος καθηµερινές 

δραστηριότητες και είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από το αποτέλεσµα της 

εγχείρησης. Χρησιµοποιήσαµε τον ανωτέρω ασθενή ως παράδειγµα για 

να γίνει κατανοητό πως δεν υπάρχει κανένα όριο ηλικίας για την χειρουρ-

γική αντιµετώπιση των οστεοπορωτικών καταγµάτων της σπονδυλικής 

στήλης.  

 

 
      
Ασθενής 52 ετών µε πολλαπλά κατάγµατα σπονδυλικής στήλης λόγω πολλαπλού 

µυελώµατος αντιµετωπίστηκε επιτυχώς µε τη µέθοδο της κυφοπλαστικής. 6 µήνες µετεγχει-

ρητικά η ασθενής είναι ελεύθερη συµπτωµάτων ενώ επιπλέον διορθώθηκε παραµόρφωση 

του σπονδυλικού σώµατος. 

 

                   



                

 7.2.3    ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
 

1. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι αποτελεί 

µικροεπεµβατική τεχνική µε µικρή διάρκεια και µικρή καταπόνηση του 

υπερήλικα ασθενή. Έχει µικρό ποσοστό επιπλοκών ( 1%) , άµεσα 

αναλγητική δράση και ανάκτηση του σπονδυλικού ύψους. 

 

2.  Με την επέµβαση αυτή όπως είναι αυτονόητο δεν υπάρχει καθόλου 

απώλεια αίµατος και µετεγχειρητικός πόνος. Αντίθετα πολλές φορές 

παραµένει εντυπωσιακή η εξαφάνιση του πόνου που θα ταλαιπωρούσε 

τον ασθενή επί έτη. 

 

3.  Επιπλέον ο ασθενής θα µπορεί να επιστρέψει άµεσα στις καθηµερινές 

του δραστηριότητες, πάντα µε προσοχή τον πρώτο καιρό ( 20-30 

ηµέρες ), ενώ στη συνέχεια θα είναι σε θέση να εκτελέσει οποιαδήποτε 

πράξη, αρκεί να του το επιτρέπει πάντα η γενική υγεία του. ∆εν πρέπει 

να ξεχνάµε ότι η/ο ασθενής δεν παύει να πάσχει από οστεοπόρωση και 

ο κίνδυνος εµφάνισης νέων καταγµάτων παραµένει, είναι δε µικρότερος 

από αυτόν της σπονδυλοπλαστικής.    

 

       ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Όπως σε κάθε ιατρική πράξη, από την πιο απλή έως και την πιο δύσκολη, 

και στην κυφοπλαστική µπορεί να εµφανισθεί κάποια επιπλοκή.                                         

Μέχρι σήµερα τα ποσοστά των επιπλοκών βρίσκονται σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα και αφορούν το 1-2% επί του συνόλου των χειρουργηµένων µ" αυτή την 

µέθοδο ασθενών. Το µικρό ποσοστό επιπλοκών οφείλεται, τόσο στον ακριβή 

σχεδιασµό των εργαλείων και υλικών, όσο και στην εµπειρία των χειρουργών 

που εκτελούν την µέθοδο, οι οποίοι είναι γνώστες της διαδερµικής χειρουργικής 

της σπονδυλικής στήλης. 

 

 

 



Οι επιπλοκές µπορεί να είναι: 
 
α) τραυµατισµός των νευρικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης (νευρικών 

ριζών ή µυελού),  

β) διαρροή οστικού τσιµέντου εκτός του σπονδυλικού σώµατος (αν εισχωρήσει 

στο σπονδυλικό σωλήνα µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά νευρολογικά προ-

βλήµατα, ακόµα και παράλυση στα κάτω άκρα.),  

γ) κάταγµα στον προκείµενο σπόνδυλο. 

δ) τρώση αγγείου και πνευµονική εµβολή αναφέρονται σπανίως.       

Ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών µε κύφωση λόγω οστεοπορωτικών 

καταγµάτων, είναι προδιαθετειµένο να υποστεί και άλλα κατάγµατα 

πλησίον του προηγηθέντος, τα οποία θα χειροτερέψουν την πα-

ραµόρφωση. Με την σπονδυλοπλαστική (τεχνική που σταθεροποιεί το 

κάταγµα χωρίς να διορθώνει την παραµόρφωση), η συχνότητα είναι 

ίδια ή ακόµα και µεγαλύτερη. Οι στατιστικές όµως δείχνουν ότι µε την 

κυφοπλαστική (τεχνική µε την οποία η παραµόρφωση διορθώνεται) η 

συχνότητα αυτή ελαττώνεται. Καταλαβαίνει κανείς πως η µέθοδος σε 

έµπειρα χέρια µπορεί να κάνει θαύµατα. Χρειάζεται όµως µεγάλη 

εµπειρία και γνώση στην ελάχιστη χειρουργική επεµβατική της 

σπονδυλικής στήλης. Οι χειρουργοί σπονδυλικής στήλης που κάνουν 

κυφοπλαστική, έχουν εκπαιδευτεί στη µέθοδο από έµπειρους 

εκπαιδευτές (θεωρητικά και πρακτικά) και τους έχει χορηγηθεί σχετικό 

δίπλωµα επάρκειας. Χωρίς το δίπλωµα δεν εξουσιοδοτούνται να χρησι-

µοποιήσουν την µέθοδο 

 

         ΑΛΛΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Όταν οι σπόνδυλοι καταστραφούν από όγκους που 

αναπτύσσονται είτε πρωτογενώς στην περιοχή ή είναι το αποτέλεσµα 

της µετάστασης από άλλο εσωτερικό όργανο (π.χ. πνεύµονα κλπ),η 

σπονδυλική στήλη µπορεί να αδυνατίσει και να σπάσει. Η 

κυφοπλαστική έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει αποτελεσµατικά τους 

αδύναµους σπονδύλους και τα παθολογικά κατάγµατα. Έτσι η 

κυφοπλαστική έχοντας αποδείξει την αποτελεσµατικότητα και την 

ασφάλειά της στα οστεοπορωτικά κατάγµατα, βρήκε ένδειξη στους 



όγκους της σπονδυλικής στήλης και τα κατάγµατα που µπορούν αυτοί 

να προκαλέσουν. Συµπερασµατικά θα λέγαµε πως έχοντας τέτοιο όπλο 

στην ιατρική οπλοθήκη µπορούµε τώρα να βοηθήσουµε χιλιάδες 

ασθενείς που υποφέρουν εξαιτίας οστεοπορωτικού κατάγµατος Σ.Σ. 

∆εν θα πρέπει ο ασθενής και το οικογενειακό περιβάλλον να σκέφτεται 

την ηλικία, αφού η επέµβαση αυτή έχει σχεδιαστεί για τον ηλικιωµένο 

πληθυσµό.  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.16,35 

 
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ. Αυτό το σχέδιο φροντίδας 

εστιάζεται στον ενήλικα άρρωστο που προγραµµατίζετε για χειρουργική 

επέµβαση. Οι στόχοι της προεγχειρητικής φροντίδας είναι να 

προετοιµαστεί ο άρρωστος σωµατικά και ψυχολογικά για την επέµβαση 

και την µετεγχειρητική περίοδο. Η προσεκτική προεγχειρητική 

προετοιµασία ελαττώνει πολύ το προεγχειρητικό φόβο και το άγχος του 

αρρώστου, καθώς επίσης και τον κίνδυνο των µετεγχειρητικών 

επιπλοκών. 
Η προετοιµασία του χειρουργικού αρρώστου για την εγχείρηση 

έχει αρχίσει από την εισαγωγή του στο Νοσοκοµείο. 

Εκτός από τις διάφορες ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κ.τ.λ., 

που χρειάζονται για την εγχείρηση, στην προεγχειρητική φάση πρέπει 

να είναι υπό έλεγχο οι τυχόν άλλες ασθένειες του αρρώστου, π.χ. 

διαβήτης, καρδειοπάθεια κ.τ.λ. 

 Βασικά στοιχεία που περιλαµβάνει η προετοιµασία για εγχείρηση 

είναι:Εργαστηριακές εξετάσεις, αίµατος ούρων, διασταύρωση για 

οµάδα αίµατος και ετοιµότητα για µετάγγιση, ακτινογραφία θώρακα, 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα κ.α. 

     ∆ιαγνωστικές εξετάσεις, όπως  ορθοπεδικές ακτινογραφίες κ.α. 

    Υπογεγραµµένη συγκατάθεση για εγχείρηση. 

Φαρµακευτικές και άλλες γραπτές οδηγίες που πρέπει να 

τηρηθούν για την προηγούµενη ηµέρα και την ηµέρα της εγχείρησης, 



όπως: Απαγόρευση τροφής ή λήψης υγρών από το προηγούµενο 

βράδυ, καθαριότητα δέρµατος µε µπάνιο, υποκλυσµό εντέρου, κ.α. 

Εκτός αυτών απαιτείται αφαίρεση βερνικιού από τα νύχια το πρωί ή το 

προηγούµενο βράδυ, αφαίρεση κοσµηµάτων για τον κίνδυνο απώλειας 

και τον κίνδυνο εγκαύµατος από την χρήση διαθερµίας, αφαίρεση 

οδοντοστοιχίας ή κινητών γεφυρών από το στόµα. Πρέπει επίσης να γίνει 

ενηµέρωση στον άρρωστο και στην οικογένειά του για το τι περίπου πρόκειται 

να του συµβεί και ακόµη να γίνει προσπάθεια υποστήριξης των ψυχικών και 

θρησκευτικών αναγκών του, όταν το επιθυµεί. Για το θέµα αυτό γίνεται 

επίσκεψη της νοσηλεύτριας του χειρουργείου. 

  Η αξιολόγηση του αρρώστου για την αναισθησία γίνεται µε την 

επίσκεψη του αναισθησιολόγου την παραµονή της εγχείρησης, που δίνει 

επιπρόσθετες εντολές φαρµακευτικής προετοιµασίας, όπως π.χ. ηρεµιστικό 

για να κοιµηθεί κ.α. 

