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Sponsored 

• Sanofi 

• Leo Pharma 

• Faran 



10:00 – 10:05  «Ειςαγωγι»   
  Παναγιώτθσ Σρόντηασ (Ρευματολόγοσ,  Ακινα) 
 

10:05 – 10:25   «Οςτεοπόρωςθ και οςτεοαρκρίτιδα -  
     Νόςοι παράλλθλοι ι αντίκετοι;»  
  Άρθσ ιδερίδθσ (Ορκοπαιδικόσ, Θεςςαλονίκθ) 
 

10:25 – 10:45  «H ςθμαςία τθσ ςυμμόρφωςθσ  
    του αςκενοφσ ςτθ κεραπεία» 
  Αχιλλζασ Γεωργιάδθσ (Ρευματολόγοσ,  Ακινα) 
 

10:45 – 11:05  «Ανεπάρκεια βιταμίνθσ D: 
    Η περίπτωςθ τθσ αλφακαλςιδόλθσ»  
  Παναγιώτθσ Σρόντηασ (Ρευματολόγοσ,  Ακινα) 
 

11:05 – 11:15 υηιτθςθ  
 

11:15 – 11:30  Διάλειμμα καφζ 

ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ 



11:30 – 11:50   «SYSADOA: υμπτωματικι κεραπεία ι/και  
  τροποποίθςθ τθσ οςτεοαρκρίτιδασ;»  
   Θζμθσ Σεμεκονίδθσ (Ρευματολόγοσ,  Καβάλα) 
 
11:50 – 12:10  «Ριηεδρονάτθ: μια ολοκλθρωμζνθ  
  λφςθ ςτθν αντιμετώπιςθ τθσ οςτεοπόρωςθσ»  
  Διμοσ Πατρίκοσ (Ρευματολόγοσ,  Ακινα) 
  
12:10 – 12:45  «Παρουςίαςθ περιςτατικών»   
  Διμοσ Πατρίκοσ  
  Παναγιώτθσ Σρόντηασ 
  Αχιλλζασ Γεωργιάδθσ 
 
12:45 – 13:00  υηιτθςθ - υμπεράςματα 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 



Σν πξόβιεκα 



Δπηπνιαζκόο   

 Διιάδα: ESORDIG study 

      Andrianakos A, Trontzas P, et al. Scand J Rheumatol 2000;29 (Suppl 114):P109. 
     

    Γεληθόο πιεζπζκόο, ≥ 50 εηώλ, DXA ΟΜ 

    Μεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο  

    -Οζηενπόξσζε:      28,4% 

    -Οζηενπελία:      42,5%  

Ηιηθία 60-70 Ηιηθία 80+ 

OΠ 

  33% 

ΟΠ 

66% 

ΦΤΙΟΛ. 

34% 

ΦΤΙΟΛ. 

67% 



ηε ιεπθή θπιή  

1 ζηηο 2 γπλαίθεο θαη  

1 ζηνπο 4 άλδξεο  

άλσ ησλ 50 εηώλ 

ζα ππνζηνύλ ηνπιάρηζηνλ  

έλα νζηενπνξσηηθό θάηαγκα  

ζηελ ππόινηπε δσή ηνπο 

National Osteoporosis Foundation 

http://www.nof.org/osteoporosis/diseasefacts.htm  



πρλόηεηα θαηαγκάησλ ζε γπλαίθεο >50 εηώλ 
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Υακειή νζηηθή κάδα 

Πξώην θάηαγκα Νέν θάηαγκα 

Αθηλεηνπνίεζε 

Απώιεηα  

απηνλνκίαο 

Καηάζιηςε 

Κνηλσληθή 

απνκόλσζε 

Πόλνο 

Ο θαύινο θύθινο ηεο κε ζεξαπεπόκελεο νζηενπόξσζεο 



Riggs BL, Melton LJ. Bone 1995;17(S5):505S. 

