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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 





Οζηεναξζξίηηδα 

H Oζηεναξζξίηηδα  

είλαη ρξόληα εθθπιηζηηθή  

εμειηθηηθή  εηεξνγελήο νκάδα  λνζεξώλ 

ζθειεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινύλ 

ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα από ηηο αξζξώζεηο θαη 

ζρεηίδνληαη κε βιάβε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ 

θαη ηνπ ππνρόλδξηνπ νζηνύ 

 
                                                     ΑCR: Altman 1986 



Οζηενπόξσζε 

   “  …  κία  λόζνο  ηνπ  ζθειεηνύ  πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από κεησκέλε νζηηθή 

αληνρή θαη πξνδηαζέηεη έλα άηνκν ζε 

απμεκέλν θίλδπλν θαηάγκαηνο.   

   Η  νζηηθή  αληνρή  εμαξηάηαη  από  ηελ 

νζηηθή   ππθλόηεηα  θαη  ηελ  πνηόηεηα  

   ηνπ νζηνύ.”  

 
NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis. JAMA 285 (2001): 785-95 



ΤΥΝΟΣΗΣΑ 



Οζηεναξζξίηηδα 

Σε πεξίπνπ 50.000.000 ελήιηθεο ζηηο Η.Π.Α.  

έρεη   δηαγλσζζεί θάπνηα κνξθή αξζξίηηδαο!  
MMWR 2010;59(39);1261-1265. [Data Source: 2007–2009 NHIS] 

 

 

 

Σε πεξίπνπ 27.000.000 ελήιηθεο  δηεγλώζζε 

νζηεναξζξίηηδα ην 2005 ζηηο Η.Π.Α. 
      Arthritis Rheum 2008;58(1):26–35. [Data Source: NHANES] 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5939a1.htm?s_cid=mm5939a1_w


Eιιάδα: ESORDIG study 

πρλόηεηα ηεο ΟΑ γόλαηνο κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο 
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Ηιηθία 

Γπλαίθεο 

Άλδξεο 

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

n=14.233 



Η Οζηενπόξσζε  
είλαη «επηδεκία» 

NIH/ORBD (www.osteo.org), 2000 

Πιήηηεη 250 εθαηνκκύξηα γπλαίθεο παγθνζκίσο 

- 1/3 ησλ γπλαηθώλ είλαη ειηθίαο 50 έσο 70 εηώλ 

- 2/3 ησλ γπλαηθώλ είλαη ειηθίαο 70 εηώλ θαη άλσ 

 

Πεξίπνπ 1 ζηνπο 5 άλδξεο ειηθίαο 50 εηώλ ζα έρεη 

ζρεηηδόκελν  κε  ηελ  νζηενπόξσζε  θάηαγκα  ζην      

ππόινηπν ηεο δσήο ηνπ 

 
Άιια 
πνλδπιηθά 
Ιζρίνπ 
Καξπνύ 

15 % 19 % 

19 % 

46 % 



ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ 



Οζηεναξζξίηηδα 

Γελεηηθνί πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο 

 

 

 Γηαηαξαρέο ηνπ θνιιαγόλνπ 

  Mεηαιιάμεηο ζην γνλίδην COL2A1 

 

 Γηαηαξαρέο ησλ πξσηετλώλ ηνπ  ρόλδξνπ 

  Mεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα  

  (CRTL1 θαη CRTM) 

 

 Πνιπκνξθηζκνί ππνδνρέσλ 

   Γνλίδην ηνπ VDR 



Οζηενπόξσζε 

Γελεηηθνί πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο 

 

 Γηαηαξαρέο ηνπ θνιιαγόλνπ 

  Mεηαιιάμεηο γνληδίσλ 

  (COLIA1 θαη COLIA2) 

 

 

 Πνιπκνξθηζκνί ππνδνρέσλ 

  Βηηακίλεο D 

  Oηζηξνγόλσλ 

  Παξαζνξκόλεο 

  IL-6 

  TGF-β 

 



ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 



Οζηεναξζξίηηδα 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

 
 

• Παρπζαξθία 

• Αζιεηηθέο θαηαπνλήζεηο 

• Δπαγγεικαηηθέο θαηαπνλήζεηο 

• Σξαπκαηηζκνί  

• Μπτθή αδπλακία 

• πγγελείο αλσκαιίεο  

• Δπίθηεηεο αξζξνπάζεηεο 

 