  Την παραµονή της εγχείρησης γίνεται και το προεγχειρητικό ξύρισµα 

του δέρµατος, ανάλογα µε το σηµείο του σώµατος που θα χειρουργηθεί. Το 

νοσηλευτικό προσωπικό, η νοσηλεύτρια που θα κάνει το ξύρισµα πρέπει να 

συµβουλευτεί ειδικό χάρτη για την έκταση του δέρµατος που πρέπει να 

ξυρίσει, και πρέπει να µην προξενήσει κοψίµατα ή γδαρσίµατα που 

προδιαθέτουν την µετεγχειρητική µόλυνση. 

Σε κάθε άρρωστο πρέπει να χρησιµοποιείται καθαρή (ή 

αποστειρωµένη) χωριστή ξυριστική µηχανή, γάζες και καθαρά πανιά. 

      Το πρωινό της εγχείρησης πριν την αναχώρησή για το χειρουργείο, 

πρέπει να γίνει: 

1.Αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης του αρρώστου για να αναφερθεί τυχόν 

µεγάλη ανησυχία και πανικός. Οι συγγενείς πρέπει να µείνουν κοντά του µέχρι 

το χειρουργείο. 

2.Ένδυση µε καθαρό πουκάµισο χειρουργείου. 

3.Αφαίρεση κοσµηµάτων (εκτός από τυχόν επιθυµητό θρησκευτικό σύµβολο 

που το φροντίζει τότε και  η νοσηλεύτρια του χειρουργείου) και 

οδοντοστοιχιών. 

4.Αφαίρεση άλλων προθέσεων, όπως ενδοφακών ή γυαλιών όρασης, 

ακουστικών κ.α. 

5.Ο άρρωστος πρέπει να φοράει ταυτότητα µε τα στοιχεία του. 



  Η υπεύθυνη νοσηλεύτρια για τον άρρωστο πρέπει να συµπληρώσει µε 

υπογραφή το ειδικό έντυπο, «προεγχειρητικό δελτίο ετοιµότητας», που θα 

συνοδεύει τον άρρωστο στο Χειρουργείο. Η µεταφορά στο Χειρουργείο γίνεται 

για ασφάλεια µε φορείο ή  το κρεβάτι του, από το µεταφορέα του 

Χειρουργείου, που παραλαµβάνει και το φάκελό του. Το φορείο πρέπει να 

σπρώχνεται από το µέρος της κεφαλής, και να προηγούνται τα πόδια του 

αρρώστου. Γρήγορες κινήσεις και κτυπήµατα του φορείου σε τοίχους και 

ασανσέρ προκαλούν ζάλη και ναυτία στον άρρωστο και πρέπει να 

αποφεύγονται. Όταν η νοσοκόµος στέκεται στο µέρος της κεφαλής, 

αντιµετωπίζει γρήγορα εµετούς ή αναπνευστικές δυσκολίες του αρρώστου. 

Ο άρρωστος πρέπει να συνοδεύεται από  προσωπικό του τµήµατος, το 

οποίο και παραδίδει το φάκελό του στο Χειρουργείο.     

  

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ. Κατά την διάρκεια της άµεσης 

µετεγχειρητικής περιόδου ο ασθενής ανανήπτει από την  αναισθησία. Σε αυτή 

την περίοδο ασθενής τοποθετείται σε ειδικό χώρο που ονοµάζεται αίθουσα 

ανάνηψης. Ο σκοπός της αίθουσας ανάνηψης είναι να βοηθήσει τον άρρωστο 

να ανάνηψη οµαλά, σε αυτό το κρίσιµο µετεγχειρητικό στάδιο, να προλάβει 

τυχόν επιπλοκές από τα αναισθητικά φάρµακα και να τις αντιµετωπίσει, αν 

συµβούν. 
 Όταν η κατάσταση του ασθενούς είναι σταθεροποιηµένη, ο ασθενής 

επιστρέφει στο θάλαµο του όπου:παρακολουθούνται και καταγράφοµαι τα 

ζωτικά σηµεία του και το επίπεδο συνείδησης του, ελέγχουµε τις γάζες που 

είναι τοποθετηµένες στο σηµείο της τοµής και η νοσηλεύτρια µπορεί να 

τοποθετήσει επιπλέον γάζες αν χρειάζεται, ελέγχουµε την ταχύτητα 

χορηγήσεις των ενδοφλέβιων διαλυµάτων που λαµβάνει ο ασθενής και την 

ροή του όρου και τέλος µετράµε και καταγράφουµε την πρώτη µετεγχειρητική 

ούρηση. 

  Η µετεγχειρητική αναµονή στο νοσοκοµείο υπολογίζεται περίπου σε 

1-2 ηµέρες και εξαρτάται από την γενική κατάσταση του ασθενούς. Εάν δεν 

υπάρχει κάποια άλλη σοβαρή οργανική πάθηση, ο ασθενής µπορεί να εξέλθει 

από το νοσοκοµείο την ίδια µέρα. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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Η φυσιοθεραπευτική αντιµετώπιση σπονδυλικών καταγµάτων 

µπορεί να διαχωριστεί σε δυο κατηγορίες, αντίστοιχα µε την ιατρική 

παρέµβαση.  

Α) Συντηρητική που περιλαµβάνει ιατρική παρακολούθηση, 

κλινοστατισµό και «επιλεκτική» κινησιοθεραπεία άµεσα µετά το συµβάν. 

Β) Μετεγχειρητική που σηµαίνει ότι η φυσικοθεραπεία ξεκινά άµεσα µετά 

το χειρουργείο και σκοπό έχει την όσο το δυνατόν γρηγορότερη 

κινητοποίηση και ορθοστάτηση του καταγµατία, γιατί οι επιπτώσεις της 

ακινησίας µερικές φορές είναι ολέθριες. 

    ∆ιακρίνουµε τρεις φάσεις του φυσικοθεραπευτικού 
προγράµµατος: 

Α΄ Φάση:Πρόγραµµα ύψιστης προστασίας: 

Εφαρµόζονται, επί κλίνης, ασκήσεις άνω και κάτω άκρων, έλεγχος 

και διόρθωση καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, καθώς και στατικές 

συστολές των µυών του κορµού µέσα στα όρια του πόνου. 

Β΄ Φάση: Πρόγραµµα Προοδευτικής Κινητοποίησης  

Σε αυτή τη φάση προσθέτουµε προοδευτικά κινήσεις κορµού σε 

περιορισµένη τροχιά. Απαγορεύονται οι κάµψεις της ΣΣ Επιπρόσθετα 

δοκιµάζεται η προοδευτική έγερση από ύπτια σε καθιστή και τέλος σε 

όρθια θέση. Η βάδιση γίνεται αργά, µε εκπαίδευση σύσπασης των 

κοιλιακών και ραχιαίων. Για µικρό χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε το 

είδος του χειρουργείου, εφαρµόζονται <<ζώνες>> ή <<κηδεµόνες>>. 

Γ΄ Φάση:Πρόγραµµα Λειτουργικής Αποκατάστασης. 

Ο/η καταγµατίας µπορεί να δοκιµάσει και ασκήσεις στην πισίνα, 

καθώς και ασκήσεις που προσοµοιάζουν στην καθηµερινή 

δραστηριότητα. Μπορεί να ενταχθεί και σε <<Back School>>, 

προκειµένου να διατηρήσει την καλύτερη δυνατή µυοσκελετική 

κατάσταση στο µέλλον.           
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 Τα σπονδυλικά κατάγµατα που αφορούν σε ηλικιωµένα άτοµα 

συνοδεύονται από έντονο πόνο, διάρκειας 4-8 εβδοµάδων. Η επώδυνη 

χρονική περίοδος αντιµετωπίζεται µε κλινοστατισµό, ο οποίος όµως πρέπει 

σύντοµα και προοδευτικά να αντικατασταθεί µε ορθοστάτηση και 

κινητοποίηση εντός των ορίων του πόνου. Το στάδιο αυτό είναι επικίνδυνο να 

δηµιουργήσει έναν φαύλο κύκλο, κάταγµα, πόνος, ακινησία, µείωση της 

οστικής πυκνότητας (µάζας), νέο κάταγµα κ.ο.κ. Η κλινική εικόνα µπορεί να 

εµφανίζει ψευδή στοιχεία επιδείνωσης λόγω συνοδών προβληµάτων της 

τρίτης ηλικίας. Το 50-75% των ασθενών µε σπονδυλικό κάταγµα δεν 

παρουσιάζουν οξύ πόνο στην περιοχή του κατάγµατος. Παρ’ όλα αυτά, οι 

ασθενείς µε κάταγµα της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης που 

τυχαία είχε ανακαλυφθεί σε ακτινογραφίες ρουτίνας, παρουσιάζουν χρόνιο 

ραχιαίο πόνο και λειτουργικές δυσκολίες. 

 Ως εκ τούτου, πρέπει να εκτιµηθούν τα ευρήµατα σε σχέση µε την προ 

του κατάγµατος λειτουργική αποκατάσταση. Η λήψη καλού και λεπτοµερούς 

ιστορικού βοηθά τον φυσιοθεραπευτή να εφαρµόσει ένα συνδυασµένο 

πρόγραµµα αναλγησίας και κινητοποίησης. Η υδροθεραπεία αποτελεί µια 

άριστη µέθοδο για τη φάση αυτή της αποκατάστασης, χωρίς όµως να 

διαφεύγει της προσοχής ο αντικειµενικός στόχος που είναι η άσκηση µε 

µηχανική φόρτιση. 

 Συµπερασµατικά, σηµειώνεται ότι σε γενικές γραµµές, ο κύριος 

σκοπός της φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης είναι η αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων των σπονδυλικών καταγµάτων και η πρόληψη νέων 

καταγµάτων.      

 

 

 

 

 
 
 



8.3  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 20 

 
   Η φυσική άσκηση, µε την έννοια της γενικής γυµναστικής, του 

αθλητισµού και της δραστηριότητας γενικότερα, τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες 

της ζωής είναι µια καλή υποθήκη για το µέλλον του µυοσκελετικού 

συστήµατος των επόµενων δεκατιών. Η άσκηση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει 

διάγνωση οστεοπόρωσης, πρέπει να καθοδηγείται από εξειδικευµένους 

επιστήµονες λόγω των πολλών συνοδών προβληµάτων που έχουν ήδη 

περιγραφεί. ∆ιαµορφώνεται, δηλαδή, ατοµικό πρόγραµµα για την διατήρηση ή 

βελτίωση της κινητικότητας, όπου έχει µειωθεί, το οποίο συγχρόνως µέσω της 

κίνησης, δηλαδή της µηχανικής φόρτισης, στοχεύει και στη διατήρηση ή τη 

βελτίωση της οστικής πυκνότητας. 