American Heart Association. Heart & Stroke Facts 1996, American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 1996. 
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Καρδιακή  

προζβολή 

Εγκεθαλικό 

επειζόδιο 

Καρκίνος 

ηοσ μαζηού 

πρλόηεηα καθξνρξόληαο ζσκαηηθήο αληθαλόηεηαο 

πνπ πξνθαινύλ νη ρξόληεο παζήζεηο 





πνλδπιηθά 

Ιζρίνπ 

Καξπνύ 
Colles’ 

    Κιηληθή εηθόλα ηεο νζηενπόξσζεο:  Kαηάγκαηα 

 



 

Oζηενπόξσζε δηαγηγλώζθεηαη  

ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο  

θαη ζε άλδξεο 50 εηώλ θαη άλσ  

εθόζνλ ην T-score ζηελ ΟΜ,  

ζην νιηθό ηζρίν ή ζηνλ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ 

είλαη ίζν ή κηθξόηεξν ηνπ -2,5 

ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

Πνηνύο θαη πόηε ζεξαπεύνπκε 

The WHO international reference 

 



To πξόβιεκα:  

Ο νξηζκόο ηεο νζηενπόξσζεο (T-score ≤ 2,5)   

δελ πεξηιακβάλεη αξθεηνύο αζζελείο κε απμεκέλν  

θαηαγκαηηθό θίλδπλν 

(κειέηες NORA, SOF, EPIDOS, Rotterdam) 

Η επηδεκηνινγηθή κειέηε Rotterdam 

Schuit  SC, et al. Bone 2004;34:195-202.  
4878 γπλαίθεο > 55 εηώλ παξαθνινπζήζεθαλ  

κε DEXA ηζρίνπ γηα 6,8 ρξόληα 
 

 1 ζηα 3 θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ     

     ζπλέβε ζε νζηενπεληθέο γπλαίθεο 



Δμαηνκίθεπζε ηνπ θαηαγκαηηθνύ θηλδύλνπ 

Υακειή νζηηθή κάδα 

Πξνρσξεκέλε ειηθία 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

(αηνκηθό fracture risk score) 



   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

        

        

         

www.shef.ac.uk/FRAX 

Τπνινγηζκόο 10εηνύο αηνκηθνύ θαηαγκαηηθνύ θηλδύλνπ 

FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) model 



 Οζηενπόξσζε  
  Οζηηθή ππθλόηεηα: T-score ≤ -2,5 ζηελ ΟΜ ή ζην ηζρίν (total ή neck) 

 

 Oζηενπελία  

 Οζηηθή ππθλόηεηα: T-score ≤ -1 θαη > -2,5  

 ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο ή ζε άλδξεο ≥50 εηώλ  

  + 
  έλαλ ηνπιάρηζηνλ από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 - Δεσηεροπαζές αίηηο οζηεοπόρφζες 

 -10εηή θίλδσλο οζηεοπορφηηθού θαηάγκαηος (Frax model) >20% 

 -10εηή θίλδσλο οζηεοπορφηηθού θαηάγκαηος ηοσ ηζτίοσ (Frax model) >3% 

 - Ιζηορηθό οποηοσδήποηε θαηάγκαηος τακειής ελέργεηας 

  

  

Dawson-Hughes B, et al. Osteoporos Int 2008;19:449-58. 

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ηνπ NOF (National Osteoporosis Foundation) 2008 



Πώο ζεξαπεύνπκε; 

• Αζβέζηην + Βηηακίλε D 

• Αληηνζηενθιαζηηθά 

• Οζηενπαξαγσγηθά 

• Μειινληηθά θάξκαθα 

ΘΔΡΑΠΔΙΑ 



ONE ALPHA 

Από ηελ απιή βηηακίλε D ζηελ νξκόλε D 



ACTONEL 

Oινθιεξσκέλε  

Θεξαπεία 

 - Πιεζώξα κειεηώλ   

 - Πιεζώξα ελδείμεσλ 
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υμμόρφωςθ = Σιρθςθ + Παραμονι 

• υμμόρφωςθ  (compliance) = Η τήρηςη τησ θεραπείασ ςε 
ςυνδυαςμό με την παραμονή ς’ αυτή 

 

• Σιρθςθ (adherence) = Ο λόγοσ των ςυνολικών ημερών 
που ο αςθενήσ ζλαβε το φάρμακο προσ τον αριθμό των 
ημερών που ο αςθενήσ βρίςκεται ςτη θεραπεία 
(Αποτυχία <80%) 