Οζηενπόξσζε 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ 
 

• Γπλαηθείν θύιν 

• Πξνρσξεκέλε ειηθία 

• Πξώηκε εκκελόπαπζε 

• Καζπζηεξεκέλε εκκελαξρή  

• Καζηζηηθή δσή 

• Γίαηηα πησρή ζε γαιαθηνθνκηθά 

• Κάπληζκα 

• Καηάρξεζε αιθννινύρσλ 

• Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό 

• Λεπθή θπιή (αλνηρηά ρξώκαηα) 

• Υακειό ζσκαηηθό βάξνο 

• Λήςε θνξηηδόλεο 



ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΑΡΘΡΙΣΙΓΑ 

              Αληίζηξνθε ζρέζε 

                            

                            ή 

   

Παξάιιειε ζπλύπαξμε 

? 



Δλδείμεηο αληίζηξνθεο ζρέζεο 

Πξηλ 40 ρξόληα  

 

Ηιηθησκέλνη κε αξζξνπιαζηηθή ηνπ  

ηζρίνπ ιόγσ νζηενπνξσηηθνύ θαηάγκαηνο 

ζπάληα παξνπζίαδαλ νζηεναξζξίηηδα ηνπ  

Ιζρίνπ (3 ζηηο 140 θεθαιέο). 

    

 Foss MV, Byers PD. Ann Rheum Dis 1972;31:259-64. 



The coexistence and characteristics  

of osteoarthritis and osteoporosis 

The Journal of Bone & Joint Surgery. 1985; 67:586-592  

- osteoporosis does not protect against  

  the development of coxarthrosis,  

 

- coxarthrosis is a negative risk factor  

  for osteoporotic compression fractures 

  



Postmenopausal women with osteoarthritis and 

osteoporosis show different ultrastructural characteristics of 

trabecular bone of the femoral head 
Yun Shen , Zi-Ming Zhang , Sheng-Dan Jiang , Lei-Sheng Jiang and Li-

Yang Dai Department of Orthopaedic Surgery, Xinhua Hospital, Shanghai 

Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, PR China 

There are significant differences in the trabecular bone,  

collagen fibers, lacunae and osteoblasts between 

postmenopausal women with OP and OA.  

These findings support the hypothesis that  

there is an inverse relationship between OP and OA.  

BMC Musculoskeletal Disorders 2009, 10:35doi:10.1186/1471-2474-10-35 



Γελ έρνπλ δηεμαρζεί αθόκα  

κεγάιεο πξννπηηθέο κειέηεο  

αζζελώλ κε ΟΠ  

νη νπνίνη λα παξαθνινπζνύληαη  

γηα πνιιά ρξόληα  

κε ζεηξά αθηηλνγξαθηώλ  

γηα ηελ αλάπηπμε ΟΑ  

Δπίπησζε ΟΑ ζε αζζελείο κε ΟΠ 



2. Μειέηε MEDOS ζην γεληθό πιεζπζκό (πξννπηηθή) 

ΟΑ ηνπ ηζρίνπ  αλαθέξζεθε ζε ρακειόηεξα  

από ηα ζπλήζε πνζνζηά , γπλαηθώλ θαη  αλδξώλ  

νη νπνίνη ππέζηεζαλ νζηενπνξσηηθό θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ  

   Dequeker J, Johnell O. Bone 1993;14(Suppl 1):S51-S56. 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΔΜΦΑΝΙΗ ΟΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΟΠ  

1. Μειέηε αζζελώλ-καξηύξσλ ζε γεληθό πιεζπζκό 

H ζπρλόηεηα ΟΑ ηνπ ηζρίνπ  ζε ειηθησκέλα άηνκα  

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξόηεξε (ΟR: 0,33)  

ζηνπο αζζελείο πνπ είραλ ππνζηεί θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ  

   Cumming RG, Klineberg RF. Ann Rheum Dis 1993;52:707-10. 