 Η κινησιοθεραπεία είναι το µεγάλο όπλο, που δεν σκοπεύει να 

αντικαταστήσει τη φαρµακευτική αγωγή, όπου ο θεράπων ιατρός κρίνει 

απαραίτητο, αλλά µπορεί να υποστηρίζει τη θεραπεία στο σύνολό της. Η 

φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση οδηγεί στο σχεδιασµό του καταλληλότερου 

προγράµµατος.  

Αυτό που συνήθως διαφεύγει της προσοχής της θεραπευτικής οµάδας, 

κυρίως όταν ο ασθενής είναι ακόµα κλινήρης, είναι τα ευρήµατα που αφορούν 

την κινητικότητα της Σ.Σ. και των περιφερικών άκρων και ωθούν κυρίως προς 

τις παρακάτω κατευθύνσεις για θεραπευτικά σχήµατα. 

  Εκπαίδευση διόρθωσης στάσης, η οποία πρέπει να διδάσκεται σε 

όλες τις βασικές θέσεις, ύπτια, πρηνή όρθια και καθιστή, διότι οι θέσεις αυτές, 

όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν βάση για την καθηµερινή επαγγελµατική ή 

προσωπική δραστηριότητα. Η διόρθωση της στάσης στην Τρίτη ηλικία 

εµφανίζει τη δυσκολία των παραµορφώσεων της Σ.Σ. Πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη ότι η πιθανή κύφωση µπορεί να δείχνει στην κλινική αξιολόγηση 

µεγαλύτερη της πραγµατικής πλαστικής παραµόρφωσης. Επίσης, δεν πρέπει 

να διαφεύγει της προσοχής ότι εκτός της κακής στάσης, πρέπει αφενός να 

ψηλαφηθεί και τυχόν επώδυνος περιοχή και αφετέρου να καταγραφεί τυχόν 

επώδυνη κίνηση κατά τη λειτουργική αξιολόγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 

φυσικοθεραπευτής µπορεί να χρησιµοποιήσει µέσα και µεθόδους όπως η 

µάλαξη και η αναλγησία µε ηλεκτρικό ερεθισµό ή ήπια θερµοθεραπεία, έτσι 



ώστε να έχει αναλγητικά αποτελέσµατα χωρίς απότοµες µεταβολές της 

θερµοκρασίας της περιοχής και κατ’επέκταση του µεταβολισµού αυτής. 

           Τα άτοµα που ασκούνται για πρώτη φορά εισέρχονται προοδευτικά 

στο πρόγραµµα  τόσον όσον αφορά στις ασκήσεις µυϊκής ενδυνάµωσης 

φόρτισης, όσον και στις ασκήσεις που επηρεάζουν το καρδιοαναπνευστικό 

σύστηµα. Οι ασκήσεις κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης πρέπει να 

ελέγχονται, έτσι ώστε η εκτελούµενη τροχιά να µην προκαλεί κινδύνους στους 

ήδη επιβαρηµένους σπονδύλους. Σήµερα είναι γνωστό ότι η συµπιεστική 

φόρτιση που εφαρµόζεται στα σώµατα των θωρακοοσφυικών σπονδύλων 

µετά από πολύ µικρή κάµψη της κεφαλής και του άνω τµήµατος του κορµού 

υπερβαίνει τα 1000Ν. 

   Η διόρθωση της κύφωσης απαιτεί ασκήσεις έκτασης της θωρακικής 

µοίρας της Σ.Σ. οι οποίες πρέπει να εκτελούνται ακριβώς στην περιοχή αυτή 

και όχι να παρασύρεται ο ασθενής σε έκταση οσφύος. Για τον λόγο αυτό, είναι 

απαραίτητο να εκπαιδεύεται σε σωστές αρχικές θέσεις µε υποστηρίγµατα, 

µαξιλάρια διαφόρων µεγεθών, πάγκους και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο. 

   Οι ασκήσεις ενδυνάµωσης των κοιλιακών µυών πρέπει να 

διδάσκονται µε θέσεις και τρόπο εκτέλεσης έτσι ώστε να µην δηµιουργείται 

µεγάλη καµπτική τάση στη Σ.Σ., ιδιαίτερα όταν υπάρχει εγκατεστηµένη 

οστεοπόρωση µε ακτινολογικά ευρήµατα σφηνοειδών σπονδύλων. Οι 

κλασικές ασκήσεις έχουν αποδειχθεί ακατάλληλες για τους οστεοπορωτικούς 

ασθενείς διότι: 

    Α) αυξάνουν τη συµπίεση των σωµάτων των σπονδύλων µε αποτέλεσµα 

να προκαλούν µεγαλύτερη σφηνοειδή παραµόρφωση και κατάγµατα αυτών 

και 

   Β) αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση µε αποτέλεσµα την επίταση της 

χαλάρωσης των συνδέσµων και των µυών του πυελικού εδάφους. Επίσης, οι 

ασκήσεις έκτασης, όπως τις πρότεινε η Sinaki µπορεί να είναι επικίνδυνες για 

τους ασθενείς µε πολλαπλά κατάγµατα της θωρακικής και της οσφυϊκής 

µοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

  Το πρόγραµµα κινησιοθεραπείας µπορεί να αποτελεί ένα συνδυασµό 

κινήσεων µε κινήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας, έτσι ώστε να υπάρχει 

µηχανική φόρτιση από το υπερκείµενο βάρος και την έλξη του περιοστέου 

λόγω της µυϊκής σύσπασης χωρίς µεγάλη καταπόνηση των αρθρώσεων. 



           Ένας σηµαντικός προβληµατισµός που απασχολεί είναι η αποφυγή των 

πτώσεων. Ο θεραπευτικός στόχος µείωσης των πτώσεων προσβάλει στην 

προληπτική αντιµετώπιση. Για τον λόγο αυτό πρέπει τα άτοµα της τρίτης 

ηλικίας να ενηµερώνονται έτσι ώστε ο χώρος τους να είναι κατάλληλα 

διαµορφωµένος. Όχι µικρά χαλάκια και µικροέπιπλα στη µέση του δωµατίου. 

Όχι χρήσιµα αντικείµενα σε πολύ χαµηλά ράφια. Εάν είναι δυνατόν, να 

προµηθεύονται ειδικές λαβίδες µε µακριές επιµήκεις χειρολαβές για τα 

µικροαντικείµενα που πέφτουν. Παράλληλα ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να 

εφαρµόζει ασκήσεις συντονισµού, π.χ. Frenkel, καθώς και ασκήσεις 

επανεκπαίδευσης και αυτοελέγχου της ισορροπίας χρησιµοποιώντας τεχνικές 

που ενεργοποιούν τους κατάλληλους µύες.  

Ενδεικτικά προτείνεται: 
       Α) η χρήση σανίδας ισορροπίας και µπάλες γυµναστικής διαφόρων µεγεθών, 

       Β) η τροποποιηµένη βάδιση, όπως δάκτυλα-πτέρνες, πλάγια-εµπρός- πίσω, 

γρήγορο- αργό- ξαφνικό σταµάτηµα κ.τ.λ. Γίνεται αντιληπτό ότι η σηµασία της 

αξιολόγησης και αντιµετώπισης των πτώσεων είναι πολύ µεγάλη, εάν ο 

θεραπευτής λάβει υπόψη του ότι σε κοινωνίες όπως η Μ. Βρετανία. Ο 

Καναδάς, η Αυστραλία που προσπαθούν να µειώσουν όσο είναι δυνατόν το 

κόστος των επιπτώσεων των χρόνιων νοσηµάτων. Έχουν υιοθετηθεί 

συστήµατα οδηγιών για τις πτώσεις στα άτοµα της τρίτης ηλικίας, τα οποία  

υποστηρίζονται από το Εθνικό Σύστηµα της κάθε χώρας. 

  Η άσκηση στο νερό ως κολύµβηση γενικότερα αποτελεί ένα πολύ 

θετικό µέσο βελτίωσης των λειτουργιών του κυκλοφορικού και αναπνευστικού 

συστήµατος, καθώς επίσης και δηµιουργεί αίσθηµα αναλγησίας, χαλάρωσης 

και ευεξίας. Ως εκ τούτου, ο οστεοπορωτικός ασθενής µπορεί να χρησιµοποιεί 

την υδροθεραπεία ως συµπληρωµατική άσκηση, εάν το επιθυµεί, αλλά δεν 

πρέπει να αντικαταστήσει µε αυτή το υπόλοιπο πρόγραµµα. 
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ. 

 

Η εφηβεία χαρακτηρίζεται από ταχύτατη ανάπτυξη του σκελετού. 

Περίπου το 40% της συνολικής οστικής µάζας  αποκτάται κατά την περίοδο 

αυτή. Η απόκτηση υψηλής οστικής µάζας κατά την διάρκεια της εφηβείας 

αποτελεί σηµαντικό προστατευτικό παράγοντα για την πρόληψη της 

οστεοπόρωσης µετα την εµµηνόπαυση. Η ανάπτυξη των οστών επηρεάζεται 

από γενετικούς ,ορµονικούς ,µηχανικούς (φυσική δραστηριότητα) και 

διατροφικούς παράγοντες. Η ισορροπηµένη δίαιτα είναι πολύ σηµαντική για 

την απόκτηση και την διατήρηση της οστικής µάζας. Ωστόσο, γίνεται αρκετή 

συζήτηση για τον καθορισµό των επιθυµητών επιπέδων πρόσληψης 

διάφορων θρεπτικών συστατικών. 

Στοιχεία από την Παγκόσµια Έρευνα για την Υγειά στο Μαθητικό 

Πληθυσµό(Health Behavior in School Aged Children), η οποία 

πραγµατοποιείται σε διάφορες χώρες στον κόσµο υπο την αιγίδα του Π.Ο.Υ, 

και στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΕΠΙΨΥ, δείχνουν ότι ιδιαίτερα οι έφηβες, 

καθως µεγαλώνουν, µειώνουν την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και 

γάλακτος ,γίνονται περισσότερο αδρανείς ,ενώ ταυτόχρονα αυξάνει η 

ενασχόληση τους µε δίαιτες αδυνατίσµατος, στις περισσότερες περιπτώσεις 

µη ισορροπηµένες. 