 

• Παραμονι (persistence) = Ο αριθμόσ των ημερών που 
παρήλθαν από την εξάντληςη του χορηγοφμενου 
φαρμάκου  (Αποτυχία >90 ημζρεσ) 

20 



 Ανεπαρκισ ςυμμόρφωςθ και τιρθςθ τθσ κεραπείασ:  
περιοριςμζνθ μείωςθ του καταγματικοφ κινδφνου  

9,1 

11,6 
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Caro et al, 20041 Siris et al, 20052 

P < 0,001 

N = 11.249 

P < 0,001 

N = 6.825 

1. Caro JJ, et al. Osteoporos Int. 2004;15:1003-1008.  
2. Siris E, et al. Διάγραμμα, το οποίο παρουςιάςτηκε ςτο 6ο Διεθνζσ Συμπόςιο για την Οςτεοπόρωςη του NOF, Απρίλιοσ 6-10, 2005,  
Ουάςιγκτον 



Αλεπάξθεηα ηεο άξζξσζεο σο όξγαλν,  

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ όινη νη αξζξηθνί ηζηνί  

(αξζξηθόο ρόλδξνο, ππνρόλδξηλν νζηνύλ,  

αξζξηθόο πκέλαο, αξζξηθόο ζύιαθνο,  

κπο, ηέλνληεο, ζύλδεζκνη)  

ΑCR: Cooper 1998 



EΠΙΠΟΛΑΜΟ  ΟΣΔΟΑΡΘΡΙΣΙΓΑ  ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ESORDIG study 

• Πεξηγξαθηθή επηδεκηνινγηθή κειέηε επηπνιαζκνύ  

  ησλ ξεπκαηηθώλ λνζεκάησλ ζηνλ ειιεληθό πιεζπζκό 

 

Δπηπνιαζκόο ζπκπησκαηηθήο OA: 13,1%  

Γόλαηα   6,0% 

Άθξα ρέξηα   2,0% 

ΑΜ-ΟΜ   3,4% 

Ιζρία  0,9% 

1ε ΜΣΦ   0,8%                                  

Andrianakos A, Trontzas P, et al. J Rheumatol 2006;33:2507-14. 



Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο  

• Η ειηθία 

• Η παρπζαξθία 

• Σν επάγγεικα  

• Οη αζιεηηθέο θαηαπνλήζεηο 



Ηιηθία θαη ΟΑ 

ΗΠΑ: -The Framingham study 

          -NHANES study 

πρλόηεηα OA: 

• 0,1% κέρξη 35 εηώλ 

• >30% από 65 εηώλ θαη άλσ  

Felson D, et al. Arthritis Rheum 1987;30:914-8. 

Davis M, et al. J Rheumatol 1991;18:591-8. 







Andrianakos A, et al. J Rheumatol 2006;33:2507-14. 

Γόλαην Ιζρίν Άθξα ρέξηα 

 Γπλαηθείν θύιν      2,1    3,8    4,7 

 Ηιηθία >50εηώλ  16,4    8,1  25,1 

 Παρπζαξθία    2,4    2,3     ns 

 Υακειή εθπαίδεπζε   4,6     ns     ns 

 Δξγαζία γξαθείνπ   ns     ns    2,3 

 Kάπληζκα       0,6     ns     ns 

ESORDIG: Risk factors (multiple logistic regression analysis) 

Odds ratio 



Οζηεναξζξίηηδα  

θαη νζηενπόξσζε 

λόζνη παξάιιεινη 

ή αληίζεηνη ; 



ΘΔΡΑΠΔΙΑ 



H  Οζηεναξζξίηηδα  

είλαη ρξόληα λόζνο 

θαη ρξεηάδεηαη  

ρξόληα ζεξαπεία 



Ι. Αληηκεηώπηζε παξαγόλησλ θηλδύλνπ: 
 

- εθπαίδεπζε αζζελώλ 

- απνθπγή ππέξρξεζεο αξζξώζεσλ 

- απώιεηα ππεξβάιινληνο ζσκαηηθνύ βάξνπο   

ΙΙ. Φπζηθή ζεξαπεία: 