Ωζηόζν  

 

              ε άιιε κεγάιε πξννπηηθή κειέηε (4 έηε) 

              ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ  

              γηα ηελ αλάπηπμε θαηάγκαηνο ηνπ ηζρίνπ  

              ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 65 εηώλ 

 

       (Study of osteoporotic fractures research group) 

 

                δελ θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

                ΟΑ  θαη θαηάγκαηνο ηνπ ηζρίνπ  

 
                                                                     Cummings SR, et al: Ν Engl J Med 1995;332:767-3. 



Τπάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο 

απμεκέλεο BMD ζε αζζελείο κε ΟΑ 

αιιά ηα πεξηζζόηεξα δεδνκέλα πξνέξρνληαη  

από πεξηγξαθηθέο (cross-sectional)  

θαη όρη από πξννπηηθέο (longitudinal) κειέηεο 

Δπίπησζε OΠ ζε αζζελείο κε ΟΑ 



Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο 

ζηεξηγκέλεο ζηε BMD 



2. USA - Επηδεκηνινγηθή κειέηε (573 λεαξέο γπλαίθεο) 
Sowers MF, et al. Am J Epidem 1996;143:38-47. 
 

Μεγαιύηεξε BMD νιηθνύ ζώκαηνο ζε γπλαίθεο κε ΟΑ γνλάησλ ή ρεηξώλ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο κάξηπξεο (κεηά ζηάζκηζε γηα ηα επίπεδα νξκνλώλ) 

    

1. UK - Μειέηε Chingford (γεληθόο πιεζπζκόο  - 979 γπλαίθεο) 
Hart DJ, et al. Ann Rheum Dis 1994;53:158-62. 
 

Απμεκέλε BMD (ΟΜΣΣ ή ηζρίν) ζε αζζελείο κε ΟΑ ρεηξώλ,  

ΟΑ γνλάησλ, ΟΑ ΟΜΣΣ ζπγθξηηηθά κε αζζελείο ρσξίο ΟΑ 

Υπέρ αντίστρουης σχέσης ΟΠ θαη ΟΑ 



4. Μειέηε αζζελώλ (κε ΟΑ ή κε νζηενπνξσηηθό θάηαγκα) - καξηύξσλ 
Stewart A, et al. J Rheumatol 1999;26:622-66. 
 

-Μεγαιύηεξε BMD (ηζρίν ή total body) ζε γπλαίθεο κε ΟΑ ηζρίνπ ζε ζρέζε 

  κε ηηο κάξηπξεο 

 

-Μηθξόηεξε BMD ζε γπλαίθεο κε ΟΠ ζε ζρέζε κε ηηο κάξηπξεο 

    

3. Μειέηε Rotterdam (γεληθόο πιεζπζκόο - 700 άλδξεο,1600 γπλαίθεο) 
Burger H, et al. Arthritis Rheum 1996;39:81-6. 
 

Μεγαιύηεξε BMD ζην ηζρίν (ζηελ αξρηθή κέηξεζε) ζε γπλαίθεο κε ΟΑ ηζρίνπ 

ή γόλαηνο θαη άλδξεο κε ΟΑ ηζρίνπ ζε ζρέζε κε άηνκα ρσξίο ΟΑ   



ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΥΔΗ 

 

ΟΠ ΚΑΙ ΟΑ 

 

αιιά … ππό όξνπο ! 



2. Μειέηε Framingham (επηδεκηνινγηθή κειέηε-572 γπλαίθεο, 360 άλδξεο) 
Ηannan MT, et al. Arthritis Rheum 1993;36:1671-80.  
 

Μεγαιύηεξε BMD ζην ηζρίν παξνπζίαδαλ  

αζζελείο κε ΟΑ (ζε ζρέζε κε άηνκα ρσξίο ΟΑ) κόλνλ επί: 
 

• αρτόμενης ΟΑ γόναηος (αλλά ότι με ΟΑ ζηαδίοσ 4)  

• οζηεοθύηων γόναηος 

1. Baltimore Longitudinal Study of Aging (πξννπηηθή επηδεκηνινγηθή κειέηε) 
Lethridge-Cejku M, et al. J Rheumatol 1996;23:1943-7. 

Hochberg ΜC, et al. Osteoarthritis and Cartilage 2004;12:S45-S48. 