Ετσι, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη µέγιστης 

οστικής µάζας κατά την διάρκεια της εφηβείας, οι οποίες µπορούν να 

συνοψισθούν ως :α) επαρκής διαιτητική πρόσληψη για την κάλυψη των 

αναγκών των αναπτυσσόµενων οστών, β) τακτική ενασχόληση µε φυσική 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει φόρτιση µε το σωµατικό βάρος(weight-

bearing exercise) και γ) διατήρηση φυσιολογικής ορµονικής κατάστασης, 

προκείµενου να εξασφαλιστεί η χρησιµοποίηση του ασβεστίου και η 

διατήρηση της υγείας των οστών. 

 

 

 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΑ ∆ΥΟ ΦΥΛΑ. 
 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι η συχνότητα 

εµφάνισης οστεοπόρωσης στο ισχίο, τη σπονδυλική στήλη και τον καρπό σε 

άτοµα άνω των 50 ετών είναι 35% στις γυναίκες και 19% στους άνδρες. 

Εποµένως, η οστική πυκνότητα προβλέπει τον καταγµατικό κίνδυνο στους 

άνδρες, όπως και στις γυναίκες, και η συχνότητα εµφάνισης οστεοπόρωσης 

στους άνδρες είναι ουσιαστική και σηµαντική. Όσον αφορά στην οστική 

πυκνότητα(BMD) στις µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, το T-Score αποτελεί ένα 

αποδεκτό διαγνωστικό κριτήριο οστεοπόρωσης. Επίσης χρησιµοποιείται για 

να καθορίσει τον καταγµατικό κίνδυνο. Παρ’όλα αυτά, δεν είναι ξεκαθαρισµένο 

εάν στους ηλικιωµένους άνδρες πρέπει να χρησιµοποιούνται παρόµοιοι 

καταγµατικοί «οουδοί». 

Σύµφωνα µε µία µελέτη της οποίας ο σκοπός ήταν να διαπιστωθεί εάν 

υπάρχουν διαφορές στη σχέση µεταξύ της BMD και του κίνδυνου κατάγµατος 

της σπονδυλικής στήλης µεταξύ των ανδρών και των γυναικών, διαπιστώθηκε 

ότι σε πληθυσµό 3461 ανδρών και γυναικών η  BMD της σπονδυλικής στήλης 

και του αυχένα του µηριαίου ήταν υψηλότερη στις γυναίκες απ’ότι στους 

άνδρες. Μετά την προσαρµογή της ηλικίας, ο καταγµατικός  κίνδυνος στην 

σπονδυλική στήλη ήταν υψηλότερος στις γυναίκες απ’ότι στους άνδρες. 

Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι για δεδοµένη ηλικία και BMD της 

σπονδυλικής στήλης, ο καταγµατικός κίνδυνος της σπονδυλικής στήλης είναι 

παρόµοιος και στα δυο φύλα. Τα κατάγµατα της σπονδυλικής στήλης είναι πιο 

συχνά στις γυναίκες απ’ότι στους άνδρες γιατί σε οποιαδήποτε ηλικία η 

σπονδυλική στήλη των γυναικών παρουσιάζει χαµηλότερες τιµές BMD.       

Έπειτα και από άλλες µελέτες που ακολούθησαν διαπιστώθηκάν τα 

εξής: 

• Ο κίνδυνος κατάγµατος της σπονδυλικής στήλης, ισχίου και καρπού 

αυξάνεται περισσότερο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. 

• Ο κίνδυνος κατάγµατος ανάλογα µε την ηλικία και την οστική 

πυκνότητα είναι παρόµοιος και στα δυο φύλα. 

• Η διαφορά στην επίπτωση του κατάγµατος που σχετίζεται µε την ηλικία 

εξηγείται από την διαφορετική οστική πυκνότητα και των δύο φύλων. 



ΤΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (BMD). 
 

  Η διάγνωση της οστεοπόρωσης επικεντρώνεται στον καθορισµό της 

οστικής πυκνότητας ( BMD). Η οστεοπόρωση καθορίζεται ως µείωση της 

BMD κατά 2.5 SD κάτω από την µέση τιµή για τις προεµµηνοπαυσιακές 

γυναίκες (Τ-score<-2.5 SD).η βαριά οστεοπόρωση αφορά την οστεοπόρωση 

µε παρουσία ενός ή περισσότερων καταγµάτων. Η ίδια απόλυτη τιµή της BMD 

χρησιµοποιείται και για τα δυο φύλα. 

  Πολλές επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι η BMD αποτελεί τον 

µοναδικό άριστο προγνωστικό δείκτη οστεοπορωτικού κατάγµατος στις 

περιεµµηνοπαυσιακές γυναίκες. Η προγνωστική αξία της  BMD για τον 

καταγµατικό κίνδυνο µπορεί να ενισχυθεί µε την χρήση και άλλων 

παραµέτρων, βιοχηµικών (δείκτες οστικής απορρόφησης) και κλινικών (ηλικία, 

ιστορικό καταγµάτων, πρώιµη εµµηνόπαυση, οικογενειακό ιστορικό, χρήση 

κορτικοστεροειδών).  

  Υπάρχουν είδη πολλές µελέτες που τεκµηριώνουν ότι στις γυναίκες ο 

κίνδυνος κατάγµατος στη σπονδυλική στήλη αυξάνει καθώς η τιµή της BMD 

ελαττώνεται. Αντίθετα, λίγες είναι αυτές οι µελέτες που αφορούν τους άνδρες. 

  Συµπερασµατικά, διαπιστώνουµε ότι η χαµηλή τιµή της BMD αποτελεί 

ικανοποιητικό προγνωστικό δείκτη του οστεοπορωτικού κατάγµατος. Η ισχύς 

αυτού του δείκτη αυξάνεται ακόµα περισσότερο αν αξιολογηθούν και άλλοι 

βιοχηµικοί και κλινικοί παράγοντες, ενώ, πάντοτε πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη η ηλικία του ασθενούς, η θέση και η µέθοδος µέτρησης της οστικής 

πυκνότητας, καθώς, και η µελέτη βάση της οποίας αναλύονται τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων.  

 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ 
ΟΣΤΑ 

 
Το χαµηλό σωµατικό βάρος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για οστική 

πυκνότητα, µεγαλύτερο ρυθµό οστικής απώλειας και αυξηµένο κίνδυνο 

εµφάνισης καταγµάτων. Είναι γνωστό ότι το βάρος του σώµατος παίζει 



σηµαντικό ρόλο στο ρυθµό οστικής απώλειας. Οι παχύσαρκες γυναίκες 

προστατεύονται από την ταχεία οστική απώλεια σε σχέση µε τις αδύνατες 

µετά την εµµηνόπαυση. 

Ο πληθυσµός των παχύσαρκων γυναικών έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια και ένας µεγάλος αριθµός καταφεύγει σε δίαιτες απώλειας 

βάρους. Ωστόσο φαίνεται όµως ότι, οι γυναίκες που έχουν ιστορικό απώλειας 

βάρους διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο οστεοπόρωσης και καταγµάτων. 

Πάντως δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία κατά πόσο οι µεταβολές του 

σωµατικού βάρους σχετίζονται µε τις αλλαγές στην οστική πυκνότητα. 

Αρκετές έρευνες µελέτησαν την συσχέτιση της σωµατικής κατασκευής, 

όπως της µάζας και της κατανοµής του λιπώδους ιστού και της καθαρής 

οστικής µάζας µε την οστική πυκνότητα. Σύµφωνα µε αυτές βρέθηκε ότι η 

µάζα λίπους και η καθαρή οστική µάζα επιδρούν θετικά στην οστική 

πυκνότητα και ότι  αυτή η επίδραση εξαρτάται από την περιοχή του οστού, 

την περιεκτικότητα των οστεοδοκίδων, τη δραστηριότητα του ατόµου και τη 

µυϊκή κατανοµή. 

Αρκετοί είναι οι µηχανισµοί που µπορούν να ερµηνεύσουν τη µείωση της 

οστικής πυκνότητας που συµβαίνει στην περίπτωση της µείωσης του 

σωµατικού βάρους όπως: 

• Η µείωση των µηχανικών φορτίσεων στα τµήµατα του σκελετού που 

υποβαστάζουν το σωµατικό βάρος θα µπορούσε να επηρεάσει την 

οστική ανακατασκευή και να µειώσει την οστική πυκνότητα. 

• Επίσης, η µείωση του σωµατικού λίπους µπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσµα την µείωση της συγκέντρωσης των ανδρογόνων, τα οποία 

φυσιολογικά µετατρέπονται σε οιστρογόνα στις γυναίκες 

• Τέλος, ορισµένα προγράµµατα δίαιτας µπορούν να περιορίσουν την 

πρόσληψη επαρκούς ποιότητας ασβεστίου. 

 
 
 
 
 

 



∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
Η ψυχογενής ανορεξία είναι µια ψυχιατρική διαταραχή η οποία 

χαρακτηρίζεται από έντονο φόβο του ασθενούς και αύξηση του σωµατικού 

βάρους, µε συνέπεια τη µείωση της προσλαµβανόµενης τροφής και τελικό 

αποτέλεσµα τη µεγάλη ελάττωση του βάρους του ατόµου. Προσβάλλει 

περισσότερο τα νεαρά άτοµα και συνοδεύεται κατά κανόνα από αµηνόρροια. 

Η διαταραχή αυτή εκτός από άλλες επιπλοκές έχει βρεθεί ότι συνδέεται 

από ελάττωση της οστικής µάζας και οστεοπόρωση, καθώς και αυξηµένο 

κίνδυνο για κατάγµατα. Πολλοί παράγοντες ευθύνονται γι’αυτό, όπως το 

µειωµένο σωµατικό βάρος και λίπος, τα αυξηµένα επίπεδα κορτιζόνης, 

ανεπαρκής πρόσληψη βιταµίνης D, η αµηνόρροια που ήδη αναφέρθηκε και η 

υποοιστρογοναιµία. Σύµφωνα µε τον Bacer και τους συνεργάτες του, ο 

δείκτης µάζας σώµατος και η κατανάλωση αλκοόλ και τσιγάρων, παίζουν 

επίσης σηµαντικό ρόλο στην ελάττωση της οστικής πυκνότητας. Ο 

συνδυασµός των διαταραχών της διατροφής, της αµηνόρροιας και της 

οστεοπόρωσης αποτελεί αυτό που ονοµάζουµε την τριάδα των αθλητριών. 

