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                                                   ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οστεοπόρωση είναι μια συστηματική σκελετική πάθηση που χαρακτηρίζεται από  

ποσοτική  και ποιοτική διαταραχή του οστού με αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα 

για κάταγμα. 

Οστεοπορωτικά θεωρούνται κυρίως τα κατάγματα του ισχίου, της σπονδυλικής 

στήλης, του καρπού και του βραχιονίου. Τα κατάγματα συμβαίνουν μετά από 

ελάχιστο τραύμα κατά την διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων. Τα 

κατάγματα του ισχίου συμβαίνουν  συνήθως μετά από μια απλή πτώση στο έδαφος 

από την όρθια θέση και είναι η πιο σημαντική επίπτωση της οστεοπόρωσης, λόγω της 

μεγάλης νοσηρότητας και θνησιμότητας που τα συνοδεύουν. Αν και η νοσηλευτική 

φροντίδα και οι χειρουργικές τεχνικές έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, το 5-20% 

των ασθενών που έπαθαν ένα κάταγμα ισχίου πεθαίνουν στη διάρκεια του πρώτου 

χρόνου και από τους ασθενείς που επιβιώνουν οι μισοί δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν (1). Τα κατάγματα του ισχίου συμβαίνουν συνήθως σε  μεγάλες 

ηλικίες, όπου η παρουσία και άλλων προβλημάτων υγείας επηρεάζει την εξέλιξη του 

κατάγματος. Υπολογίζεται ότι στο 30% των γυναικών και στο 40% των ανδρών με 

κάταγμα ισχίου προϋπάρχει ένα μείζoν πρόβλημα υγείας που συσχετίζεται με 

αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα (2). Εκτός από τα κατάγματα του ισχίου,  τα 

σπονδυλικά κατάγματα έχει βρεθεί να συσχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα. Τα 

πολλαπλά και σοβαρά σπονδυλικά κατάγματα προκαλούν απώλεια ύψους, κύφωση, 

αναπνευστικά προβλήματα, χρόνιο πόνο και λειτουργική ανικανότητα.(3,4). Η 

οστεοπόρωση σήμερα αποτελεί ένα σοβαρό δημόσιο πρόβλημα υγείας και 

αναμένεται να γίνει σοβαρότερο, με την περαιτέρω αύξηση του μέσου όρου ζωής,  
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δημιουργώντας μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Έτσι ενώ  σε όλο τον 

κόσμο το 1990 συνέβησαν 1.7 εκατομμύρια κατάγματα ισχίου παγκοσμίως,  

εκτιμάται ότι το 2050 θα συμβούν 6.3 εκατομμύρια σαν αποτέλεσμα μόνο της 

αύξησης του μέσου όρου ζωής. Το κόστος ενός κατάγματος  ισχίου σε μια χώρα της 

Ευρώπης υπολογίζεται περίπου 6.000 ευρώ. Στην Αγγλία τα κατάγματα του ισχίου 

καταλαμβάνουν το 1/5 όλων  των ορθοπαιδικών κλινών και το ετήσιο κόστος της 

θεραπείας και αποκατάστασης ανέρχεται σε 1445 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αμερική 

το ετήσιο κόστος των οστεοπορωτικών καταγμάτων ανέρχεται σε 13.8 

δισεκατομμύρια δολάρια  ξεπερνώντας το κόστος του καρκίνου του μαστού και όλων 

των γυναικολογικών καρκίνων (5,6). Η οστεοπόρωση λοιπόν αποτελεί ένα σοβαρό 

κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις δεν έχουν φέρει 

μέχρι σήμερα τα αναμενόμενα αποτελέσματα, κυρίως στον τομέα της μείωσης  

οστεοπορωτικών καταγμάτων. Η γνώση των παραγόντων κινδύνου για την οστική 

απώλεια και τα κατάγματα, δηλαδή η πρόληψη, φαίνεται να είναι ο καλύτερος τρόπος 

για μείωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων και των επιπλοκών τους.  

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ  

Η οστική πυκνότητα των ενηλίκων είναι συνάρτηση: α) της κορυφαίας οστικής 

πυκνότητας , δηλαδή της μέγιστης οστικής πυκνότητας που αποκτά κάποιος μέχρι την 

σκελετική ωρίμανση  και β) του ρυθμού οστικής απώλειας που αρχίζει μετά την 

επίτευξη της κορυφαίας οστικής πυκνότητας.  

Η κορυφαία οστική πυκνότητα καθορίζεται  από πολλούς παράγοντες μεταξύ των 

οποίων είναι η φυλή, το γένος, η διατροφή, καθώς και ενδοκρινικοί, περιβαλλοντικοί, 

μηχανικοί και κληρονομικοί παράγοντες . Οι κληρονομικοί παράγοντες ευθύνονται 

για το 75% των διαφορών στις τιμές της οστικής πυκνότητας μεταξύ υγιών ατόμων 

της ίδιας ηλικίας (7). Μελέτες της οστικής πυκνότητας σε μονοζυγώτες και διζυγώτες 
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διδύμους έδειξαν ότι οι πρώτοι έχουν πιο ομοιογενή κατανομή της οστικής 

πυκνότητας στις διάφορες σκελετικές θέσεις σε σχέση με τους δεύτερους (8). Οι 

κόρες των γυναικών με σπονδυλικό κάταγμα έχουν αρκετά χαμηλή οστική πυκνότητα 

στην σπονδυλική στήλη, ενώ οι κόρες των γυναικών με κάταγμα ισχίου έχουν μόνο 

μια μικρή ελάττωση της οστικής πυκνότητας στο ισχίο. Το γεγονός αυτό  σημαίνει 

ότι οι γυναίκες με κάταγμα της σπονδυλικής στήλης είχαν έλλειμμα οστικής μάζας  

όταν ήταν προεμμηνοπαυσιακές και ότι οι κληρονομικοί παράγοντες εκδηλώνονται 

έχοντας εκλεκτικότητα σκελετικής θέσης (9). 

Η κορυφαία οστική πυκνότητα επηρεάζεται επίσης από παθήσεις και ενδοκρινικές 

διαταραχές που μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια της ανάπτυξης. Η επίδραση 

αυτή εξαρτάται από την σοβαρότητα  των παθήσεων και την  χρονική διάρκεια τους, 

αλλά επίσης και από το στάδιο της σκελετικής ανάπτυξης που δρουν. Η ανάπτυξη του 

περιφερικού σκελετού είναι περισσότερο γρήγορη από ότι η ανάπτυξη του αξονικού 

σκελετού μέχρι την εφηβεία. Κατά την εφηβεία με την έκλυση των ορμονών του 

φύλου η ανάπτυξη του περιφερικού σκελετού επιβραδύνεται και οι επιφύσεις 

αρχίζουν να κλείνουν, ενώ επιταχύνεται η αύξηση του αξονικού σκελετού. Είναι 

λοιπόν φανερό ότι η κορυφαία οστική πυκνότητα μπορεί να είναι μικρότερη της 

αναμενόμενης και το έλλειμμα μπορεί να προέρχεται είτε από τον περιφερικό ή από 

τον αξονικό σκελετό, εξαρτώμενο από την χρονική περίοδο της  ανάπτυξης που 

έδρασε κάποιος βλαπτικός παράγοντας (10). 

Η ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα φαίνεται να  επηρεάζει αρνητικά  την επίτευξη 

κορυφαίας οστικής πυκνότητας. O Bass και οι συνεργάτες του μελέτησαν 45 κορίτσια 

προεφηβικής ηλικίας που έκαναν συστηματική γυμναστική, 45 γυμνάστριες  στην 

σύνταξη και 50 κορίτσια και γυναίκες που δεν είχαν αθλητικές δραστηριότητες και 

αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια προεφηβικής ηλικίας 
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στην  διάρκεια του χρόνου είχαν 30-85% μεγαλύτερη οστική πυκνότητα στις 

διάφορες σκελετικές θέσεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  Οι γυμνάστριες στην 

σύνταξη είχαν 0.5-1.5 σταθερές αποκλίσεις (Z-score >0.5-1.5SD) μεγαλύτερη οστική 

πυκνότητα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα σημαίνουν ότι η 

άσκηση στην  προεφηβική ηλικία  έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη κορυφαίας 

οστικής πυκνότητας σε υψηλότερα επίπεδα,  τα οποία μπορεί να διατηρηθούν στην 

μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο (11).  

Η κορυφαία οστική πυκνότητα φαίνεται επίσης να επηρεάζεται από την διατροφή και 

συγκεκριμένα από την επάρκεια ασβεστίου και πρωτεϊνών. Σε μια μελέτη που έγινε 

σε μονοωογενείς διδύμους διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση 700mg ασβεστίου την 

ημέρα,  επιπλέον από την καθημερινή λήψη με την τροφή,  μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά την οστική πυκνότητα στην προεφηβική ηλικία (12). Ο Bonjour και οι 

συνεργάτες του με μια διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη μελέτη με 

κορίτσια προεφηβικής ηλικίας έδειξε ότι η επιπλέον  χορήγηση 850mg ασβεστίου με 

την μορφή σοκολάτας ή κέικ για ένα χρόνο είχε σαν αποτέλεσμα  την αύξηση της 

οστικής πυκνότητας σε όλες τις σκελετικές περιοχές που μελετήθηκαν εκτός από την 

σπονδυλική στήλη. Το εντυπωσιακό είναι ότι η αύξηση αυτή της οστικής πυκνότητας 

είχε διατηρηθεί και κατά την επανεξέταση που έγινε ένα χρόνο μετά (13). Εκτός από 

το ασβέστιο η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών και ενέργειας φαίνεται να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην καθυστερημένη ανάπτυξη, καθώς και στα επίπεδα της 

κορυφαίας οστικής πυκνότητας. Η χαμηλή πρόσληψη λευκωμάτων φαίνεται να 

επηρεάζει την παραγωγή και δράση  του IGF-1 (ινσουλινοειδής αυξητικός  

παράγοντας 1). Ο IGF-1 είναι ένας  σημαντικός παράγοντας οστικού σχηματισμού, 

προάγει τον πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων και παίζει 

σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό του ασβεστίου και φωσφόρου. Στα παιδιά και 
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τους έφηβους έχει βρεθεί στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης 

πρωτεϊνών και οστικής πυκνότητας σε όλες τις μεριές του σκελετού (14). Ο 

αναπτυσσόμενος σκελετός λοιπόν απαντάει στα ποικίλα ερεθίσματα, ορμονικά, 

διαιτητικά, ή μηχανικά και σε συνδυασμό με γονιδιακές εκφράσεις καθορίζει την 

κορυφαία οστική πυκνότητα, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της 

οστικής πυκνότητας κατά την ενήλικο ζωή. 