 

Μεγαιύηεξε BMD ζηελ ΟΜΣΣ αιιά όρη ζην ηζρίν ή ζηελ θεξθίδα  

είραλ άλδξεο θαη γπλαίθεο κε ΟΑ γνλάησλ ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα ρσξίο ΟΑ 



3. The Study of Osteoporotic Fractures Research Group (cross-sectionally) 

(4855 ιεπθέο Ακεξηθαλίδεο ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ) 
 

Nevitt MC, et al. Arthritis Rheum 1995;38:907-16. 

 

-Mεγαιύηεξε ε BMD (ηζρίν, ΟΜΣΣ, θεξθίδα) είραλ κόλνλ νη γπλαίθεο κε: 

• βαρύηερη ΟΑ ιζτίοσ (βαθμού 3-4) ζσγκριηικά με αρτόμενη (βαθμού 1-2) 

• αμθοηερόπλεσρη ΟΑ ιζτίοσ 

• οζηεόθσηα ιζτίοσ 

 

-Δελ ήηαλ κεγαιύηεξε ε BMD: 

• ζε γπλαίθεο κόλν κε ζηέλσζε ηνπ κεζάξζξηνπ 

• ζην θπζηνινγηθό ηζρίν γπλαηθώλ πνπ είραλ ΟΑ (βαζκνύ 3-4) ζην άιιν ηζρίν 





The prevalence of osteoporosis in patients with severe hip and 

knee osteoarthritis awaiting joint arthroplasty 
Elizabeth A. Lingard , Sheryl Y. Mitchell , Roger M. Francis,  

David Rawlings , Robert Peaston , Fraser N. Birrell and  

Andrew W. McCaskie 

Department of Orthopaedic Surgery, Freeman Hospital, Newcastle Newcastle upon 

Tyne, NE2 4HH, UK 2009 

A significant proportion of patients with  

end-stage OA have osteoporosis but this 

diagnosis may be missed unless  

BMD measurements are performed at sites  

distant from joints affected by OA.  

Πόζν αθξηβήο ππνινγηζκόο ηεο νζηηθήο  

απώιεηαο κπνξεί λα γίλεη ζε  

κηα βαξεηά νζηεναξζξηηηθή κεξηαία θεθαιή κε DEXA ; 

http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Elizabeth+A.+Lingard&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Elizabeth+A.+Lingard&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Sheryl+Y.+Mitchell&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Roger+M.+Francis&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=David+Rawlings&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Robert+Peaston&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Fraser+N.+Birrell&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Andrew+W.+McCaskie&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Andrew+W.+McCaskie&sortspec=date&submit=Submit


Καηαγκαηηθόο θίλδπλνο 

 

ζε νζηεναξζξηηηθνύο 

 

πιεζπζκνύο  



1. Μειέηε MEDOS ζην γεληθό πιεζπζκό (πξννπηηθή) 

Η πηζαλόηεηα θαηάγκαηνο ηνπ ηζρίνπ ήηαλ ειαηησκέλε  

ζηνπο αζζελείο κε ΟΑ (RR: 0,68 ζηηο γπλαίθεο θαη 0,48 ζηνπο άλδξεο)  

   Dequeker J, Johnell O. Bone 1993;14(Suppl 1):S51-S56. 

2. Πεξηγξαθηθή κειέηε (πξννπηηθή-πνιπθεληξηθή 6 κελώλ) 

410 ππεξήιηθεο γπλαίθεο (74±5 εηώλ) κε νζθπαιγία θαη oζηενπόξσζε 

 

Αληίζηξνθε ζπζρέηηζε ζπνλδπιηθνύ νζηενπνξσηηθνύ θαηάγκαηνο 

θαη εθθπιηζηηθήο ζπνλδπιαξζξίηηδαο 
 

-OR (θαηάγκαηνο - νζηενθύησλ): 0,38 (0,17-0,86), p=0,02 

-OR (θαηάγκαηνο - ζηέλσζεο):     0,27 (0,16-0,46), p<0,0001  

 
   Roux C, et al. Ann Rheum Dis 2008;67:224-8. 



Ωζηόζν  

 

ζε άιιεο κεγάιεο πξννπηηθέο κειέηεο ζην γεληθό πιεζπζκό 

άηνκα κε ΟΑ παξά ηε κεγαιύηεξε ηηκή BMD  

(ηελ νπνία εκθάληδαλ ζε ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο) 

δελ παξνπζίαδαλ κεησκέλε ζπρλόηεηα 

νζηενπνξσηηθώλ θαηαγκάησλ 

 



Jones G, et al. J Rheumatol 1995;22:921-5. 