∆ιατροφικές διαταραχές και οι συνεπαγόµενες διαταραχές των αλάτων των 

οστών υπάρχουν και στους άνδρες στην ίδια συχνότητα µε τις γυναίκες. 

Όπως αναφέρει ο Ward και οι συνεργάτες του σε 18 γυναίκες στις 

οποίες η διαταραχή αποκαταστάθηκε βρέθηκε οστεοπενία στις14. Φαίνεται ότι 

η διάρκεια της αµηνόρροιας είναι ένας καλός δείκτης της µείωσης της οστικής 

µάζας καθώς και της επαναφοράς της στα φυσιολογικά επίπεδα ακόµα και 

µετά την ανάρρωση από την νευρογενή ανορεξία. Η οστική πυκνότητα των 

ασθενών δεν φαίνεται να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα ακόµα και µετά 

από αρκετά χρόνια ανάρρωσης από την ανορεξία και έτσι παραµένουν οµάδα 

υψηλού κινδύνου για οστεοπόρωση στο µέλλον.  

Σύµφωνα µε άλλους µελετητές, παρ’όλο που η πρόγνωση της πλήρους  

αποκατάστασης της οστικής πυκνότητας είναι πτωχή, η θεραπεία της ψυχικής 

διαταραχής, η βελτίωση της διατροφής µε αύξηση του βάρους, καθώς και η 

αυτόµατη επαναφορά της έµµηνου ρήσεως σχετίζονται µε την βελτίωση της 

υγείας των οστών. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω παράγοντες κινδύνου 

για την εµφάνιση της οστεοπόρωσης είναι το ιστορικό νευρογενούς ανορεξίας, 

η παρατεταµένη αµηνόρροια και ο χαµηλός δείκτης σώµατος.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
      

  Η αύξηση του µέσου όρου ζωής έχει καταστήσει και την αύξηση των 

χρόνιων νοσηµάτων µια πραγµατικότητα. Ένα από αυτά αποτελεί και η 

οστεοπόρωση το ενδιαφέρον για την οποία έχει τονωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, λόγω των σηµαντικών επιπτώσεων που επιφέρει. 

Η κλινική σηµασία της οστεοπόρωσης και συνεπώς το ενδιαφέρον των 

ανθρώπων που εργάζονται στον τοµέα της υγείας προέρχεται κυρίως από την 

αυξηµένη συχνότητα των καταγµάτων που προκαλεί και την επακόλουθη 

δυσµενή επίπτωση στην ποιότητα ζωής.  Η οστεοπόρωση ευθύνεται για την 

πρόκληση καταγµάτων µετά από εφαρµογή πολύ µικρής βίας.  Η νοσηρότητά 

της οφείλεται κυρίως σε κατάγµατα που προκαλούνται στην περιοχή του 

ισχίου, στους σπονδύλους και στο περιφερικό άκρο της κερκίδας1.  Τα 

κατάγµατα των σπονδύλων προκαλούν οξύ πόνο και απώλεια της 

λειτουργικότητας αλλά επίσης µπορεί να περάσουν χωρίς σοβαρά 

συµπτώµατα2,3,4.  Αποτελούν συχνή επιπλοκή της οστεοπόρωσης που, σε 

αντίθεση µε τα κατάγµατα του ισχίου, συµβαίνουν νωρίς στη φυσική ιστορία 

της νόσου5. Στις γυναίκες, ο κίνδυνος πρόκλησης κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους µετά την ηλικία των 50 ετών είναι 16%6,7.   

Ένα σπονδυλικό κάταγµα µπορεί να προκαλέσει επιφέρει 

µακροχρόνιες επιπτώσεις, συχνά όµως είναι δύσκολο να καθοριστεί µε 

ακρίβεια η στιγµή πρόκλησής του.  Η οστεοπόρωση έχει αναφερθεί συχνά 

σαν «αθόρυβος κλέφτης»8,9  και τα σπονδυλικά κατάγµατα µπορεί να είναι 

«αθόρυβα» επίσης.  Σύµφωνα µε τελευταίες εκτιµήσεις, λιγότερο από το ένα 

τρίτο των καταγµάτων αυτών προκαλεί τόσα συµπτώµατα τα οποία 

προκαλούν αµέσως την προσοχή του ιατρού (κλινικά σπονδυλικά 

κατάγµατα)10, 11.  Άλλα κατάγµατα µπορεί να προκαλούν µόνο αµυδρά 

συµπτώµατα που οδηγούν στη διάγνωση σε µετέπειτα στάδιο (υποκλινικά 

σπονδυλικά κατάγµατα).  Ο πόνος που προκαλείται από ένα σπονδυλικό 

κάταγµα µπορεί να διαρκεί για 3 έτη ή και περισσότερο12,13,14,15 Τα 

σπονδυλικά κατάγµατα προκαλούν σπονδυλική παραµόρφωση (κύφωση)16,17, 

απώλεια ύψους18, διαταραχή της σωµατικής λειτουργίας19-23, ακινητοποίηση21, 

µείωση της πνευµονικής λειτουργίας24,25 και γαστροοισοφαγική 



παλινδρόµηση.  Συχνά υποτροπιάζουν και η επακόλουθη ανικανότητα 

αυξάνει µε τον αριθµό των καταγµάτων. Η επίπτωση στη σωµατική λειτουργία 

και οι αλλαγές στην εµφάνιση συντελούν στην κοινωνική αποµόνωση, στην 

απώλεια της αυτοεκτίµησης και στην πρόκληση κατάθλιψης26,27.  

Για να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα της οστεοπόρωσης στην ποιότητα 

ζωής των ασθενών, χρειάζεται µελέτη µε απευθείας ειδικές ερωτήσεις28, 

δεδοµένου ότι υπάρχει ήπια µόνο συσχέτιση ανάµεσα σε αυτή και τα 

απεικονιστικά ή άλλα εργαστηριακά ευρήµατα21,28.  Η ποιότητα ζωής που 

σχετίζεται µε την υγεία παίζει έναν συνεχώς αυξανόµενο σηµαντικό ρόλο στις 

µελέτες ασθενών µε οστεοπόρωση29-31.  Ποιότητα ζωής σχετική µε την υγεία 

ορίζεται ως «το επίπεδο ζωής όπως αυτό τροποποιείται από τις 

εξασθενήσεις, κοινωνικές καταστάσεις, αντιλήψεις και κοινωνικές συνθήκες, οι 

οποίες επηρεάζονται από νόσο, κάκωση και θεραπεία»32. 

Σύµφωνα µε µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε οµάδες 

πληθυσµού, οι γυναίκες µε εµφανή και ακτινολογικά επιβεβαιωµένα 

σπονδυλικά οστεοπορωτικά κατάγµατα, έχουν ελαττωµένη ποιότητα ζωής33-

35.  Επίσης, πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι νέα σπονδυλικά κατάγµατα, 

ακόµα και αν δεν λαµβάνουν κλινική προσοχή, µπορεί να σχετίζονται µε 

ουσιαστική αύξηση οσφυαλγίας και λειτουργικών περιορισµών36,37. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για την 

χρησιµοποίηση εργαλείων τα οποία εκτιµούν την σχετική µε την υγεία 

ποιότητα ζωής, σε ασθενείς µε διάφορες παθήσεις και – βέβαια - 

οστεοπόρωση.  Από τα διάφορα εργαλεία που έχουν προταθεί, το πλέον 

εύχρηστο και ευρέως αποδεκτό είναι το SF-36, το οποίο έχει µεταφραστεί σε 

πολλές γλώσσες38.  Το 1992, το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Οστεοπόρωσης σύστησε 

µια οµάδα εργασίας προκειµένου να δηµιουργήσει ένα ερωτηµατολόγιο το 

οποίο θα εκτιµούσε την ποιότητα ζωής σε ασθενείς µε σπονδυλικά 

κατάγµατα.  Το ερωτηµατολόγιο ονοµάστηκε QUALEFFO (Quality of Life 

Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis)39. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση και η αποκάλυψη 

της έκτασης του προβλήµατος των επιπτώσεων των οστεοπορωτικών 

σπονδυλικών καταγµάτων στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Μέσα από αυτή 

τη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε η µετάφραση και προσαρµογή στα ελληνικά 

του ερωτηµατολογίου QUALEFFO. 



ΜΕΘΟ∆ΟΣ – ΥΛΙΚΟ 
 

Συµµετέχοντες 
Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε από τον Μάρτιο µέχρι τον 

Αύγουστο του 2004 σε 50 τυχαία επιλεγµένες γυναίκες από τα αρχεία του 

τελευταίου έτους του Ιατρείου Οστεοπόρωσης της Ορθοπαιδικής Κλινικής του 

Πα.Γ.Ν.Η.  Τα κύρια κριτήρια εισαγωγής ήταν: ηλικία >55 ετών, οστική 

πυκνότητα στους οσφυϊκούς σπονδύλους (BMD) µε Τ score <-1,5 και 

τουλάχιστον 1 κάταγµα σπονδύλου, επιβεβαιωµένο µε πλάγια ακτινογραφία - 

η οποία απεικόνιζε µείωση του ύψους σπονδύλου σε µια πλευρά τουλάχιστον 

20%.  Επιπλέον οι ασθενείς έπρεπε να ήταν ικανοί να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε. 

Την οµάδα ελέγχου αποτελούσαν ισάριθµες και αντίστοιχης µε τις 

ασθενείς ηλικίας, υγιείς, τυχαία επιλεγµένες από τον γενικό πληθυσµό. 

Εξαιρέθηκαν οι γυναίκες µε χρόνια οσφυαλγία, κάταγµα σπονδυλικό ή άλλο 

και καταστάσεις ή νόσους (π.χ κακοήθειες) που επηρεάζουν την ποιότητα 

ζωής.    