- αζθήζεηο ελδπλάκσζεο κπώλ  

- ζεξκά επηζέκαηα, ινπηξά, παξαθηλόινπηξα 

- ρξήζε βνεζεκάησλ (βαθηερίες, θοιιάρο, δώλε οζθύος,  

                                  πέικαηα, λάρζεθες, αλσυφηηθά) 

ΘΔΡΑΠΔΙΑ 



Δπεμήγεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Δθπαίδεπζε 



Γξαζηεξηόηεηεο 

ρσξίο ππεξθόξηηζε  

ησλ αξζξώζεσλ 

 

Άζιεζε 



     Δffect size (95% CI) 

 αζθήζεηο ελδπλάκσζεο (strengthening)  0,32 (0,23-042) 

 αεξνβηθέο αζθήζεηο (aerobic)    0,52 (0,34-0,70)  

 αζθήζεηο ζην λεξό (water-based)   0,25 (0,02-0,47)  

 

Zhang W, et al. Osteoarthritis Cartilage 2007;15(9):981-1000.  

OARSI recommendations (part I) 

πζηάζεηο αζθήζεσλ ζηελ ΟΑ γόλαηνο ή ηζρίνπ  

Φπζηθνζεξαπεία 

θνπόο 

• ε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο άξζξσζεο 

• ε αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν (άκεζα θαη έκκεζα) 

Υσξίο απνδεδεηγκλέλε σθέιεηα 

-ππέξερνη (ultrasound)  

-καιάμεηο (massage)  

-ζεξκά/ςπρξά (heat/ice therapy)   



Βνεζήκαηα 

Βαθηεξίεο 



Αλύςσζε ηνπαιέηαο 

 

Αλύςσζε παπνπηζηνύ 



ΙΙΙ. Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 

ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

Ι. πκπησκαηηθή 

ΙΙ. Σξνπνπνηεηηθή  

ηεο πνξείαο ηεο λόζνπ  



I. πκπησκαηηθή ζεξαπεία 

• Aπιά αλαιγεηηθά 

• ΜΑΦ (θιαζηθά – θνμίκπεο) 

• Ναξθσηηθά αλαιγεηηθά 

• Σνπηθά αλαιγεηηθά 

• Δλδαξζξηθά θνξηηθνζηεξνεηδή 

• Δλαιιαθηηθέο ζεξαπείεο 



ΙΙ. SYSADOA [SYmptomatic Slow-Acting Drugs]  

Φάξκαθα κε ελδείμεηο κεηθηήο δξάζεο  

(ζπκπησκαηηθήο – ηξνπνπνηεηηθήο) 

• Γιπθνδακίλε 

• Θεητθή ρνλδξντηίλε 

• Γηαζεξεΐλε  

• Ταινπξνληθό νμύ 

• Άιια 
– Αβνθάλην-ζόγηα 

– Tεηξαθπθιίλεο 

– Καιζηηνλίλε 

– Ρηδεδξνλάηε 

– ηξόληην 



DMOADs [Disease-Modifying OsteoArthritis Drugs] 

Φάξκαθα κε ελδείμεηο ηξνπνπνηεηηθήο δξάζεο 
 

Pelletier JP,  Martel-Pelletier J.                                              

 Bull NYU Hosp Jt Dis 2007;65:242-8. 
   

• Γιπθνδακίλε 

• Θεητθή ρνλδξντηίλε 

• Γηαζεξεΐλε  

• Ταινπξνληθό νμύ 
 



Γ. Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία 





Απνηειoύλ 

ηεξάζηηα πξνβιήκαηα  

ηεο δεκόζηαο πγείαο 

ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ - ΟΣΔΟΑΡΘΡΙΣΙΓΑ 



Η επηινγή θαξκάθσλ γηα ηε ζεξαπεία  

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα  

θαη ελδείμεηο κέζα από ηε ιίζηα ησλ 

παιαηόηεξσλ θαη λεόηεξσλ ζθεπαζκάησλ 

ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ 



ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΣΗ ΟΑ 

Με θαξκαθεπηηθή  

ζεξαπεία 

Φαξκαθεπηηθή  

ζεξαπεία 

Υεηξνπξγηθή 

ζεξαπεία 