 Η  επίτευξη της μέγιστης  οστικής  πυκνότητας επιτυγχάνεται μέχρι την ηλικία των 

17 ετών, μετά κινείται με μικρή ανοδική τάση μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Η 

οστική πυκνότητα σε ένα φυσιολογικό ενήλικα διατηρείται σταθερή μέχρι την ηλικία 

των 45 ετών και μετά αρχίζει η οστική απώλεια με ρυθμό 0.3% - 0.5% τον χρόνο.  Ο 

ρυθμός απώλειας στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες παρουσιάζει απότομη αύξηση 

και κυμαίνεται από 2% έως 3% τον χρόνο για 10 περίπου χρόνια  Ο ίδιος ρυθμός 

απώλειας υπάρχει και στις γυναίκες με ολική υστερεκτομή, ή στις γυναίκες που για 

οποιοδήποτε λόγω έπαψαν να έχουν έμμηνο ρύση. Εκτός από την εμμηνόπαυση ένα 

πλήθος από παράγοντες κινδύνου έχουν αναγνωριστεί,  οι οποίοι αυξάνουν τον ρυθμό 

οστικής απώλειας και οδηγούν τελικά σε οστεοπόρωση. Οι παράγοντες αυτοί 

διακρίνονται σε αυτούς που μπορούν να τροποποιηθούν και σε εκείνους που δεν 

επιδέχονται τροποποίηση. Η φυλή, η προχωρημένη ηλικία, το γένος, η ψυχασθένεια, 

η πτωχή κατάσταση της υγείας, το ιστορικό κατάγματος είναι παράγοντες κινδύνου  

που δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Το κάπνισμα, η κατάχρηση οινοπνεύματος, η 

ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα, η ανεπάρκεια οιστρογόνων, η χαμηλή πρόσληψη 

ασβεστίου, ενδοκρινικές παθήσεις όπως ο υπερθυρεοειδισμός και υπερπαραθυ- 

ρεοειδισμός, είναι παράγοντες που επιδέχονται τροποποίηση, είτε αλλάζοντας τις 

συνήθειες ή θεραπεύοντας τις υπεύθυνες παθήσεις (15,16).  
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Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιδρούν στην διαδικασία της  οστικής ανακατασκευής, με 

την οποία ο σκελετός διατηρεί την μάζα του και την αρχιτεκτονική του. Η οστική 

ανακατασκευή ρυθμίζεται από την συνεργασία των οστικών κυττάρων, της 

οστεοβλάστης, οστεοκλάστης, και οστεοκύτταρου. Η οστεοκλάστη με τη δράση 

διαφόρων παραγόντων απορροφά οστό. Η οστεοβλάστη εναποθέτει ίδια ποσότητα με 

αυτήν που απορροφήθηκε. Το οστεοκύτταρο με την επίδραση μηχανικών 

ερεθισμάτων  φαίνεται να έχει σχέση με την διαμόρφωση του νεοσχηματισμένου 

οστού. Η οστεοκλάστη είναι ένα πολυπύρηνο κύτταρο που προέρχεται από προγονικά 

κύτταρα του μυελού των οστών, από τα οποία προέρχονται επίσης  και τα κύτταρα 

του αίματος. Η απορρόφηση συμβαίνει στη μεριά που η οστεοκλάστη βρίσκεται σε 

στενή επαφή με το οστό. Η επιφάνεια αυτή ονομάζεται πτυχωτό άκρο, στα όρια του 

οποίου βρίσκονται μεμβράνες που περιχαρακώνουν και απομονώνουν την οστική 

επιφάνεια που πρόκειται να απορροφηθεί. Μέσα σε αυτόν τον κλειστό χώρο υπάρχει 

όξινο περιβάλλον απαραίτητο για να δράσουν τα λυσοσωματικά ένζυμα.  Τα 

προϊόντα αποδομής του οστού που απελευθερώνονται στο μικροπεριβάλλον. από την 

οστεοκλαστική δραστηριότητα είναι κυρίως προϊόντα διάσπασης του κολλαγόνου και 

ασβέστιο. Τα προϊόντα διάσπασης του κολλαγόνου είναι το καβοξυτελικό και 

αμινοτελικό άκρο των α αλυσίδων (CTX καιNTX) καθώς και προϊόντα του 

δακτυλίου της πυριδινολίνης  (Pyr και D-Pyr). Οι ουσίες αυτές είναι ανιχνεύσιμες στα 

ούρα και χρησιμοποιούνται σαν δείκτες οστικής απορρόφησης. Επίσης 

απελευθερώνονται διάφορες ουσίες που είχαν εγκλωβιστεί στην θεμέλια ουσία στη 

φάση του οστικού σχηματισμού  όπως TGF-β  (Transforming growth factor-beta) και 

IGF-I (Insulin-like growth factor-I ).      

Η οστεοβλάστη είναι ένα μονοπύρηνο κύτταρο με ανεπτυγμένη συσκευή Golgi και 

ενδοπλασματικό δίκτυο και προέρχεται από προγονικά μεσεκχυματικά κύτταρα από 
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τα οποία προέρχονται επίσης και τα μυοκύτταρα, λιποκύτταρα και τα  ινοκύτταρα. Η 

οστεοβλάστη  παράγει το οστεοειδές, το οποίο αποτελείται κατά 90% από κολλαγόνο 

τύπου Ι, και μη κολλαγονικές πρωτείνες όπως η οστεοκαλσίνη, η οστεονεκτίνη, η 

οστική σιελοπρωτείνη. Από την δράση της οστεοβλάστης παράγεται η αλκαλική 

φωσφατάση, ένα  ένζυμο που έχει σχέση με την επιμετάλλωση του οστεοειδούς και η 

οστεοκαλσίνη. Η οστεοκαλσίνη και το οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης 

είναι ανιχνεύσιμα στο αίμα και αποτελούν δείκτες οστικού σχηματισμού. Επίσης 

παράγει ορισμένους αυξητικούς παράγοντες όπως ο TGF-β και ο IGF-I, οι οποίοι στη 

συνέχεια αποθηκεύονται στη θεμέλια ουσία σε λανθάνουσα μορφή . 

Ο κύκλος οστικής ανακατασκευής αρχίζει με την ενεργοποίηση των οστεοβλαστών. 

Συστηματικοί και τοπικοί παράγοντες όπως η αυξητική ορμόνη, η παραθορμόνη, η 

έλλειψη οιστρογόνων,  η ιντερλευκίνη-1, και  η ιντερλευκίνη-6. επιδρούν στους 

οστεοβλάστες  που βρίσκονται στην οστική επιφάνεια σε φάση ηρεμίας. Η 

οστεοβλάστη παράγει τον παράγοντα διαφοροποίησης οστεοκλαστών (ODF ή 

RANKL), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την στρατολόγηση και διαφοροποίηση των 

οστεοκλαστών από τα προγονικά κύτταρα που βρίσκονται στον μυελό των οστών. Οι 

οστεοκλάστες αρχίζουν να απορροφούν οστική ουσία και απελευθερώνονται στο 

περιβάλλον προϊόντα καταβολισμού του κολλαγόνου και παράγοντες TGF-β και  

IGF-I οι οποίοι μαζί με τον παράγοντα CBFA1 (Core Binding Factor A1) είναι 

υπεύθυνοι για την στρατολόγηση και διαφοροποίηση των οστεοβλαστών από τα 

προγονικά μεσεκχυματικά κύτταρα  Οι οστεοβλάστες αρχίζουν να  παράγουν 

οστεοειδές το οποίο στην συνέχεια επιμεταλλώνεται (17,18).                                   

 

Ο κύκλος οστικής ανακατασκευής είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που επιτυγχάνεται 

με την αρμονική συνεργασία (σύζευξη) μεταξύ της οστεοβλάστης και της 

οστεοκλάστης. Αποσύζευξη της οστικής ανακατασκευής υπέρ της οστεοκλάστης θα 
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έχει σαν αποτέλεσμα οστεοπόρωση ενώ αποσύζευξη υπέρ της οστεοβλάστης θα έχει 

σαν αποτέλεσμα παθήσεις με αυξημένη οστική πυκνότητα όπως είναι η 

οστεοπέτρωση.  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑ   

Η οστική πυκνότητα είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας που καθορίζει την οστική 

αντοχή. Όταν  η οστική πυκνότητα ελαττώνεται κατά 30%, η οστική αντοχή 

ελαττώνεται κατά 50%. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι για κάθε ελάττωση 

της οστικής πυκνότητας κατά μία σταθερή απόκλιση από τον μέσο όρο φυσιολογικών 

νεαρών γυναικών, αυξάνεται ο κίνδυνος για κάταγμα κατά δύο με τρεις φορές. Η 

οστική πυκνότητα όμως δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας για κάταγμα. Έχει 

παρατηρηθεί ότι για δεδομένη οστική πυκνότητα, ο κίνδυνος κατάγματος αυξάνει με 

την ηλικία. Έτσι μια γυναίκα 40 ετών που έχει χάσει το 30% της οστικής μάζας έχει 

πολύ μικρότερο κίνδυνο για κάταγμα σε σχέση με μια γυναίκα 80 ετών που έχει χάσει 

την ίδια ποσότητα οστικής μάζας (19). Επίσης η ραλοξιφένη και η αλενδρονάτη , δύο 

φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία της οστεοπόρωσης, έχουν παρόμοια 

επίδραση στην μείωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων, όμως η αύξηση της 

οστικής πυκνότητας με την αλενδρονάτη είναι μεγαλύτερη. Το φθόριο επίσης 

προκαλεί σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας, αλλά αυτή η αύξηση δεν 

συνοδεύεται από μείωση του κινδύνου για κάταγμα. Η γεωμετρία του οστού, η 

αρχιτεκτονική του καθώς και παράγοντες σύστασης και επιμετάλλωσης φαίνεται 

επίσης να παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια των οστεοπορωτικών 

καταγμάτων. Πριν την εφηβεία, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αναπτύσσεται κυρίως ο 

περιφερικός σκελετός, ενώ κατά την εφηβεία και μέχρι την σκελετική ωρίμανση 

αναπτύσσεται κυρίως ο αξονικός σκελετός. Οι ορμόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην διαμόρφωση του σκελετού, όχι μόνο από πλευράς οστικής μάζας, αλλά επίσης 
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και από πλευράς μεγέθους και γεωμετρίας. Τα ανδρογόνα και οι αυξητικοί 

παράγοντες, όπως ο ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας (IGF-1), προκαλούν υπο-

περιοστική εναπόθεση στους άνδρες, ενώ τα οιστρογόνα προκαλούν ενδο-οστική 

εναπόθεση στις γυναίκες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνδρες να έχουν φαρδύτερα 

οστά από ότι οι γυναίκες, το πάχος όμως του φλοιού είναι το ίδιο και στα δύο φύλα. 