 

Ερωτηµατολόγιο 
Το κύριο µεθοδολογικό εργαλείο της µελέτης µας ήταν το 

ερωτηµατολόγιο QUALEFFO (Quality of Life Questionnaire of the European 

Foundation for Osteoporosis), το οποίο µεταφράστηκε και προσαρµόστηκε 

στα ελληνικά.  ∆ηµιουργήθηκε από τον Lips και τους συνεργάτες του το 1997 

και τελεί υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος Οστεοπόρωσης, την επίσηµη 

άδεια την οποία έχουµε λάβει γι’ αυτήν την εργασία. Αποτελείται από 41 

ερωτήσεις και περιλαµβάνει 5 ενότητες, σχετικές µε:  

1. πόνος  

2. σωµατική λειτουργία 

3. κοινωνική ζωή 

4. πνευµατική λειτουργία και  

5. αντιλήψεις γενικά για την υγεία. 

Η µετάφραση του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε µε την µέθοδο 

translation-back translation: αρχικά, µεταφράστηκε από τα Αγγλικά σε 



Ελληνικά από 2 ιατρούς, οι οποίοι είχαν µητρική γλώσσα την Ελληνική, ενώ 

έπειτα έγινε ανάποδη µετάφραση από τα Ελληνικά σε Αγγλικά από 1 ιατρό και 

ένα πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας µε µητρική γλώσσα την Αγγλική. Η τελική 

µορφή του ερωτηµατολογίου προέκυψε από µια τριµελή οµάδα ερευνητών, 

µετά από συνεκτίµηση των ανωτέρων µεταφράσεων.  

Μαζί µε το ερωτηµατολόγιο QUALEFFO οι συµµετέχοντες 

συµπλήρωναν και την κλίµακα SF-36, προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα 

του πρώτου.  Το SF-36 είναι ένα εύχρηστο εργαλείο το οποίο εκτιµά την 

ποιότητα ζωής.  ∆εν είναι ειδικό για κάποια νόσο, ενώ έχει µεταφραστεί στα 

ελληνικά και έχει ελεγχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του.  Όπως και το 

QUALEFFO είναι αυτοσυµπληρούµενο και µπορεί να συµπληρωθεί περίπου 

σε 5 λεπτά. 

 

∆ιαδικασία 
Η διεξαγωγή της µελέτης ξεκίνησε µε τηλεφωνική επικοινωνία, κατά τη 

διάρκεια της οποίας εξηγήθηκε στους ασθενείς ο σκοπός της και ζητήθηκε η 

συναίνεσή τους προκειµένου να συµµετάσχουν.  Ακολούθησαν δύο κατ’ οίκον 

επισκέψεις.  Στην πρώτη δόθηκαν οδηγίες για τη συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων, ενώ 15 ηµέρες αργότερα η διαδικασία επαναλήφθηκε 

προκειµένου να εξεταστεί η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου µας.  Σ’ αυτό, 

εκτός από τις δύο κλίµακες (QUALEFFO, SF-36) υπήρχε και µία φόρµα στην 

οποία καταγράφηκαν τα δηµογραφικά στοιχεία του ασθενή.   

 

Στατιστική ανάλυση 
 

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων περιελάµβανε περιγραφική 

στατιστική και χρήση των κλιµάκων SPSS (v.10.00) και Med Cale Package (v. 

616).  Η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων αυτών και η εξαγωγή των 

συµπερασµάτων, έγινε µε την χρήση σχετικού αλγόριθµου µέσω της 

δηµιουργίας ραβδογραµµάτων, τα οποία µπορούµε να τα δούµε αναλυτικά 

παρακάτω.    



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Το δείγµα της µελέτης µας αποτέλεσαν γυναίκες, καυκάσιας φυλής.  Ο 

µέσος όρος ηλικίας των ασθενών και της οµάδας ελέγχου ήταν τα 66,2 (SD 

3,2 έτη) και 64,14 (SD 4,1 έτη), αντίστοιχα.  ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές 

στο επίπεδο εκπαίδευσης των συµµετεχουσών (ΜΟ ετών βασικής 

εκπαίδευσης: 5,6 έτη [SD 4,1 έτη]). 

Στους πίνακες και τα σχεδιαγράµµατα που ακολουθούν, απεικονίζονται 

κάποια από τα αποτελέσµατα της µελέτης µας. 

 

 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑ (ΜΟ) 66,22 64,14 

ΒΑΡΟΣ (ΜΟ) kgr 6,22 69,0 

ΎΨΟΣ (ΜΟ) m 1,5 1,63 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΛΗ: 14 
ΧΩΡΙΟ: 36 

ΠΟΛΗ: 23 
ΧΩΡΙΟ: 27 

Πίνακας 2:  ∆ηµογραφικά στοιχεία ασθενών. 
  

 
 
   

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΜΟ) 

 
0,4 

 
0,12 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ (%)  
82% 

 
18% 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΝΟΥ 
(VAS) 

 
4,46 

 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 3: Εκτίµηση πόνου. 
 
 
 
 
 
 
 



Το 80% των ασθενών µε κάταγµα σπονδυλικής στήλης 

παραπονιούνται για οσφυαλγία, σε αντίθεση µε τις γυναίκες της οµάδας 

ελέγχου που ανέφεραν οσφυαλγία σε ποσοστό 18%.(Πίνακας 1α & 1β.) 

 

Πίνακας 1α. 

 ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Κ.Σ.Σ 40 

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ

80%

18%

ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ Κ.Σ.Σ

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΧΟΥ

 

Πίνακας 1β. 

Η µέση τιµή του QUALEFFO και του SF-36 σε ασθενείς µε σπονδυλικό 

κάταγµα και στην οµάδα ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα 2α & 2β.  Σε 

σύγκριση µε αυτές της οµάδας ελέγχου, τα σκορ των ασθενών µε κάταγµα 

λόγω της οστεοπόρωσης, δείχνει σαφή επίδραση στην ποιότητα ζωής.  

 
 QUALEFFO 

A 
QUALEFFO 

B 
SF-36 

 A 
SF-36 

 B 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 45,3 43,4 14,9 13,1 
ΟΜΑ∆Α 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

24 26 8 8,1 

 
Πίνακας 2α:  Βαθµολογίες κλιµάκων 



ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

43,4

13,1
8 8,1

14,9

45,3

26
24

0
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35
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QUALEFFO A QUALEFFO B SF-36A SF-36B

ΑΣΘΕΝΕΊΣ

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ

 
Πίνακας 2β 

Ενηµέρωση για την οστεοπόρωση έχει το 32% των ασθενών µε 

κάταγµα σπονδυλικής στήλης και το 30% αυτών που δεν έχει κάταγµα 

(κυρίως από τα Μ Μ.Ε και από τον κοινωνικό περίγυρο, πίνακας 3α & 3β ) 

 
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Κ.Σ.Σ 16 

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ 15 

 

 

 

πίνακας 3α. Ενηµέρωση για την οστεοπόρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

32%30%
ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ
Κ.Σ.Σ
ΟΜΑ∆Α
ΕΛΕΓΧΟΥ

 

πίνακας 3β. 



 

Μικρό ποσοστό ασθενών (22%) εφάρµοζαν κάποιο προληπτικό µέτρο 

αντιµετώπισης της οστεοπόρωσης όπως, διατροφή, άσκηση κ.α. Ειδικότερα, 

συστηµατικά σωµατική άσκηση έκανε το 6% των ασθενών και το 2% της 

οµάδας ελέγχου. (Πίνακας 4α & 4β). Τα άτοµα χωρίς κάταγµα σπονδυλικής 

στήλης δεν εφάρµοζαν µέτρα για την αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης (εκτός 

από ένα).   

 
 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Κ.Σ.Σ 11 

ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ 1 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4α. Σύγκριση ασθενών που εφαρµόζουν κάποιο προληπτικό 

µέτρο αντιµετώπισης της οστεοπόρωσης. 

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

22%

2%

ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ
Κ.Σ.Σ
ΟΜΑ∆Α
ΕΛΕΧΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4β 

 

 

Στην σύγκριση ασθενών µε κάταγµα σπονδυλικής στήλης και χωρίς  

κάταγµα σπονδυλικής στήλης όσο αφορά τον πόνο, 56% από αυτούς που δεν 

είχαν κάταγµα δηλαδή περισσότερο από τους µισούς την χρονική στιγµή που 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο δεν ανέφεραν πόνο. Ένα 30% του 



δείγµατός µας αναφέρει από ελάχιστο έως ήπιο πόνο, ενώ το υπόλοιπο 14% 

αναφέρει µέτριο έως έντονο πόνο.  Από το δείγµα των ασθενών µε κάταγµα 

σπονδυλικής στήλης το 20% δεν αναφέρουν πόνο κατά την χρονική στιγµή 

που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, ενώ ένα 26% αναφέρουν ελάχιστο 

πόνο, ένα 46% αναφέρουν από µέτριο έως έντονο πόνο και τέλος ένα 8% 

αναφέρουν αφόρητο πόνο.(Πίνακας 5α. &  5β.) 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΠΟΝΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ-

ΗΠΙΟ ΠΟΝΟ 

ΜΕΤΡΙΟ-

ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΝΟ 

ΑΦΟΡΗΤΟ 
ΠΟΝΟ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΜΕ Κ.Σ.Σ 

10 13 23 4 

ΟΜΑ∆Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

28 15 7 0 

 
Πίνακας 5α. Σύγκριση ασθενών µε κάταγµα σπονδυλικής στήλης και χωρίς  κάταγµα 

σπονδυλικής στήλης όσο αφορά τον πόνο. 

20%

26% 26%

56%
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30%
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ-ΗΠΙΟ
ΠΟΝΟ

ΜΕΤΡΙΟ-
ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΝΟ

ΑΦΟΡΗΤΟ ΠΟΝΟ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Κ.Σ.Σ ΟΜΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ

 
Πίνακας 5β. 