-Άηνκα κε ΟΑ θαη απμεκέλε BMD δελ πξνζηαηεύνληαλ από ηα  

κε ζπνλδπιηθά νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα 

Jones G, et al. Osteoporοs Int 1996;6:233-9. 

Mειέηε Dubbo (300 άλδξεο θαη γπλαίθεο) 

- Η νζηενθύησζε αύμαλε ηε BMD ζηελ ΟΜΣΣ 

 ρσξίο λα κεηώλεη ηνλ θίλδπλν ησλ ζπνλδπιηθώλ 

 θαηαγκάησλ (ςεπδήο αλύςσζε BMD) 



Arden N, et al. Br J Rheumatol 1996;35:1299-304. 

Mειέηε Chingford (cross-sectional, 1353 γπλαίθεο 45-64 εηώλ) 
 

-Απμεκέλνο θίλδπλνο θαηάγκαηνο ηζρίνπ ζε ΟΑ ηζρίνπ (OR: 2,38)  

-Ειαηησκέλνο θίλδπλνο ζπνλδπιηθνύ θαηάγκαηνο ζε OΑ ΟΜΣΣ (ΟR: 0,45)  

-Φσξίο ζπζρεηίζεηο κε θαηάγκαηα ε ΟΑ γνλάησλ, άθξσλ ρεηξώλ, ΘΜΣΣ 

Arden N, et al. Arthritis Rheum 1999;42:1378-85. 

Study of Osteoporotic Fractures (πξννπηηθή 7 έηε, 5552 γπλαίθεο >65 εηώλ) 
 

-Δελ ππήξρε απμεκέλνο ή κεησκέλνο θίλδπλνο θαηαγκάησλ ζην ηζρίν ή 

ζηνπο ζπνλδύινπο  ζε όζεο παξνπζίαδαλ αθηηλνινγηθή ή αλαθεξόκελε ΟΑ 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

 (Η BMD ζηο ιζτίο ήηαν 10% μεγαλύηερη ζε ΟΑ ηοσ ιζτίοσ) 

 (Ο ρσθμός oζηικής απώλειας ήηαν ελαηηωμένος ζε ΟΑ ηοσ ιζτίοσ)  



Πηζαλά 
 

Ο απμεκέλνο ξπζκόο πηώζεσλ  

πνπ παξαηεξείηαη ζε ειηθησκέλνπο κε ΟΑ ηνπ ηζρίνπ 

(ιόγσ ειάηησζεο ηεο κπτθήο ηζρύνο), 

είλαη ππεύζπλνο (ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη) 

γηα ην γεγνλόο όηη ε απμεκέλε νζηηθή κάδα  

δελ πξνζηαηεύεη από ηα νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα  



ΤΥΔΣΙΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΚΑΙ 

ΟΣΔΟΑΡΘΡΙΣΙΓΑ ΑΚΡΩΝ ΥΔΙΡΩΝ 



2. Σπλύπαξμε ΟΠ θαη OA άθξσλ ρεηξώλ (κηθξή πξννπηηθή κειέηε) 
Zoli A, et al. Menopause 2006;13:462-6. 
 

Οζηενπόξσζε (BMD L2-L4) ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο βξέζεθε ζην: 

-73,3% ησλ αζζελώλ κε δηαβξσηηθή ΟΑ άθξσλ ρεηξώλ (p<0,01) 

-22,5% ησλ αζζελώλ κε κε δηαβξσηηθή ΟΑ άθξσλ ρεηξώλ   

-20,0% ησλ καξηύξσλ ρσξίο ΟΑ άθξσλ ρεηξώλ      

Αζζελήο ζρέζε ΟΠ θαη ΟΑ άθξσλ ρεηξώλ 

1. Longitudinal Michigan Bone Health Study (601 γπλαίθεο, 28-48 εηώλ) 
Sowers M, et al. Artritis Rheum 1999;42:483-9. 

 

Δελ ππήξρε δηαθνξά ζηε BMD (Z-score) κεηαμύ πξν ή πεξηεκκελνπαπζηαθώλ  

γπλαηθώλ κε ΟΑ άθξσλ ρεηξώλ (6,7%) θαη γπλαηθώλ ρσξίο ΟΑ άθξσλ ρεηξώλ 

    



ΚΑΙ ΟΣΔΟΑΡΘΡΙΣΙΓΑ  

ΤΥΔΣΙΗ ΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ 



3. Κιηληθή κειέηε (80 άλδξεο θαη γπλαίθεο κε ΟΑ ΟΜΣΣ θαη 80 κάξηπξεο) 
El Miedany YM, et al. Joint Bone Spine 2000;67:521-7. 
 