Στην καθυστερημένη ήβη, ή σε περιπτώσεις ορμονικών διαταραχών κατά την ήβη, η   

ανεπάρκεια ανδρογόνων θα έχει σαν αποτέλεσμα να σταματάει η υπο-περιοστική 

εναπόθεση οστού και έτσι τα οστά είναι μικρότερα και ο φλοιός λεπτότερος. Η 

έλλειψη οιστρογόνων θα έχει σαν αποτέλεσμα να σταματάει η ενδο-οστική 

εναπόθεση οστού αλλά ταυτόχρονα, λόγω της απουσίας οιστρογόνων τα οποία δρουν 

ανασταλτικά στην υπο-περιοστική εναπόθεση, το πάχος του φλοιού και η διάμετρος 

του οστού μπορεί να αυξηθεί. Η μικρή διάμετρος του αυχένα του μηριαίου στους 

άνδρες με κάταγμα ισχίου και η μεγάλη διάμετρος του αυχένα του μηριαίου σε 

γυναίκες με κάταγμα ισχίου μπορεί να είναι αποτέλεσμα ορμονικών διαταραχών κατά 

την ήβη αλλά και κατά την ενηλικίωση. Με την πάροδο της ηλικίας η οστική 

ανακατασκευή προκαλεί απορρόφηση του ενδοστέου και ταυτόχρονη υπο-περιοστική 

εναπόθεση οστού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η εξωτερική διάμετρος 

του οστού, να ελαττώνεται το πάχος του φλοιού και να αυξάνεται η ροπή αδράνειας, 

έτσι ώστε τα οστά να είναι πιο ανθεκτικά σε δυνάμεις κάμψεως και στροφής. Παρόλα 

αυτά οι γυναίκες φαίνεται να έχουν μικρότερη ικανότητα να τροποποιούν την 

γεωμετρία των οστών με την ηλικία.  Ωστόσο ακόμα και αν συμβαίνουν αλλαγές, δεν 

έχει προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό και με  ποιο τρόπο ελαττώνουν ή αυξάνουν την 

οστική αντοχή και  επηρεάζουν τον κίνδυνο για κάταγμα (20,21). Επιπρόσθετα 

παράγοντες αρχιτεκτονικής,  όπως ο αριθμός, το πάχος των οστεοδοκίδων, η 

διάτρηση και απόσταση μεταξύ των οστεοδοκίδων,  καθώς  και  άλλοι παράγοντες 
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ποιότητας, όπως ο βαθμός επιμετάλλωσης του οστεοειδούς, η διάταξη των 

Αβερσείων συστημάτων και ο προσανατολισμός των ινών του κολλαγόνου 

επηρεάζουν επίσης τον κίνδυνο για  κάταγμα.  

Εκτός όμως από τους ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες κινδύνου, για να συμβεί 

ένα  κάταγμα συνήθως χρειάζεται μια πτώση. Οι πτώσεις αυξάνονται με την ηλικία, 

έτσι   1 στις 5 γυναίκες ηλικίας 60-64 ετών και 1 στις 3 γυναίκες  και άνδρες ηλικίας 

80-84 ετών αναφέρουν τουλάχιστον μία πτώση.  Το  90% των καταγμάτων του ισχίου 

και το 25% των σπονδυλικών καταγμάτων οφείλεται σε πτώσεις. Ωστόσο μόνο το 1% 

των πτώσεων καταλήγει σε κάταγμα (6,22,23).  

Υπάρχουν όμως και παράγοντες κινδύνου για κάταγμα, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα 

από την οστική πυκνότητα και τις πτώσεις (24). Οι παράγοντες αυτοί συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Παράγοντες κινδύνου Σχετικός κίνδυνος (95%CI) 
Γυναίκες με μητρικό ιστορικό κατάγματος 2.0 (1.4-2.9) 
Αύξηση του βάρους στην ηλικία των 25 ετών 0.6 (0.5-0.7) 
Ύψος στην ηλικία των 25 ετών                                        1.2 (1.1-1.4) 
Αναφερόμενη κατάσταση της Υγείας                              1.7 (1.3-2.2) 
Ιστορικό υπερπαραθυρεοειδισμού   1.8 (1.2-1.6) 
Χρήση μακράς δράσης βενζοδιαζεπινών                         1.6 (1.1-2.4) 
Χρήση αντιεπιληπτικών  φαρμάκων                                2.8 (1.2-6.3) 
Περπάτημα    0.7 (0.5-0.9) 
Όρθια θέση <4 ώρες την ημέρα                                        1.7 (1.2-2.4) 
Αδυναμία  έγερσης από την καρέκλα                               2.1 (1.3-3.2) 
Χαμηλό επίπεδο εν τω βάθει αισθητικότητας                  1.5 (1.1-2.0) 
Καρδιακή συχνότητα ηρεμίας  > 80/ λεπτό                      1.8 (1.3-2.5)                           
Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία     2.1 ( 1.2-3.5)                      
 

Ο κίνδυνος λοιπόν για κάταγμα είναι πολυπαραγοντικός και προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση κληρονομικών, ορμονικών, και περιβαλλοντικών παραγόντων.   

 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ  

Η οστεοπόρωση διακρίνεται σε γενικευμένη και εντοπισμένη. Η γενικευμένη 

ανάλογα με την αιτία  διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή.  Η πρωτοπαθής 
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οστεοπόρωση υποδιαιρείται σε δυο τύπους: Ο τύπος Ι συμβαίνει συνήθως σε 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ( αναλογία γυναικών προς άνδρες 6:1) ηλικίας 51-75 

ετών. Προσβάλλει το σπογγώδες οστό και χαρακτηρίζεται από σπονδυλικά 

κατάγματα και κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας, αυξημένη οστεοκλαστική 

δραστηριότητα, που έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της οστικής μάζας 

(μεγαλύτερη από 3% ανά έτος). Συνήθως δεν συσχετίζεται με την πρόσληψη  

ασβεστίου ή με αυξημένη παραθυρεοειδική λειτουργία. Ο τύπος ΙΙ συμβαίνει σε  

άνδρες και γυναίκες  (αναλο- γία γυναικών προς άνδρες 2:1) ηλικίας 75 ετών και άνω  

και προσβάλει το σπογγώδες και το φλοιώδες οστό. Χαρακτηρίζεται από κατάγματα 

του ισχίου και του κεντρικού βραχιονίου και συσχετίζεται με  ελαττωμένη πρόσληψη 

ασβεστίου, ελαττωμένη δραστικότητα της βιταμίνης D, αυξημένη παραθυρεοειδική 

λειτουργία, καθώς και με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες . 

Η εντοπισμένη μορφή προσβάλλει συνήθως ένα τμήμα του σκελετού, είτε λόγω 

ακινητοποίησης ενός μέλους λόγω κατάγματος, φλεγμονής ή πόνου, είτε  στα πλαίσια 

της συμπαθητικής αντανακλαστικής οστεοδυστροφίας. Η απώλεια αφορά κυρίως το 

σπογγώδες οστό και γίνεται ορατή ακτινογραφικά σε μερικές εβδομάδες. Η απώλεια 

του φλοιώδους οστού είναι περιορισμένη και σε περιπτώσεις ακινητοποίησης με 

υλικά οστεοσύνθεσης ή ολικών αρθροπλαστικών γίνεται συνήθως ορατή 

ακτινογραφικά σε μερικά χρόνια  

Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση συμβαίνει σαν αποτέλεσμα κάποιας πάθησης,  η οποία 

μπορεί να επηρεάσει είτε την επίτευξη της κορυφαίας οστικής πυκνότητας ή την 

οστική απώλεια μετά την σκελετική ωρίμανση. Αίτια δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης 

αποτελούν οι συγγενείς παθήσεις, οι ενδοκρινοπάθειες, ο υπογοναδισμός, οι 

αιματολογικές παθήσεις και οι ρευματοπάθειες, οι παθήσεις του γαστρεντερικού 

συστήματος και η ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου, μαγνησίου και βιταμίνης D. 
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Πολλά φάρμακα επίσης αποτελούν αιτία δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης όπως: τα 

κορτικοειδή, το λίθιο, τα αντιπηκτικά, και η μεθοτρεξάτη.  Από τις πιο γνωστές αιτίες 

δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης είναι η ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου, ο 

υπερθυρεοειδισμός, ο υπερπαραθυρεοειδισμός, το πολλαπλούν μυέλωμα και η 

παρατεταμένη χρήση κορτικοειδών.                         

ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

Κλινική εικόνα  

 Η οστεοπόρωση με την έννοια της χαμηλής οστικής πυκνότητας δεν φαίνεται να 

προκαλεί συμπτώματα, τα οποία θα βοηθούσαν στην έγκαιρη διάγνωση. Τα 

συμπτώματα αρχίζουν όταν εμφανιστούν οι επιπλοκές, δηλαδή τα κατάγματα. Τα 

κατάγματα του ισχίου και του περιφερικού σκελετού έχουν έντονη κλινική εικόνα, 

απαιτούν νοσοκομειακή ή ιατρική φροντίδα και αντιμετωπίζονται με συντηρητικές ή 

χειρουργικές τεχνικές. Απεναντίας τα σπονδυλικά κατάγματα συνήθως λαμβάνονται 

σαν κρίσεις οσφυαλγίας ή θλάσεις και  είτε δεν τυγχάνουν ιατρικής φροντίδας, ή αν 

προσέλθουν στο νοσοκομείο πολλές φορές δεν αναγνωρίζονται στον ακτινογραφικό 

έλεγχο, ειδικά όταν ο ασθενής δεν αναφέρει πτώση ή κάποια κάκωση.  