 

Στην σύγκριση των ασθενών µε κάταγµα σπονδυλικής στήλης που 

αναφέρουν οσφυαλγία ανάλογα µε το εάν µένουν σε χωριό ή πόλη, βρέθηκε 

ότι το 72% των ασθενών του δείγµατός µας µένουν σε αγροτικές περιοχές και 

οι περισσότεροι από τους µισούς αναφέρουν οσφυαλγία. Το υπόλοιπο 28% 

του πληθυσµού του δείγµατός µας κατοικούν σε αστικές περιοχές και από 

αυτό, ένα 20% αναφέρουν (πόνο) οσφυαλγία, περισσότερους δηλαδή από 

τους µισούς αναφέρουν πόνο στην οσφυϊκή χώρα. (Πίνακας 6α. & 6β.) 

 

 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 36 31 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 14 10 

Πίνακας 6α. Σύγκριση των ασθενών µε Κ.Σ.Σ που αναφέρουν οσφυαλγία 

ανάλογα µε το εάν µένουν σε χωριό ή πόλη. 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

72%

28%

62%

20%
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ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ

 
Πίνακας 6β. 

 

 



Από το 72% των ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές περιοχές, το 28% 

είχαν ενηµέρωση σχετικά µε την οστεοπόρωση. Αντίθετα, οι ασθενείς που 

ζουν σε αστικά κέντρα (28%) ένα 2% είχαν ενηµέρωση για την οστεοπόρωση. 

(Πίνακας 7α. & 7β.) 

 

 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
36 

 
14 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 14 1 

Πίνακας 7α. Σύγκριση αστικών και αγροτικών περιοχών σχετικά µε την 

ενηµέρωση. 
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ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 
Πίνακας 7β. 

 

 



Μέτρα για την αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης από ασθενείς που 

ζούσαν σε αγροτικές περιοχές εφάρµοζε ένα 16%, ενώ από το 28% των 

ασθενών που ζουν σε αστικά κέντρα, ένα 6% εφάρµοζε µέτρα για την 

αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης.(Πίνακας 8α. & 8β.) 

 
  

 

 

  
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΜΕΤΡΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

  
 36 

 
8 

 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
14 

 
3 

Πίνακας 8α. Σύγκριση αστικών και αγροτικών περιοχών σε σχέση µε τα µέτρα 
αντιµετώπισης της οστεοπόρωσης. 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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Πίνακας 8β. 
 
 



 
Από το 72% των ασθενών που ζουν σε αγροτικές περιοχές ένα 12% 

δεν αναφέρει καθόλου πόνο, ένα 18% έχει ελάχιστο έως ήπιο πόνο, ένα 32% 

αναφέρει έντονο πόνο και τέλος, ένα 8% αναφέρει αφόρητο πόνο. Από το 

28% των ασθενών που αναφέρουν κάταγµα σπονδυλικής στήλης και ζουν σε 

αστικά κέντρα, ένα 8% δεν αναφέρει καθόλου πόνο την συγκεκριµένη στιγµή 

που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, ένα 8% αναφέρει από ελάχιστο έως 

ήπιο πόνο και τέλος, ένα 12% αναφέρει από µέτριο έως έντονο πόνο. 

(Πίνακας 9α. & 9β.) 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΠΟΝΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ-

ΗΠΙΟ ΠΟΝΟ 

ΜΕΤΡΙΟ-

ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΝΟ 

ΑΦΟΡΗΤΟ 
ΠΟΝΟ 

ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
6 

  
 9 

 
16 

  
 4 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
4 

  
 4 

  
 6 

 
0 

 

Πίνακας 9α. Σύγκριση αγροτικών και αστικών περιοχών σχετικά µε τον 

πόνο. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ
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Πίνακας 9β. 



 Οι 38 από τους ασθενείς που ζουν σε αγροτικές περιοχές και έχουν 

κάταγµα δηλαδή το 76% λαµβάνουν φάρµακα.  Από τους 38 ασθενείς που 

λαµβάνουν φάρµακα: οι 7 ασθενείς δεν έχουν καθόλου πόνο οι 16 έχουν ήπιο 

έως ελάχιστο πόνο, οι 12 έχουν από µέτριο έως έντονο πόνο και τέλος οι 3 

έχουν αφόρητο πόνο. (στο QUALEFFO  ο µέσος όρος των ασθενών αυτών 

είναι 47,78).  Οι ασθενείς που δεν λαµβάνουν φάρµακα ήταν 12 δηλαδή το 

24%, από αυτούς οι 3 δεν είχαν καθόλου πόνο, οι 2 είχαν ήπιο πόνο, οι 6 

µέτριο έως έντονο πόνο, και 1 αφόρητο πόνο.( Στο  QUALEFFO ο µέσος όρος 

των ασθενών αυτών είναι 41,06 / Πίνακας 10α. & 10 β.)  

 

 QUALEFFO 

(Μ.Ο) 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΠΟΝΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ-

ΗΠΙΟ 

ΠΟΝΟ 

ΜΕΤΡΙΟ-

ΕΝΤΟΝΟ 

ΠΟΝΟ 

ΑΦΟΡΗΤΟ 
ΠΟΝΟ 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

47,78 
 

7 
 

16 
 

12 
 

3 
∆ΕΝ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

41,06 
 

3 
 
2 

 
6 

 
1 

 

Πίνακας 10α

 

Από τους ασθενείς που έχουν κάταγµα οι 3 εφαρµόζουν κάποια 

σωµατική άσκηση, από αυτούς τώρα που κάνουν σωµατική άσκηση οι 2 

έχουν µέτριο πόνο και ο ένας έντονο πόνο. ( Στο  QUALEFFO ο µέσος όρος 

των ασθενών αυτών είναι 59,92 και στο f36 18.35).  Από τους 47 που δεν 

κάνουν κάποια σωµατική άσκηση οι 10 ασθενείς δεν έχουν καθόλου πόνο, οι 

11 έχουν ελάχιστο πόνο, οι 18 µέτριο έως έντονο πόνο και 4 αφόρητο πόνο.( 

Στο  QUALEFFO ο µέσος όρος των ασθενών αυτών είναι 45,38 και στο f36 

είναι 14,67) 

 

 

 

 
 
 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 

Η εµφάνιση της οστεοπόρωσης είναι η ποιο σοβαρή διαταραχή της 

υγείας που συµβαίνει στην κλιµακτήριο. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα 

σύγχρονα ιατροκοινωνικά προβλήµατα σε όλο τον κόσµο, ιδιαίτερα όµως στις 

χώρες της ∆ύσης.  Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση 

είναι: η χαµηλή κορυφαία οστική µάζα, ο ταχύς ρυθµός οστικής απώλειας της 

οστικής µάζας κατά την εµµηνόπαυση, αλλά και ο χρόνος ενάρξεως της 

οστικής απώλειας (π.χ. πρόωρη εµµηνόπαυση). 

Η κύρια προσπάθεια στην κατεύθυνση της πρόληψης, είναι να 

ενισχύσουµε την κορυφαία οστική µάζα, από την παιδική ηλικία ακόµη, µε 

δίαιτα πλούσια σε ασβέστιο, µε σωµατική άσκηση και µε αποφυγή 

καταχρήσεων καφέ, καπνού, οινοπνεύµατος και υπερβολική λήψη πρωτεϊνών 

µε τις τροφές.  

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από ελάττωση της οστικής µάζας, 

διαταραχή της µικροαρχιτεκτονικής του οστού και αυξηµένο κίνδυνο 

καταγµάτων. Η αναλογία εντούτοις οργανικού προς ανόργανο τµήµα στα 

οστεοπορωτικά οστά διατηρείται φυσιολογική (αραιές οστικές δοκίδες µε 

φυσιολογική σύνθεση). Με το πέρασµα του χρόνου σε όλα τα άτοµα συµβαίνει 

απασβέστωση των οστών, που εκδηλώνεται µε απώλεια της µάζας τους. Στις 

γυναίκες η ελάττωση της µάζας των οστών γίνεται πιο φανερή µετά την 

παύση της ωοθηκικής λειτουργίας. 

Αρχικά, δεν υπάρχουν σοβαρά συµπτώµατα, αλλά µε την εξέλιξη της 

βλάβης τα οστεοπορωτικά οστά µπορεί εύκολα να πάθουν οστεοπορωτικό 

κάταγµα. Ποιο συχνά συµβαίνουν κατάγµατα στο σώµα των σπονδύλων, στο 

βραχιόνιο και µηριαίο οστό, στον πήχη και στις πλευρές. 

Κατά την εµµηνόπαυση, η φυσιολογική απώλεια της οστικής µάζας δεν 

υπερβαίνει σε ποσοστό το 1% ετησίως, ενώ σε γυναίκες µε ταχύ ρυθµό 

οστικής απώλειας είναι δυνατόν αυτή να υπερβεί το 3%. Αυτές αποτελούν το 

30% του συνόλου των γυναικών, τις οποίες αφού εντοπίσουµε πρέπει να τις 

θεραπεύσουµε. Για την διάγνωση των γυναικών µε ταχύρυθµη οστική 

απώλεια θα µας βοηθήσουν η αναζήτηση ύπαρξης παραγόντων κινδύνου στο 



ιστορικό και ο προσδιορισµός των δεικτών του οστικού µεταβολισµού στον 

ορό του αίµατος και τα ούρα, καθώς επίσης και η συσχέτιση αυτών. 

Υπάρχουν πολλές µελέτες που τεκµηριώνουν ότι στις γυναίκες ο 

κίνδυνος κατάγµατος στη σπονδυλική στήλη αυξάνει καθώς  η τιµή της BMD 

ελαττώνεται. Η χαµηλή τιµή της BMD αποτελεί ικανοποιητικό προγνωστικό 

δείκτη του οστεοπορωτικού κατάγµατος. Η ισχύς αυτού του δείκτη αυξάνεται 

ακόµα περισσότερο αν αξιολογηθούν και άλλοι κλινικοί και βιοχηµικοί 

παράγοντες, ενώ, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ηλικία του ασθενούς η θέση 

και η µέθοδος µέτρησης της οστικής πυκνότητας, καθώς και η µελέτη βάση 

της οποίας αναλύονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων.  

Η επίπτωση των οστεοπορωτικών καταγµάτων έχει αυξηθεί σηµαντικά 

στην εποχή µας, διότι έχει αυξηθεί το προσδόκιµο επιβιώσεις σε ολόκληρο 

τον πληθυσµό της γης και για τα δυο φύλα. Η αύξηση του γεροντικού 

πληθυσµού της γης έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των µεταβολικών 

νοσηµάτων µε προέρχουσα την οστεοπόρωση. Ο κίνδυνος κατάγµατος σε 

φυσιολογικές γυναίκες είναι 4 φορές µεγαλύτερος έναντι των ανδρών. Η 

διαφορά αυτή αυξάνεται σηµαντικά όταν αφορά οστεοπορωτικές γυναίκες. 