Η νζηηθή απνξξόθεζε (D-Pyr) θαη ε νζηηθή παξαγσγή (B-ALP) 

ήηαλ ρακειόηεξεο ζηνπο αζζελείο κε ΟΑ ζε ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο 

2. Longitudinal Michigan Bone Health Study (601 γπλαίθεο, 28-48 εηώλ) 
Sowers M, et al. Artritis Rheum 1999;42:483-9. 
 

Η νζηενθαιζίλε ήηαλ κηθξόηεξε ζηα άηνκα κε ΟΑ ρεηξώλ ή γνλάησλ  

ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα ρσξίο ΟΑ 

1. Μειέηε αζζελώλ (κε ΟΑ ή κε νζηενπνξσηηθό θάηαγκα) - καξηύξσλ 
Stewart A, et al. J Rheumatol 1999;26:622-66. 
 

-Η νζηενθαιζίλε δελ παξνπζίαδε δηαθνξέο  

-Η ππξηδηλνιίλε ήηαλ κεγαιύηεξε ζηελ ΟΑ αιιά όρη ζηελ ΟΠ  

 ζπγθξηηηθά κε ηνπο κάξηπξεο  

Αζηαζείο ελδείμεηο ζπζρέηηζεο  

νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο θαη ΟΑ 



 

4. Κιηληθή κειέηε ζε αζζελείο κε νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ 
(20 ιόγσ ΟΑ - 20 ιόγσ νζηενπνξσηηθνύ θαηάγκαηνο) 
 

Thomsen JS, et al. J Musculoskelet Neuronal Interact 2008;8:22. 
 

-Απμεκέλε νζηηθή απνξξόθεζε (CrossLaps) είραλ νη αζζελείο κε ΟΠ 

 ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε ΟΑ 

-Δελ δηέθεξε ε νζηηθή παξαγσγή (νζηενθαιζίλε) 

5. Επηδεκηνινγηθή - ζπλύπαξμε ΟΠ θαη OA άθξσλ ρεηξώλ  
Zoli A, et al. Menopause 2006;13:462-6. 
 

Δελ ππήξρε δηαθνξά ζηνπο δείθηεο νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ – ΑΝΑΛΤΗ 

ΣΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

Μεγάιε εηεξνγέλεηα ΟΑ 

Πνηθηιία εληόπηζεο ΟΑ – γεληθεπκέλε ; 

Σεκεία κέηξεζεο BMD 

Κξηηήξηα δηάγλσζεο ΟΑ  

   απηναλαθεξόκελε ή αθηηλνινγηθά επηβ/λε ; 

 

 





Journal of Bone and Mineral Research 

Volume 12, Issue 4, pages 641–651, April 1997 

Composition and Mechanical Properties of Cancellous Bone  

from the Femoral Head of Patients with Osteoporosis or Osteoarthritis 

Baohua Li,  

Dr. Richard M. Aspden 

 

Department of Orthopaedic Surgery, University of Aberdeen, 

 Aberdeen, Scotland, United Kingdom 

The results support the concept that 

osteoporosis is a loss of normal bone and stiffness.  