Ένα επεισόδιο οξύ πόνου κατά την διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων 

μπορεί να υποκρύπτει σπονδυλικό κάταγμα. Οι κινήσεις της σπονδυλικής στήλης, 

κυρίως η κάμψη, περιορίζονται σημαντικά. Ο βήχας, το φτάρνισμα, και οι κινήσεις 

της κοιλιάς επιδεινώνουν τον πόνο. Η όρθια και η καθιστή θέση μπορεί να είναι 

αδύνατη για μακρό χρονικό διάστημα. Ο ασθενής περπατάει αργά αλλά κατά τα άλλα 

η βάδιση είναι φυσιολογική. Τα σφηνοειδή κατάγματα της θωρακικής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης προκαλούν κύφωση και απώλεια ύψους. Η απώλεια ύψους του 

αξονικού σκελετού έχει σαν αποτέλεσμα  τα χέρια να φθάνουν στο κάτω 3μοριο του 

μηρού, ενώ φυσιολογικά φτάνουν στο άνω 3μόριο. Υπάρχει ασυμμετρία ανάμεσα στο 
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άνοιγμα των χεριών και το ύψος του σώματος που φυσιολογικά είναι ίδια. Σε 

προχωρημένη κύφωση οι πλευρές ακουμπάνε πάνω στην λαγόνια ακρολοφία, με 

αποτέλεσμα να σταματάει η απώλεια ύψους, αλλά ταυτόχρονα προκαλείται 

ανυπόφορος πόνος λόγω ερεθισμού των μεσοπλεύριων νεύρων. Τα οστεοπορωτικά 

σπονδυλικά κατάγματα θεωρούνται σταθερές κακώσεις και σπάνια προκαλούν 

νευρολογικές διαταραχές (25).  

Εργαστηριακά ευρήματα 

Ο κλασικός αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος δεν θα αποκαλύψει ευρήματα 

παθογνωμονικά   για οστεοπόρωση. Στη διερεύνηση της οστεοπόρωσης πρέπει να 

αναζητηθούν τα προϊόντα μεταβολισμού  του  κολλαγόνου, δηλαδή το αμινοτελικό 

(NTX)  και το καρβοξυτελικό (CTX) άκρο των α αλυσίδων, καθώς και τα προϊόντα 

διάσπασης των διασταυρούμενων δεσμών του κολλαγόνου, που είναι  τα ελεύθερα 

και D-Pyrilinks. Τα προϊόντα διάσπασης αντιπροσωπεύουν τον καταβολισμό του 

οστού από τις οστεοκλάστες και ανιχνεύονται στα ούρα, ενώ το CTX ανιχνεύεται και 

στο αίμα.  Αναζητούνται επίσης   η αλκαλική φωσφατάση και η οστεοκαλσίνη, που 

αντιπροσωπεύουν τον αναβολισμό του οστού και την εναπόθεση οστού από την 

οστεοβλάστη. 

Στην μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, όπου έχουμε αυξημένο μεταβολισμό, τόσο 

οι δείκτες οστικού σχηματισμού, όσο και οι δείκτες οστικής απορρόφησης θα είναι 

αυξημένοι. Στην γεροντική οστεοπόρωση ο μεταβολισμός του οστού είναι χαμηλός 

και έτσι δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες αλλαγές στις τιμές των δεικτών 

σχηματισμού και απορρόφησης. Στην δευτεροπαθή οστεοπόρωση τα ευρήματα από 

τον κλασικό αιματολογικό, βιοχημικό έλεγχο καθώς και από τον έλεγχο του 

μεταβολισμού του οστού θα εξαρτηθούν από την υποκείμενη αιτία.   

 13



Γενικά οι δείκτες οστικού μεταβολισμού δεν χρησιμοποιούνται στη διάγνωση της 

οστεοπόρωσης, λόγω της αλληλοεπικάλυψης των τιμών μεταξύ των φυσιολογικών 

και οστεοπορωτικών ατόμων και λόγω της μεγάλης βιολογικής διακύμανσης κατά τη 

διάρκεια του εικοσιτετραώρου (26).  

Ακτινολογικά ευρήματα 

 Σε κάθε ασθενή με υποψία οστεοπόρωσης πρέπει να γίνεται ακτινογραφικός έλεγχος 

της σπονδυλικής στήλης με πλάγιες ακτινογραφίες της θωρακικής και οσφυϊκής 

μοίρας για την ανάδειξη σπονδυλικών καταγμάτων. Τα αμφίκοιλα κατάγματα 

θεωρούνται τα κατεξοχήν οστεοπορωτικά κατάγματα, συσχετίζονται με χαμηλή 

οστική πυκνότητα και εντοπίζονται κυρίως στην οσφυϊκή και θωρακοοσφυϊκή μοίρα 

της σπονδυλικής στήλης. Αντιθέτως  τα σφηνοειδή κατάγματα εντοπίζονται κυρίως 

στην θωρακική και θωρακοοσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η παρουσία ενός 

σφηνοειδούς κατάγματος στην ΟΜΣΣ μπορεί να είναι από οστεοπόρωση, αλλά 

επίσης μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλη παθολογία όπως ένα όγκο ή μια φλεγμονή.  

Άλλα ακτινολογικά ευρήματα είναι η έντονη διαυγαστικότητα των τελικών 

σπονδυλικών πλακών, η  έλλειψη οστεοφύτων και η εμφάνιση των σπονδυλικών 

σωμάτων με κάθετη γράμμωση, που οφείλεται στην έντονη απεικόνιση της κάθετης 

δοκίδωσης του σπογγώδους οστού λόγω αραίωσης της οριζόντιας δοκίδωσης (15) 

Μορφομετρία σπονδυλικής στήλης  

Η μορφομετρία  της σπονδυλικής στήλης γίνεται στις πλάγιες ακτινογραφίες της 

σπονδυλικής στήλης και έχει σκοπό να ποσοτικοποιήσει το σπονδυλικό σώμα,  ώστε 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο αλγόριθμο να μπορεί να ορίσει πότε μια σπονδυλική 

παραμόρφωση είναι κάταγμα και όχι μια  φυσιολογική παραλλαγή του μεγέθους ή 

του σχήματος του σπονδύλου. Οι πλάγιες ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης 

λαμβάνονται με τον ασθενή σε κατακεκλιμένη πλάγια θέση με τα γόνατα και τα ισχία 
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σε κάμψη. Η λήψη της ακτινογραφίας της ΘΜΣΣ (Θωρακική Μοίρα της Σπονδυλικής 

Στήλης ) γίνεται με επικέντρωση στον Θ7 θωρακικό  σπόνδυλο, ενώ η λήψη της 

ΟΜΣΣ (Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης) γίνεται με επικέντρωση τον Ο3 

οσφυϊκό σπόνδυλο. Η μέθοδος της μορφοποίησης γίνεται  με μέτρηση του πρόσθιου 

(Ηπ)  μέσου (Ημ) και οπίσθιου ύψους(Ηο) κάθε σπονδυλικού σώματος από τον Θ4  

έως τον Ο4 σπόνδυλο. Τα σημεία ενδιαφέροντος τοποθετούνται όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

 Γενικά  υπάρχουν τρεις τύποι σπονδυλικών καταγμάτων. Το σφηνοειδές κάταγμα 

που καθορίζεται σαν ελάττωση του λόγου Ηπ/Ηο, το αμφίκοιλο κάταγμα που 

ορίζεται σαν ελάττωση του λόγου Ημ/Ηο και η καθίζηση ή συμπιεστικό κάταγμα  

που ορίζεται σαν  ελάττωση του λόγου Ηο/Ηο-1 ή Ηο/Ηο+1, όπου Ηο-1 και Ηο+1 

παριστούν τα ύψη των σπονδυλικών σωμάτων πάνω ή κάτω από τον σπόνδυλο που 

γίνεται η μέτρηση (28). Συνήθως οι παραπάνω αναλογίες συγκρίνονται με τους 

λόγους των υψών του θ4 σπονδύλου ( όπου σπανίως συμβαίνει κάταγμα)  ή με τον 

μέσο όρο του λόγου των υψών σπονδύλων φυσιολογικών ατόμων. Συνήθως τα 

φυσιολογικά άτομα επιλέγονται να είναι ηλικίας μεγαλύτερης από 50 έτη, να μην 

έχουν ακτινογραφικά υποψία κατάγματος και να μην έχουν κάποια πάθηση η οποία 

να επηρεάζει την οστική πυκνότητα (29). Υπάρχουν πολλές  ποσοτικές μέθοδοι 
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εκτίμησης των σπονδυλικών καταγμάτων. Μεταξύ αυτών είναι η μέθοδος του Eastell, 

του Melton και του McCloskey.  

Ο Eastell και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν ένα αλγόριθμο με βάση τον οποίο 

αναγνωρίζονται τρεις τύποι καταγμάτων το σφηνοειδές, το αμφίκοιλο και το 

συμπιεστικό κάταγμα και δύο βαθμοί σοβαρότητας του κατάγματος (Πίνακας). 

 

Τύπος παραμόρφωσης   

Σφηνοειδές κάταγμα Ηο-Ηπ/Ηο Χ100 

Αμφίκοιλο κάταγμα Ηο-Ημ/Ηο Χ100 

Συμπιεστικό κάταγμα Ηο ± 1-Ηο/ Ηο ± 1 Χ100 

Βαθμός σοβαρότητας  

Κάταγμα 1ου βαθμού  > 3SD αλλά < 4SD από τον μέσο όρο  

Κάταγμα 2ου βαθμού  > 4SD από τον μέσο όρο 

.        

Φυσιολογικός  θεωρείται ένας σπόνδυλος όταν ο λόγος των υψών Ηπ/Ηο, Ημ/Ηο και 

Ηο/Ηο ± 1 είναι ± 3SD από τον μέσο όρο (29). 

Σύμφωνα με τον McCloskey ένας σπόνδυλος θεωρείται ότι έχει κάταγμα εάν 

πληρούνται οι παρακάτω  προϋποθέσεις (Πίνακας ).   

 

Τύπος παραμόρφωσης  Κριτήρια 

Σφηνοειδής παραμόρφωση Ηπ/Ηο και Ηπ/Ηο ± 1 < (μέσο όρο Ηπ/Ηο - 3 SD) 

Αμφίκοιλη παραμόρφωση  Hμ/Ηο και Hμ/Ηο ± 1 < (μέσο όρο Ημ/Ηο - 3 SD) 

Συμπιεστική παραμόρφωση ή καθίζηση Ηο/Ηο ±1 και Ηα/Ηο ±1 < ( μέσο όρο Ηο/Ηο ±1 

και Ηα/Ηο±1 – 3SD 
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O McCloskey σε αντίθεση με τον Eastell χρησιμοποιεί δύο κριτήρια για τον ορισμό 

του σπονδυλικού κατάγματος, ενώ δεν αναφέρεται στην σοβαρότητα του κατάγματος 

(30). 

Εκτός από τις ποσοτικές μεθόδους εκτίμησης των σπονδυλικών καταγμάτων 

υπάρχουν και οι ημιποσοτικές ή  οπτικές μέθοδοι με κύριο αντιπρόσωπο τον Genant. 