Η µεγάλη επίπτωση της οστεοπόρωσης στις γυναίκες έναντι των 

ανδρών οφείλεται στο ότι οι γυναίκες ζουν κατά µέσο όρο περισσότερο από 

τους άνδρες, κατά την διάρκεια της ζωής τους υφίστανται µεγαλύτερη οστική 

απώλεια λόγω της εµµηνόπαυσης, αλλά και εξαρχής (κατασκευαστικά) 

παρουσιάζουν χαµηλότερη αντοχή των σπονδύλων τους λόγω µικρότερου 

µεγέθους (µικρότερης µάζας σε gr) από τους άνδρες. 

Η άσκηση συµβάλλει στη µείωση του κινδύνου για οστεοπορωτικό 

κάταγµα, καθώς επίσης βοηθάει στην αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης 

ακόµη και σε µεγάλη ηλικία. Οι ηλικιωµένοι οι οποίοι κινδυνεύουν να 

υποστούν οστεοπορωτικό κάταγµα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη 

διατήρηση της φυσικής κατάστασης και ανεξαρτησίας τους καθώς γερνάνε 

περισσότερο.   

Υπολογίζεται πως το 90-95% των ασθενών µε οστεοπόρωση θα 

υποστούν σπονδυλικό κάταγµα. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

παρατηρούνται περίπου µισό εκατοµµύριο οστεοπορωτικά σπονδυλικά 

κατάγµατα. Το 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκαν 24 εκατοµµύρια 

ασθενείς µε σπονδυλικό κάταγµα και υπολογίζεται ότι το 2050 ο αριθµός θα 



γίνει 37,5 εκατοµµύρια ασθενείς. Προκαλεί εντύπωση ότι 1,32 δις euro ανά 

έτος οι δαπάνες για την αντιµετώπισή τους στις ΗΠΑ, άρα, αξίζει να τονιστεί 

και η διάσταση της οικονοµικής επίπτωσης των καταγµάτων αυτών. Τα 

κατάγµατα της σπονδυλικής στήλης είναι συνήθως συµπιεστικά, που σηµαίνει 

κατάρρευση του σπονδυλικού σώµατος µε αποτέλεσµα την σφηνοειδή 

παραµόρφωση η οποία οδηγεί σε κύφωση της σπονδυλικής στήλης και την 

απώλεια ύψους µε την πάροδο της ηλικίας. Το οστεοπορωτικό κάταγµα 

µπορεί να είναι αυτόµατο ή να συµβεί µετά από µικρή επιβάρυνση όπως 

άρση βάρους, κάµψη ή στροφή του σώµατος. Μετά το πρώτο οστεοπορωτικό 

κάταγµα σπονδυλικής στήλης, ο ασθενής έχει πενταπλάσιες πιθανότητες να 

υποστεί ένα νέο κάταγµα. 

Κάνοντας µια συνοπτική αναφορά στην παθοφυσιολογία των 

καταγµάτων αυτών, βλέπουµε ότι η οστεοπόρωση θα προκαλέσει σπονδυλικό 

κάταγµα το οποίο θα επιφέρει σπονδυλικό άλγος και σπονδυλική 

παραµόρφωση, ακολούθως µείωση της χωρητικότητας των πνευµόνων και 

διαταραχή και άλλων λειτουργιών, µείωση της όρεξης και διαταραχές ύπνου. 

Ο συνεπακόλουθος περιορισµός δραστηριοτήτων θα επιφέρει πλέον απώλεια 

της οστικής µάζας και αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται, µε τον κίνδυνο 

πρόκλησης νέου κατάγµατος, περαιτέρω επιβάρυνση των λειτουργιών και 

κυρίως του αναπνευστικού συστήµατος και τελικά δεν πρέπει να προκαλεί 

εντύπωση το γεγονός ότι η καταγεγραµµένη θνησιµότητα κυµαίνεται από 23-

34%. 

Τα οστεοπορωτικά συµπιεστικά κατάγµατα είναι εξαιρετικά επώδυνα 

και η αντιµετώπισή τους είναι συντηρητική και χειρουργική. Η συντηρητική 

αντιµετώπιση εξαρτάται από την κλινική εµφάνιση των ασθενών. Υπάρχουν 

διαθέσιµες δυο ελάχιστα επεµβατικές χειρουργικές  µέθοδοι που 

ανακουφίζουν τον ασθενή και σταθεροποιούν τον σπόνδυλο. Οι µέθοδοι αυτοί 

είναι η διαδερµική σπονδυλοπλαστική και η διαδερµική κυφοπλαστική.  

 

 

 

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η επίπτωση της οστεοπόρωσης και των οστεοπορωτικών καταγµάτων 

έχουν αυξηθεί σηµαντικά στην εποχή µας, διότι έχει αυξηθεί το προσδόκιµο 

επιβίωσης σε ολόκληρο τον πληθυσµό της γης και για τα δυο φύλα. 
Η οστεοπόρωση θα προκαλέσει σπονδυλικό κάταγµα το οποίο θα 

επιφέρει σπονδυλική παραµόρφωση, ακολούθως µείωση της χωρητικότητας 

των πνευµόνων και διαταραχή και άλλων λειτουργιών, µείωση της όρεξης και 

διαταραχές ύπνου. Ο συνεπακόλουθος περιορισµός δραστηριοτήτων θα 

επιφέρει µεγαλύτερη απώλεια της οστικής µάζας και αυτός ο φαύλος κύκλος 

συνεχίζεται, µε τον κίνδυνο πρόκλησης νέου κατάγµατος, περαιτέρω 

επιβάρυνση των λειτουργιών και κυρίως του αναπνευστικού συστήµατος και 

τελικά δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η καταγεγραµµένη 

θνησιµότητα κυµαίνεται από 23-34%. 

Πολλοί από τους ασθενείς µε οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγµατα 

παρουσιάζουν σηµαντικό πόνο στη ράχη και στην οσφύ.  Επίσης 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο ντύσιµο, στο να κάνουν µπάνιο, και γενικότερα 

στην πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων της καθηµερινής ζωής. Στις 

αξιοσηµείωτες επιπτώσεις των καταγµάτων αυτών, που επίσης συντελούν 

στην επιδείνωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων, συµπεριλαµβάνονται ο 

επηρεασµός του συναισθήµατος-ψυχολογίας - όπως κατάθλιψη µελαγχολία, 

απογοήτευση, αίσθηµα φόβου της εξάρτησης από αλλά άτοµα κλπ. η 

κοινωνική αποµόνωση, ενίοτε δυσανάλογη µε τον βαθµό της προκαλούµενης 

ανικανότητας.  

Οι ασθενείς µε οστεοπορωτικά κατάγµατα θα πρέπει να λαµβάνουν 

αντιοστεοπορωτική φαρµακευτική αγωγή για να αντιµετωπισθεί η περαιτέρω 

οστική απώλεια. Αυτή περιλαµβάνει: τη χορήγηση ασβεστίου και ενός 

αντιοστεοκλαστικού παράγοντα, δηλαδή διφωσφονικών, καλσιτονίνης ή 

θεραπεία µε ορµονική υποκατάσταση. Εποµένως θα πρέπει να τονισθεί ότι οι 

γυναίκες θα πρέπει να λαµβάνουνε συστηµατικά την φαρµακευτική τους 

αγωγή προκείµενου να µειωθεί ο κίνδυνος για οστεοπορωτικό κάταγµα.

Παρότι η συσχέτιση των οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγµάτων 

µε τις πτώσεις δεν είναι τόσο ισχυρή όσο µε τα αντίστοιχα κατάγµατα της 



περιοχής του ισχίου, παρόλα αυτά στη µέθοδο αντιµετώπισής τους θα πρέπει 

να περιλαµβάνονται και µέτρα για την πρόληψη των πτώσεων, όπως: 
προγράµµατα ασκήσεων, περιβαλλοντικές τροποποιήσεις, έλεγχος των 

λαµβανοµένων φαρµάκων, χρήση κατάλληλων βοηθηµάτων βάδισης, και 

προγράµµατα εκπαίδευσης και συµπεριφοράς. 

Η φυσιοθεραπεία συµβάλει στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων των 

σπονδυλικών καταγµάτων και στην πρόληψη νέων καταγµάτων, αυξάνει την 

κινητικότητα, την ευλυγισία και τη µυϊκή δύναµη, ενώ βελτιώνει την 

αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία των ασθενών. Ασκήσεις για τη διόρθωση 

της στάσης, την ενδυνάµωση των εκτατικών µυών της ράχης είναι 

απαραίτητες, ενώ χρήσιµες είναι και αεροβικές ασκήσεις λόγω της ευεργετικής 

επίδρασης που ασκούν στην αντοχή των οστεοπορωτικών ατόµων. 

Πολλές παρεµβάσεις µη φαρµακευτικές µπορούν να µειώσουν τον 

κίνδυνο κατάγµατος, αυξάνοντας την κορυφαία οστική µάζα, µειώνοντας τον 

κίνδυνο πτώσης. Όπως είναι: 

Α. Η άσκηση  η οποία συµβάλλει στη µείωση του κινδύνου για 

οστεοπορωτικό κάταγµα, καθώς επίσης βοηθάει στην αντιµετώπιση της 

οστεοπόρωσης ακόµη και σε µεγάλη ηλικία. 

 Είναι γνωστό ότι η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα ,η κίνηση 

έχουν έντονα θετική επίδραση εκτός των άλλων συστηµάτων και στον 

µεταβολισµό των οστών, παράγοντας ποικιλοτρόπως την οστεογένεση και 

αυξάνοντας την οστική πυκνότητα και την σκελετική µάζα. 

Β. ∆ιάφοροι διατροφικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κορυφαία 

οστική µάζα, την απώλεια οστού µε την ηλικία και  την µυϊκή δύναµη είναι το 

ασβέστιο, η βιταµίνη D, οι πρωτεΐνες και µια σειρά από άλλα µακρο- ή µικρο-

διατροφικά στοιχεία. 
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