They also provide evidence for the hypothesis  

that osteoarthritis is, at least partly, 

a bone disease in which proliferation of defective  

bone results in an increase in bone stiffness. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.v12:4/issuetoc


Οη ελδείμεηο  

από ηηο γελεηηθέο κειέηεο,  

ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ  

θαη ηηο παζνθπζηνινγηθέο κειέηεο  

πηζαλνινγνύλ όηη νη άλζξσπνη κπνξεί  

λα θιεξνλνκνύλ «καιαθό» νζηό  

ην νπνίν ππό θαηάιιειεο ζπλζήθεο  

νδεγεί ζε θαηάγκαηα  

ή «ζθιεξό» νζηό  

ην νπνίν κπνξεί λα νδεγεί  

ζε βιάβεο ηνπ ρόλδξνπ  

θαη ηνπ ππνρόλδξηνπ νζηνύ 



• Η ζπλύπαξμε ΟΠ θαη ΟΑ δελ είλαη ζπάληα  

 

• Τα δεδνκέλα ησλ πεξηγξαθηθώλ κειεηώλ γηα ηε ζρέζε  

   ΟΑ θαη ΟΠ εμαξηώληαη θπξίσο: 
 

  από ηε ζέζε ηεο ΟΑ  
 -νη πεξηζζόηεξεο ελδείμεηο αληίζηξνθεο ζπζρέηηζεο αθνξνύλ  

  ηελ ΟΑ γόλαηνο (θπξίσο κε νζηεόθπηα) 
 

 -oη ιηγόηεξεο ελδείμεηο αθνξνύλ ηελ ΟΑ άθξσλ ρεηξώλ 
 

  από ηε ζέζε κέηξεζεο ηεο BMD 

 -ηα πεξηζζόηεξα δεδνκέλα αληίζηξνθεο ζπζρέηηζεο πξνέξρνληαη από 

  κέηξεζε ηεο BMD ζηελ ΟΜΣΣ 
  

 -κέηξεζε ηεο BMD ζηελ θεξθίδα ζπζρεηίδεηαη ιηγόηεξν κε ηελ ΟΑ 

 



- O ξπζκόο εμέιημεο ηεο ΟΑ δελ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη   

  κε απμεκέλε BMD 

 

- Η ΟΑ δελ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ξπζκό νζηηθήο  

  αλαθαηαζθεπήο 

       - Οη πξννπηηθέο κειέηεο πηζαλνινγνύλ όηη δηαθνξεηηθνί   

           παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε ζρέζε ΟΑ θαη ΟΠ : 

 -ζηελ αξρόκελε ζε ζρέζε κε ηελ πξνρσξεκέλε ΟΑ 
 

 -ζηνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 
 

 -ζηελ παξνπζία νζηενθύησλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία 

  κόλν ζηέλσζεο ηνπ κεζάξζξηνπ 

 



 Αθόκα θαη αλ δερζνύκε όηη πνιιέο κειέηεο ηεο BMD  

ππνδεηθλύνπλ αληίζηξνθε ζρέζε ΟΠ θαη ΟΑ, δελ ζεκαίλεη  

όηη ε κία λόζνο απνθιείεη ηελ ύπαξμε ηεο άιιεο 
 

 Οη πξννπηηθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη  

όηη ε ζρέζε ηεο ΟΑ κε ηε BMD είλαη πην πνιύπινθε  

από όηη λνκίδακε πξηλ ιίγα ρξόληα 

Amin S. J Rheumatol 2002;29:1348-9. 

Osteoarthritis and bone mineral density : What is the relation and 

why does it matter ? 



Η παξνπζία Οζηεναξζξίηηδαο 

 ζε κία άξζξσζε 

δελ ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη  

νζηενπόξσζε ζηνλ αζζελή 
 

Amin S. J Rheumatol 2002;29:1348-9. 

Η Οζηεναξζξίηηδα δελ πξνζηαηεύεη 

από ηα νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα 
 

 McDνnald Blumer MH. J Rheumatol 2005; 32:1868-9. 



H ΟΑ θαη ε ΟΠ είλαη δηαθξηηέο λνζνινγηθέο νληόηεηεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη  θαηλνκεληθά  αληίζεηεο, αιιά  ε 

παξνπζία  ηεο  κίαο  δελ  εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

άιιεο  ζην  ίδην  άηνκν  νύηε  πξνθπιάζεη  από  ηηο 

λνζεξέο ζπλέπεηεο ηεο άιιεο. 

 

 Πξνο ην παξόλ όηαλ αλαθεξόκαζηε  

ζηελ ΟΑ θαη ζηελ ΟΠ  

κπνξνύκε λα πνύκε όηη  

“νη δύν απηέο αληίζεηεο λόζνη βαίλνπλ παξάιιεια”.  

νθόλ ην ζαθέο  