Με αυτή την μέθοδο κάθε σπόνδυλος από τον Θ4 έως τον Ο4 παρατηρείται οπτικά 

χωρίς να γίνονται μετρήσεις του σπονδυλικού σώματος. Σύμφωνα με τον Genant 

μείωση  του προσθίου μέσου ή  οπισθίου ύψους του σπονδυλικού σώματος κατά 25% 

χαρακτηρίζει το σπονδυλικό κάταγμα 1ου βαθμού, μείωση κατά 25-40% χαρακτηρίζει 

το σπονδυλικό κάταγμα 2ου βαθμού, ενώ μείωση  μεγαλύτερη από 40% χαρακτηρίζει 

το κάταγμα 3ου βαθμού (31).  Οι ημιποσοτικές μέθοδοι δεν φαίνεται να μειονεκτούν 

έναντι των ποσοτικών. Σύμφωνα με τον Bruckner στις επιδημιολογικές και κλινικές 

μελέτες πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυασμός των δύο μεθόδων για να 

ελαχιστοποιηθούν τα ψευδώς αρνητικά ή θετικά κατάγματα που προέρχονται από τα 

μειονεκτήματα των δύο μεθόδων (32).   

Μέτρηση οστικής πυκνότητας  

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται σήμερα με την τεχνική της διπλής 

φωτονιακής απορροφησιομετρίας (DEXA). Με αυτή την τεχνική μπορεί να μετρηθεί 

η οστική πυκνότητα στην σπονδυλική στήλη συνήθως από τον Ο1 σπόνδυλο έως τον 

Ο4, στο ισχίο (αυχένας, τροχαντήρας και τρίγωνο του Ward), στο περιφερικό τρίτο 

της κερκίδας και σε όλο το σώμα (Total Body). Η μέτρηση στην ΟΜΣΣ  γίνεται σε 

προσθιοπίσθια λήψη και επηρεάζεται από την παρουσία οστεοφύτων και  

σπονδυλικών καταγμάτων ή παραμορφώσεων. Η πλάγια λήψη είναι μια εναλλακτική 

λύση στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σκολίωση στην ΟΜΣΣ. Η εξέταση του ισχίου 

επίσης επηρεάζεται από την παρουσία αρθροπάθειας, αλλά κυρίως από την στροφή 
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του ισχίου κατά την εξέταση. Οι τιμές των μετρήσεων  πρέπει να συγκρίνονται με 

βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν μετρήσεις νεαρών φυσιολογικών ατόμων 

καθώς και φυσιολογικών ατόμων παρόμοιας ηλικίας με τον εξεταζόμενο ασθενή. Το 

Z-score ορίζεται σαν η διαφορά μεταξύ της οστικής πυκνότητας του ασθενή από την 

οστική πυκνότητα φυσιολογικών ατόμων της ίδιας ηλικίας, γένους και φυλής 

διαιρημένο με την σταθερή απόκλιση.  Με τον ίδιο τρόπο το T-score ορίζεται σαν η 

διαφορά της οστικής πυκνότητας του ασθενή από την οστική πυκνότητα νεαρών 

ατόμων του ίδιου γένους και φυλής διηρημένο με την σταθερή απόκλιση.  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ένας ασθενής θεωρείται ότι έχει 

οστεοπόρωση όταν η οστική του πυκνότητα στην ΟΜΣΣ ή στο ισχίο είναι μικρότερη 

κατά 2.5 σταθερές αποκλίσεις από τον μέσο όρο φυσιολογικών νεαρών γυναικών ή 

ανδρών (T-score –2.5SD). Τιμές T-score από –1 έως –2.5 θεωρείται οστεοπενία, ενώ 

τιμές T-score μεγαλύτερες από –1SD θεωρούνται φυσιολογικές. Η οστεοπόρωση 

θεωρείται σοβαρή ή εγκατεστημένη όταν το T-score είναι μεγαλύτερο από 2.5SD και 

υπάρχει τουλάχιστον ένα σπονδυλικό κάταγμα (33, 34).  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ  

 Σκοπός στη θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι: 1) να σταματήσουμε τον αυξημένο 

ρυθμό οστικής απώλειας και να αυξήσουμε την οστική πυκνότητα, και 2) να 

βελτιώσουμε την νευρομυϊκή λειτουργία και να ελαττωθούν οι πτώσεις. Με αυτό τον 

τρόπο αναμένεται να ελαττωθεί ο κίνδυνος των οστεοπορωτικών καταγμάτων. 

Η θεραπεία της οστεοπόρωσης μπορεί να είναι συντηρητική και χειρουργική. Η 

συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία σε 

συνδυασμό με ασβέστιο και βιταμίνη D, είτε ελαττώνουν την οστεοκλαστική 

δραστηριότητα ή αυξάνουν την οστεοβλαστική δραστηριότητα. Η άσκηση επίσης με 

την μορφή επιλεγμένων προγραμμάτων βελτιώνει την ισορροπία και αποφεύγονται οι 
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πτώσεις. Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις οστεοπορωτικών 

καταγμάτων σύμφωνα με τις αρχές της οστεοσύνθεσης, καθώς  και στις περιπτώσεις 

σπονδυλικών καταγμάτων με νευρολογικές επιπλοκές. Η κυφοπλαστική εφαρμόζεται 

στις περιπτώσεις πρόσφατων σπονδυλικών καταγμάτων με σκοπό να ελαττωθεί ο 

πόνος και η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. 

Στα αντιοστεοκλαστικά φάρμακα περιλαμβάνονται τα οιστρογόνα, η καλσιτονίνη , τα 

διφωσφονικά και  οι εκλεκτικοί υποδοχείς των οιστρογονικών υποδοχέων με κύριο 

εκπρόσωπο την ραλοξιφένη. Στην κατηγορία των φαρμάκων που διεγείρουν τον 

οστικό σχηματισμό ανήκουν τα αναβολικά στεροειδή και η παραθορμόνη. 

Τα οιστρογόνα έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με 

σκοπό να βελτιώσουν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και να ελαττώσουν τον 

ρυθμό οστικής απώλειας. Τα οιστρογόνα φαίνεται να  ελαττώνουν τον αριθμό των 

σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων κατά 50%, αλλά η 

αποτελεσματικότητα τους στην μείωση των καταγμάτων του ισχίου δεν είναι 

αποδεδειγμένη (35,36). Τα οιστρογόνα προκαλούν αύξηση της οστικής πυκνότητας  

περίπου 2% τον χρόνο, αλλά σε περίπτωση που διακοπεί η θεραπεία η ασθενής 

αρχίζει να χάνει οστική μάζα με τον ίδιο ρυθμό που την απέκτησε. Τα  γεγονός αυτό 

σημαίνει ότι η θεραπεία με οιστρογόνα πρέπει να διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα ή 

στην περίπτωση που διακοπεί πρέπει συνεχίζεται με κάποιο άλλο αντιοστεοκλαστικό   

φάρμακο. Μετά από τα αποτελέσματα των μελετών WHI. η χρήση τους σήμερα 

τείνει να περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις έντονων μετεμμηνοπαυσικών 

συμπτωμάτων, που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις (36,37).  

Η καλσιτονίνη επίσης έχει χρησιμοποιηθεί πολύ στην θεραπεία της οστεοπόρωσης. Η 

ενδορινική μορφή (200IU) αυξάνει την οστική πυκνότητα στην σπονδυλική στήλη 

και ελαττώνει κατά 37% τον αριθμό των σπονδυλικών καταγμάτων, δεν φαίνεται 
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όμως να έχει κάποια σημαντική επίδραση στα κατάγματα του ισχίου (38). Η 

παυσίπονη δράση της στα οξέα σπονδυλικά κατάγματα δεν φαίνεται να ισχύει και σε 

περιπτώσεις χρόνιου πόνου λόγω παλαιών σπονδυλικών καταγμάτων ή οσφυαλγίας 

άλλης αιτιολογίας (39). 

Τα διφωσφονικά είναι μια άλλη κατηγορία φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται 

πολύ σήμερα στην θεραπεία της οστεοπόρωσης. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι είναι τα 

αμινοδιφωσφονικά αλενδρονάτη και ρισεδρονάτη. Τα αμινοδιφωσφονικά   αυξάνουν 

την οστική πυκνότητα στην σπονδυλική στήλη και στο ισχίο και ελαττώνουν την 

πιθανότητα για κάταγμα σε όλες τις μεριές του σκελετού κατά 50% περίπου (40). Οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό δεν είναι τόσο συχνές όσο πιστεύεται. 

Η χορήγηση τους δεν ενδείκνυται σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που υπάρχει 

πιθανότητα να μείνουν έγκυες (41). 

Η ραλοξιφένη  είναι ένας εκλεκτικός ρυθμιστής των οιστρογονικών υποδοχέων  

(SERMs, selective, estrogen receptors modulators). Δρα σαν οιστρογονικός 

αγωνιστής στον σκελετό και στα λιπίδια του πλάσματος και σαν οιστρογονικός 

ανταγωνιστής στο μαστό και το ενδομήτριο. Αυξάνει την οστική πυκνότητα στην 

σπονδυλική στήλη και στο ισχίο και ελαττώνει την συχνότητα των σπονδυλικών 

καταγμάτων κατά 30%. Η χορήγηση της δεν συνοδεύεται από διέγερση του 

ενδομητρίου, αλλά δεν έχει και κανένα αποτέλεσμα στα μετεμμηνοπαυσιακά 

συμπτώματα (42)   

Η παραθορμόνη  θεωρείται οστεοπαραγωγικό φάρμακο και χρησιμοποιείται 

τελευταία με ένδειξη την εγκατεστημένη οστεοπόρωση, καθώς και στις μορφές 

οστεοπόρωσης που δεν ανταποκρίνονται σε άλλα θεραπευτικά σχήματα. Η αύξηση 

στην οστική πυκνότητα  είναι μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρείται με τα 
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διφωσφονικά και η χορήγηση της φαίνεται να  συσχετίζεται με ελάττωση κατά 60% 

των σπονδυλικών καταγμάτων και κατά 50% των μη σπονδυλικών καταγμάτων (43).  

Ασβέστιο και βιταμίνη D στην θεραπεία της οστεοπόρωσης. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι η χορήγηση ασβεστίου στην παιδική ηλικία 

συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας στις διάφορες 

σκελετικές θέσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η κορυφαία οστική πυκνότητα να 

επιτυγχάνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και συνεπώς η οστική πυκνότητα του ενηλίκου 

να ανθίσταται σε υψηλούς ρυθμούς απώλειας. 

 

   Εργασία                   ηλικία          Θεραπεία            Διάρκεια         BMD    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΣΣ 1.9% 
Ισχίο 2.7% 

16 
Μην. 

1000mg 
Ασβεστίου 
(Ανθρακικό) 

16-18  
έτη 

Stear SJ  
Am J Clin Nutr. 
2003  

Αύξηση του T-
score σε όλες τις 
σκελετικές 
πλευρές 

10 
χρόνια 

Πρόσληψη ca> 
από 1000mg 

11-14 
έτη 

Wang MC  
Am J Clin Nutr. 
2003  

ΟΜΣΣ 2mg /cm2 

Περιφερικός 
σκελετός  
7-12 mg/cm2 

12 
Μην. 

750mg σε τροφές 
πλούσιες σε 
ασβέστιο 

7.9 ± 0.1  
έτη 

  Bangor JP 
J Clin Invest. 
1997  
 

Κερκίδα 3.8% 
ΟΜΣΣ 2.8% 
Ισχίο 3.5% 

3 
χρόνια 

1000 mg 
Κιτρικό ασβέστιο 

10 ± 2 έτη 
Μονοωογε
νείς 
δίδυμοι  

Johnston 
N Engl J Med 
1992 

 

Επίσης φαίνεται ότι η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D στις μεγάλες ηλικίες, έχει 

παρόμοιο αποτέλεσμα όχι μόνο στην αύξηση της οστικής πυκνότητας αλλά επίσης 

και στην μείωση των σπονδυλικών καταγμάτων και των καταγμάτων του ισχίου 

(Πίνακας).  
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       Εργασία       Ηλικία      Θεραπεία           Διάρκεια      Αποτέλεσμα 

Ελάττωση του ρυθμού 
οστικής απώλειας και 
μείωση των μη 
σπονδυλικών καταγμάτων  

3 έτη 500mg ασβέστιο 
και 800 μον βιτ D 

>65  Dawson-
Hughes B 
N Engl J 
Med. 1997  
 

Ελάττωση σπονδυλικών 
και μη σπονδυλικών 
καταγμάτων  
Αύξηση BMD κατά 2.7% 
στο ισχίο 

18 
μην. 

1200mg ασβέστιο 
και 800 μον βιτ D 

>80 Chapuy 
N Engl J 
Med 
2000 

Στατιστικά σημαντική 
ελάττωση καταγμάτων του 
ισχίου 

36 
Mην. 

1200mg ασβέστιο 
και 800 μον βιτ D 

>60  Lilliu H 
Maturitas. 
2003  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Πίνακας: Επίδραση της θεραπείας με ασβέστιο και βιταμίνη D στις μεγάλες  

       ηλικίες  

Απεναντίας η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D σαν μονοθεραπεία στις 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δεν σταματάει την οστική απώλεια και ακόμα 

περισσότερο δεν προφυλάσσει από τα οστεοπορωτικά κατάγματα (44,45). 

Η άσκηση στην θεραπεία της οστεοπόρωσης   

 Η άσκηση φαίνεται να ασκεί ευεργετική επίδραση στην οστική πυκνότητα και στην 

μείωση των καταγμάτων σε  όλες τις ηλικίες. O Bradnay και οι συνεργάτες του 

παρατήρησαν ότι ένα πρόγραμμα ασκήσεων μέτριας έντασης, διάρκειας 8 μηνών δύο 

φορές την εβδομάδα,  που εφαρμόστηκε σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας είχε σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση του πάχους του φλοιού και της ογκομετρικής οστικής 

πυκνότητας στο ισχίο (11).  O Friedlander και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι η 

εφαρμογή ενός προγράμματος ασκήσεων βαρύτητας και αεροβικής σε νέους 25-35 

ετών διάρκειας ενός έτους, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της οστικής πυκνότητας 
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κατά 1.3% στην σπονδυλική στήλη και κατά 2.6% στο ισχίο (46). Η άσκηση φαίνεται 

ότι παίζει σημαντικό ρόλο και στην μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. O 

Maddalozzo και οι συνεργάτες του εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα ασκήσεων αντίστασης 

διάρκειας 6 μηνών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 55 ετών. 

Στο τέλος του προγράμματος η οστική πυκνότητα στο ισχίο ήταν μεγαλύτερη κατά 

2.3% (47).  Η εφαρμογή ασκήσεων ενδυνάμωσης και  ισορροπίας  στις μεγαλύτερες 

ηλικίες δεν έχουν σκοπό να αυξήσουν την οστική πυκνότητα αλλά να βελτιώσουν την 

νευρομυϊκή κατάσταση και την ισορροπία και έτσι να αποφευχθούν οι πτώσεις και 

φυσικά τα κατάγματα. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν καρδιαγγειακά ή 

αναπνευστικά προβλήματα και αρθροπάθεια σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Τα 

προγράμματα ασκήσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 

γεροντικής ηλικίας και να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην προκαλούν πόνο και το 

κυριότερο να μην κινδυνεύει η υγεία των ηλικιωμένων που αθλούνται.  

Η οστεοπόρωση είναι μια συστηματική πολυπαραγοντική νόσος της οποίας η 

κυριότερη επιπλοκή είναι το κάταγμα. Ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου για 

οστεοπόρωση είναι και αρκετοί που μπορούν να τροποποιηθούν, όπως είναι το 

κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η καθιστική ζωή και η διατροφή. Η θεραπεία της 

οστεοπόρωσης σήμερα βασίζεται κυρίως στα αντιοστεοκλαστικά φάρμακα. Η 

σπουδαιότητα όμως του ασβεστίου και της βιταμίνης D στην διατήρηση της οστικής 

πυκνότητας και της άσκησης στην διατήρηση καλής νευρομυϊκής λειτουργίας, δεν 

πρέπει να παραγνωρίζονται.  
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                                                      ΟΣΦΥΑΛΓΊΑ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η οσφυαλγία είναι μία από τις συχνότερες παθήσεις. Περίπου το 80% των ανθρώπων 

αναφέρουν τουλάχιστον  μια κρίση οσφυαλγίας κατά την διάρκεια της ζωής τους και 

από αυτούς το 1-2% γίνονται χρόνιοι πάσχοντες. Η οσφυαλγία μπορεί να σχετίζεται με 

διάφορες παθήσεις  της σπονδυλικής στήλης, αλλά και με παθήσεις εκτός σπονδυλικής 

στήλης, για αυτό  τον λόγο σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η λήψη λεπτομερούς  

ιστορικού και επιμελούς φυσικής εξέτασης. 

Το ιστορικό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την γενική κατάσταση της  υγείας, 

παλαιούς τραυματισμούς του αξονικού σκελετού και των κάτω άκρων, καθώς και το 

επάγγελμα του ασθενούς. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την 

εντόπιση, την ένταση, την διάρκεια και την αντανάκλαση του πόνου, καθώς και για την  

επιδείνωση του ή όχι με τις κινήσεις του σώματος ή συγκεκριμένων αρθρώσεων.  Η 

παρουσία πυρετού, καταβολής των δυνάμεων ή συμπτωμάτων από άλλα συστήματα, 

όπως συχνουρία, ναυτία ή εμετός, θα βοηθήσει στην διαφορική διάγνωση και στον 

προσδιορισμό της αιτίας του πόνου. 

Η επισκόπηση ακολουθείται από την κλινική εξέταση όλων των συστημάτων και στην 

συνέχεια επικεντρώνεται στην κλινική εξέταση της σπονδυλικής στήλης, η οποία 

περιλαμβάνει την ψηλάφηση για τον εντοπισμό του πόνου, καθώς και τη διενέργεια 

ειδικών διαγνωστικών δοκιμασιών για να εξακριβωθεί εάν η  προέλευση του πόνου είναι 

νευρικής ή μυοσκελετικής αιτιολογίας.  

Η οσφυαλγία χαρακτηρίζεται σαν μηχανικής αιτιολογίας όταν προέρχεται από διαταραχή 

στις ανατομικές δομές της σπονδυλικής στήλης λόγω τραύματος ή επαναλαμβανόμενου 

μικροτραύματος, κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, οστεοπορωτικών καταγμάτων, 
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σπονδυλολίσθισης, ή σοβαρής σκολίωσης.  Περίπου στο 97% των ασθενών η οσφυαλγία 

είναι μηχανικής αιτιολογίας. Η οσφυαλγία χαρακτηρίζεται σαν μη μηχανικής αιτιολογίας 

όταν έχει σαν υποκείμενη αιτία νεόπλασμα, φλεγμονή, οροθετικές η οροαρνητικές 

ρευματοπάθειες, νόσο του Scheuermann και νόσο Paget.  Μόνο στο 1% των ασθενών η 

οσφυαλγία είναι μη μηχανικής αιτιολογίας. Οι παθήσεις των σπλάχνων της πυέλου, των 

νεφρών, του εντέρου, του παγκρέατος της χοληδόχου κύστης και του στομάχου       

ευθύνονται για το 2% των περιπτώσεων οσφυαλγίας (1,2,3). 

ΑΙΤΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ 

 Η οσφυαλγία παρουσιάζεται με αιφνίδια έναρξη ή χρόνια πορεία και η αιτιολογία της 

μπορεί να είναι μηχανικής ή μη μηχανικής αιτιολογίας. Ο πόνος μπορεί να έχει οστική 

προέλευση ή να προέρχεται από τα μαλακά μόρια, δηλαδή τους μεσοσπονδύλιους 

δίσκους, τούς  συνδέσμους  και τους μύες που εκφύονται ή καταφύονται στην 

σπονδυλική στήλη 

Μύες και σύνδεσμοι 

Η μυϊκή θλάση αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες οσφυαλγίας και  προκύπτει κατά 

την διάρκεια πλάγιας κάμψης, ή από συνδυασμό κάμψης και στροφής της σπονδυλικής 

στήλης. Συνοδεύεται από πόνο και ευαισθησία στην μυοτενοντώδη συμβολή των 

προσβεβλημένων μυών. Η θλάση των μυών είναι κάκωση που παθαίνουν συνήθως οι 

νέοι, που έχουν ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα. Ο αντίστοιχος μηχανισμός κάκωσης σε 

ηλικιωμένους  ασθενείς με ατροφικό μυϊκό σύστημα θα προκαλέσει μάλλον διάστρεμμα 

των σπονδυλικών αρθρώσεων παρά μυϊκή θλάση. Τα συμπτώματα υποχωρούν  συνήθως 

σε τρεις εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων συστήνεται στον ασθενή να αποφεύγει 

τις κινήσεις που προκαλούν πόνο. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν τότε θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί η διάγνωση και να αναζητηθεί κάποια πιο σοβαρή υποκείμενη αιτία πόνου 

(4). Οσφυαλγία μυϊκής αιτιολογίας μπορεί να προκύψει επίσης από υπερκόπωση των 
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ραχιαίων μυών, λόγω ανεπαρκούς απομάκρυνσης των προϊόντων μεταβολισμού της 

μυϊκής συστολής , ή λόγω παρεμπόδισης της αιματώσεως από την  παρατεινόμενη μυϊκή 

συστολή (5). 

Οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης είναι μια άλλη αιτία προέλευσης πόνου, αλλά  

διαγνωστικά είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος  ακριβώς σύνδεσμος πάσχει. 

Επιπλέον επειδή οι σύνδεσμοι περιβάλλονται από μύες, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί 

εάν η προέλευση του πόνου είναι μυϊκής ή συνδεσμικής αιτιολογίας. Ο υπερακάνθιος 

σύνδεσμος αποτελεί σπάνια αιτία οσφυαλγίας γιατί δεν είναι ανεπτυγμένος στα Ο4 και 

Ο5  σπονδυλικά σώματα, τα οποία αποτελούν την πιο συχνή αιτία προέλευσης οσφυϊκού 

πόνου (6). Ο μεσαγκάνθιος σύνδεσμος μπορεί να αποτελεί αιτία οσφυαλγίας γιατί έχει 

πιο πλούσια  νεύρωση (Ραχιαίοι οσφυϊκοί κλάδοι) και γιατί λόγω της τάσης του κατά την 

διάρκεια της κάμψης της σπονδυλικής στήλης μπορεί να υποστεί θλάση. Μελέτες σε 

πτώματα έχουν δείξει ότι το κεντρικό τμήμα του μεσαγκάνθιου συνδέσμου είναι συχνά 

εκφυλισμένο. Υπολογίζεται ότι 4% των οσφυαλγιών μηχανικής αιτιολογίας οφείλονται 

στον μεσαγκάνθιο σύνδεσμο (6,7). Ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος συνδέεται στενά με 

τον ινώδη δακτύλιο του μεσοσπονδύλιου δίσκου και έτσι τα συμπτώματα δεν είναι 

δυνατόν να αποδοθούν σε μία από τις δύο δομές (5). Ο ωχρός σύνδεσμος έχει πτωχή 

νεύρωση, είναι πολύ ελαστικός και κατά συνέπεια  δεν είναι πιθανό να αποτελεί αιτία 

οσφυαλγίας (8). Ο λαγονοοσφυϊκός σύνδεσμος διατείνεται κατά την κάμψη, στροφή και 

πλάγια κάμψη του Ο5 οσφυϊκού σπονδύλου και μπορεί να υποστεί θλάση κατά τη 

διάρκεια αυτών των κινήσεων. Ωστόσο ο σύνδεσμος καλύπτεται από τον πολυσχιδή και 

ιερονωτιαίο μύ και επιπλέον η έκφυσή του από την περιοχή της οπίσθιας λαγόνιας 

άκανθας αποτελεί επίσης και περιοχή κατάφυσης της οσφυονωτιαίας περιτονίας. Έτσι 
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πόνος στην περιοχή του Ο5 οσφυϊκού σπονδύλου είναι πιθανότερο να οφείλεται στους 

εκτείνοντες  μύες της ράχης παρά στον λαγονοοσφυϊκό σύνδεσμο (9). 

Μεσοσπονδύλιος δίσκος  

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος λαμβάνει νεύρωση από τον φαιό αναστομωτικό κλάδο και από 

το πρόσθιο και οπίσθιο σπονδυλικό πλέγμα. (10) Μηχανικός ερεθισμός του δίσκου 

προκαλεί πόνο μάλλον σε προβληματικούς δίσκους, ενώ η εφαρμογή θερμικού 

ερεθίσματος προκαλεί πόνο, ο οποίος είναι αρχικά εντοπισμένος αλλά στην συνέχεια 

αντανακλάται στον γλουτό και στο κάτω άκρο (11). Η δισκίτιδα, οι στροφικές κακώσεις 

του δίσκου και η ρήξη του ινώδους δακτυλίου είναι παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία ότι προκαλούν χαμηλή οσφυαλγία.  Η δισκίτιδα (φλεγμονή του 

μεσοσπονδυλίου δίσκου) είναι συνήθως ιατρογενής μετά από επεμβάσεις κήλης 

μεσοσπονδυλίου δίσκου ή μετά από δισκογραφία. Χαρακτηρίζεται από ανυπόφορο πόνο  

χωρίς συνήθως  άλλα συνωδά συμπτώματα (4). Οι στροφικές κακώσεις του δίσκου 

προκύπτουν από συνδυασμό στροφής και κάμψης της σπονδυλικής στήλης. Ο πόνος 

είναι έντονος και επιδεινώνεται με κινήσεις που διατείνουν τον ινώδη δακτύλιο και 

ιδιαίτερα με την στροφή και την κάμψη. Η βλάβη παραμένει εντοπισμένη στον ινώδη 

δακτύλιο και έτσι συνωδά συμπτώματα συνήθως απουσιάζουν (12). Η ρήξη του ινώδους 

δακτυλίου είναι μια από τις παθήσεις που έχει μελετηθεί πολύ εκτεταμένα και είναι ίσως 

η μόνη από τις αιτίες οσφυαλγίας για την οποία υπάρχει τόσο ισχυρή συσχέτιση με τον 

πόνο. Η ρήξη του ινώδους δακτυλίου συμβαίνει συνήθως στις νεώτερες ηλικίες , είναι 

ανεξάρτητη από τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις του μεσοσπονδυλίου δίσκου  οι οποίες 

αυξάνονται με την ηλικία αλλά δεν συσχετίζονται με επώδυνους δίσκους (13). Ο 

πηκτοειδής πυρήνας μπορεί να προβάλει δια μέσου της εξωτερικής στιβάδας του ινώδους 

δακτυλίου (πρόπτωση),  ή να διασπά την εξωτερική στιβάδα του ινώδους δακτυλίου και 
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να προβάλει δια μέσου του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου (κήλη), ή να διασπά το 

οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο και να διαχέεται ελεύθερα στο σπονδυλικό κανάλι (ρήξη). Η 

ρήξη του ινώδους δακτυλίου προκαλεί πόνο όταν επεκτείνεται στα εξωτερικά 2/3 του 

πάχους του, τα οποία έχουν πλούσια νεύρωση. Ο πόνος εντοπίζεται στην οσφύ και 

αντανακλάται στον γλουτό και μηρό και σπανίως κάτω από το γόνατο. Όταν  μια 

πρόπτωση ή μια κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου προκαλεί πιεστικά φαινόμενα στις 

νωτιαίες ρίζες, αρχικά παρουσιάζεται παραισθησία και στην συνέχεια πόνος λόγω 

φλεγμονώδους αντίδρασης στην περιοχή γύρω από την νωτιαία ρίζα. Ο πόνος 

εντοπίζεται στην οσφύ και έχει ριζιτική κατανομή στον μηρό, κνήμη και άκρο πόδα 

(5,4).   

Σπονδυλικό σώμα 

Το σπονδυλικό σώμα λαμβάνει νεύρωση από τα νευρικά πλέγματα του πρόσθιου και 

οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου. Τα νεύρα διαπερνούν το περιόστεο και παρέχουν 

νεύρωση στα βαθύτερα στρώματα του σπονδυλικού σώματος. Ωστόσο δεν είναι γνωστό 

εάν η νεύρωση των βαθυτέρων στρωμάτων του σπονδυλικού σώματος είναι αυτούσια ή 

είναι αγγειοκινητικοί κλάδοι των σπονδυλικών αγγείων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 

σπονδυλικό σώμα πονάει, αλλά δεν έχει αποδειχτεί εάν η προέλευση του πόνου είναι 

οστικής προέλευσης ή είναι από το περιόστεο. Η οστεοπόρωση η οποία προσβάλλει  και 

την σπονδυλική στήλη δεν φαίνεται να προκαλεί πόνο όταν δεν υπάρχει κάταγμα.  Αλλά 

ακόμα και όταν υπάρχει κάταγμα,  είναι γνωστό ότι όλα τα σπονδυλικά κατάγματα δεν 

είναι επώδυνα και όταν είναι επώδυνα δεν είναι γνωστό εάν ο πόνος προέρχεται από το 

οστό, από το περιόστεο, ή από διαταραχή της αρχιτεκτονικής της σπονδυλικής στήλης 

λόγω του κατάγματος. Το ότι το μικροκάταγμα μπορεί να διεγείρει περιαγγειακά νευρικά 
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στοιχεία και να προκαλείται πόνος  είναι μια άποψη που δεν έχει αποδειχτεί και έχει   

μόνο υποθετική αξία (5).  

Οπίσθια σπονδυλικά στοιχεία    

Τα οπίσθια σπονδυλικά στοιχεία μπορεί να προσβάλλονται από διάφορες παθήσεις και 

να προκαλείται πόνος με μηχανισμό ανάλογο εκείνο του σπονδυλικού σώματος. Η νόσος 

του Baastrup’s χαρακτηρίζεται από πρόσκρουση δύο παρακείμενων ακανθωδών 

αποφύσεων λόγω εκτεταμένης λόρδωσης ή εκτατικού μηχανισμού κάκωση. Είναι μια 

πάθηση που θεωρείται ότι προκαλεί πόνο, ωστόσο σε μια μελέτη με 64 ασθενείς που 

υπέφεραν από αυτήν την νόσο μόνο οι 14 ωφελήθηκαν μετά από χειρουργική 

αποκατάσταση της βλάβης (15). 

Σπονδυλικές αρθρώσεις     

Οι σπονδυλικές αρθρώσεις νευρώνονται από τούς ραχιαίους σπονδυλικούς κλάδους. 

Έκχυση υπέρτονου διαλύματος στις σπονδυλικές αρθρώσεις προκαλεί τοπικό και 

αντανακλαστικό πόνο χωρίς να ακολουθεί κάποιο πρότυπο η συγκεκριμένη κατανομή.  Ο  

μόνος τρόπος για να επιβεβαιωθεί η προέλευση του πόνου, είναι  η έκχυση  τοπικού 

αναισθητικού ή αντιφλεγμονώδους στις σπονδυλικές αρθρώσεις. Με αυτόν το τρόπο έχει 

διαπιστωθεί, με ελεγχόμενες μελέτες, ότι η συχνότητα της οσφυαλγίας λόγω παθήσεων 

στις σπονδυλικές αρθρώσεις είναι περίπου10% (16).  Οι σπονδυλικές αρθρώσεις συχνά 

προσβάλλονται από ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και 

οστεοαρθρίτιδα. Η οστεοαρθρίτιδα θεωρείται η κύρια αιτία πόνου σε ασθενείς με πόνο 

που προέρχεται από τις σπονδυλικές αρθρώσεις . Ωστόσο στις απλές ακτινογραφίες η 

οστεοαρθρίτιδα των σπονδυλικών αρθρώσεων παρουσιάζεται το ίδιο συχνά σε 

συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς ασθενείς. Το γεγονός αυτό  σημαίνει ότι  η 
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παρουσία οστεοαρθρίτιδας στις σπονδυλικές αρθρώσεις δεν είναι πάντα αιτία πόνου και 

θα πρέπει να διερευνώνται και άλλες πιθανές υποκείμενες αιτίες. 

Ιερολαγόνιος συνάρθρωση 

Η ιερολαγόνιος συνάρθρωση φαίνεται να λαμβάνει νευρικούς κλάδους από τους Ο4-Ο5 

και Ι1-Ι2 ραχιαίους νευρικούς κλάδους. Η νεύρωση συμπληρώνεται πρόσθια της 

συνάρθρωσης με κλάδους από το θυρεοειδές και το άνω γλουτιαίο νεύρο.  Η 

αγκυλοποιητική σπονδυλίτις, οι όγκοι, οι φλεγμονές, και οι οροαρνητικές 

ρευματοπάθειες είναι παθήσεις που προσβάλλουν την ιερολαγόνιο και μπορεί να 

προκαλέσουν πόνο.  Σε ασθενείς με χρόνιο πόνο η συχνότητα της ιερολαγονίτιδας είναι 

περίπου 10% (5).  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΟΞΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 

Ο πόνος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται ανατομικοί και 

λειτουργικοί παράγοντες που έχουν σκοπό την πρόσληψη, μεταφορά, τροποποίηση και 

αντίληψη των αλγεινών ερεθισμάτων. Η πρόσληψη του πόνου ξεκινάει από τους 

περιφερικούς υποδοχείς και μεταφέρεται με τις νευρικές ίνες στο γάγγλιο της ραχιαίας 

ρίζας. Στην συνέχεια με το νωτιοθαλαμικό δεμάτιο διαβιβάζεται στον θάλαμο και από 

εκεί στις σωματοαισθητικές περιοχές του φλοιού, όπου γίνεται η αντίληψη του πόνου.   

Υποδοχείς του πόνου 

Οι υποδοχείς του πόνου εντοπίζονται στο δέρμα, μύες, τένοντες, συνδέσμους, περιόστεο 

και στα διάφορα όργανα του σώματος. Μετά τον ερεθισμό των υποδοχέων η ώση που 

παράγεται οδεύει με τις αισθητικές ίνες στον νωτιαίο μυελό. Οι ίνες που εξυπηρετούν 

την αίσθηση του πόνου είναι δύο ειδών. Οι εμύελες (Αδ) και οι  αμύελες C νευρικές ίνες. 

Οι Αδ ίνες είναι λεπτές και μεταφέρουν έντονα ερεθίσματα, με ταχύτητα 2-30 μέτρα ανά 

λεπτό,  τα οποία προέρχονται συνήθως  από βλάβη των ιστών. Ερεθισμός των Αδ ινών 

γίνεται αντιληπτός με ένα σύντομο καλά καθορισμένο νυγμώδες άλγος.  Οι C ίνες  είναι 
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αμύελες και μεταφέρουν ποικιλία βλαπτικών ερεθισμάτων με ταχύτητα 2m ανά sec. Ο 

ερεθισμός των C ινών γίνεται αντιληπτός με ένα διάχυτο αίσθημα καύσου (18).  Οι ίνες 

Αδ και C αποτελούν τις περιφερικές αποφυάδες  των νευρικών κυττάρων που βρίσκονται 

στο γάγλιο της νωτιαίας ρίζας. Οι κεντρικές αποφυάδες των νευρώνων διαπερνούν τον 

νωτιαίο μυελό, έρχονται στο οπίσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού όπου συνάπτονται με 

τον δεύτερο αισθητικό νευρώνα. Οι κεντρικές αποφυάδες του δεύτερου αισθητικού 

νευρώνα  περνούν στο αντίθετο ημιμόριο του νωτιαίου μυελού και σχηματίζουν το 

νωτιοθαλαμικό δεμάτιο στις προσθιοπλάγιες δέσμες του νωτιαίου μυελού. Η φαιά ουσία 

του νωτιαίου μυελού διαιρείται σε 10 πετάλια (Ι έως Χ) ανάλογα με τον τύπο των 

νευρώνων και δενδριτών που περιέχει. Η πλειονότητα των αλγηνών ερεθισμάτων 

συγκλίνουν στα  πετάλια Ι, ΙΙ και V.   Tο νωτιοθαλαμικό δεμάτιο χωρίζεται σε δύο 

δέσμες. Η μία δέσμη αποτελεί το κυρίως νωτιοθαλαμικό δεμάτιο το οποίο ανέρχεται από 

το έξω χείλος του προμήκη, της γέφυρας και του  μεσεγκέφαλου, στο κοιλιοβασικό 

τμήμα του θαλάμου όπου συνάπτεται με τον τρίτο αισθητικό νευρώνα. Οι ίνες του τρίτου 

αισθητικού νευρώνα οδεύουν προς στον σωματοαισθητικό φλοιό,  όπου γίνεται 

αντιληπτή η ένταση, η προέλευση και η ποιότητα του πόνου. Η δεύτερη δέσμη το 

νωτιοδικτυωτό δεμάτιο μεσολαβεί στην αυτόνομη  και συναισθηματική πλευρά του 

πόνου. Το νωτιοδικτυωτό δεμάτιο συνδέεται με το στέλεχος, τον δικτυωτό σχηματισμό, 

τον μέσο θαλαμικό πυρήνα και τον ρομβοειδή βόθρο. Από αυτές τις δομές το ερέθισμα 

οδεύει στον φλοιό. Αυτή η οδός είναι υπεύθυνη για την εγρήγορση, την ετοιμότητα και 

τον φόβο που παρατηρείται στα επώδυνα ερεθίσματα.   

Νευροδιαβιβαστές  

Ένας μεγάλος αριθμός από χημικές ουσίες απελευθερώνονται προσυναπτικά ή 

μετασυναπτικά από τους δενδρίτες του οπίσθιου κέρατος του νωτιαίου μυελού, οι οποίες 
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διευκολύνουν, αναστέλλουν, ή τροποποιούν το ερέθισμα του πόνου. Ουσίες που 

διευκολύνουν το ερέθισμα του πόνου είναι τα αμινοξέα γλουταμάτη και ασπαρτάτη, η 

ουσία P, η CGRP (Calcitonin gene-related peptide), οι αυξητικοί παράγοντες και ο 

BDNF (Brain –derived neurotrophic factor). Ουσίες που δρουν ανασταλτικά στην ώση 

των ερεθισμάτων του πόνου είναι τα ενδογενή οποιοειδή (εκεφαλίνη και β-ενδορφίνη), 

το γάμα αμινιβουτιρικό οξύ(GABA) και η γλυκίνη. Οι δενδρίτες των κυττάρων του 

οπισθίου κέρατος διαθέτουν ειδικούς υποδοχείς για κάθε μια από αυτές τις ουσίες. Σε 

αυτούς τους υποδοχείς περιλαμβάνονται οι υποδοχείς των οποιοειδών (μ,κ,δ), α-

αδρενεργικοί υποδοχείς, υποδοχείς του γάμα-αμινοβουτηρικού οξέος, υποδοχείς 

σεροτονίνης, αδενοσίνης, νευροκινίνης, οι NMDA(N-methyl-D-aspartate) non-NMDA 

υποδοχείς. Η γλουταμάτη δρα στούς NMDA υποδοχείς και η ουσία P δρα στους 

υποδοχείς της νευροκινίνης.   Η νευροχημεία του οπισθίου κέρατος είναι πολύπλοκη και 

υπάρχουν  πολλές ποιοτικές κυρίως  διαφορές  ανάμεσα στην φαρμακολογία του οξέως 

πόνου και σε εκείνη που συσχετίζεται με καταστάσεις χρόνιου πόνου. Υπάρχουν 

επαρκείς ενδείξεις ότι οι υποδοχείς της γλουταμάτης (NMDA) εμπλέκονται σε ένα 

μεγάλο αριθμό από φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου. 

Τα φαινόμενα αυτά είναι η ανάπτυξη του Wind-up, η κεντρική ευαισθητοποίηση και  

αλλαγές στο εύρος των πεδίων από τα οποία προσλαμβάνεται ο πόνος. 

Περιφερική και κεντρική ευαισθητοποίηση 

Παρατεταμένα αλγεινά ερεθίσματα μπορεί να μεταβάλλουν την ένταση του ερεθίσματος 

που απαιτείται για την αντίληψη του πόνου. Έτσι χαμηλής έντασης ερεθίσματα τα οποία 

δεν θα προκαλούσαν πόνο, μετά την ευαισθητοποίηση των αισθητικών ινών ή 

υποδοχέων γίνονται επώδυνα (υπεραλγησία) .  Για παράδειγμα το απλό άγγιγμα στην 

περιοχή της μεθερπιτικής νευραλγίας προκαλεί πόνο, η κατάποση στην περίπτωση 
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φαρυγγίτιδας προκαλεί επίσης πόνο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με την ούρηση σε 

περιπτώσεις ουρολοίμωξης. Ευαισθητοποίηση συμβαίνει επίσης και σε επίπεδο 

νευρώνων στο οπίσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού. Μετά από μια κάκωση παρατηρείται 

αυξημένη απαντητικότητα των νευρώνων σε κανονικά ανώδυνα ερεθίσματα (αλλοδυνία), 

καθώς και μια ζώνη δευτερογενούς υπεραλγησίας γύρω από την κύρια βλάβη. Σε κάθε 

εισερχόμενο ερέθισμα δεν αντιστοιχεί μια απάντηση, αλλά ένα Wind-up δηλαδή μια 

αύξηση λόγου εισερχομένων ερεθισμάτων – εξερχόμενων απαντήσεων από τους 

νευρώνες του οπισθίου κέρατος. Ταυτόχρονα παρατηρείται μια αύξηση των ορίων της 

περιοχής από την οποία προσλαμβάνονται επώδυνα ερεθίσματα, έτσι ώστε ερεθίσματα 

από περιοχές που πριν δεν διέγειραν τις αισθητικές ίνες τώρα προκαλούσαν αλγεινά 

ερεθίσματα. Αυτές οι παθοφυσιολογικές αλλαγές είναι σημαντικές στην πορεία του 

οξέως πόνου αλλά επίσης στην ανάπτυξη του χρόνιου πόνου. 

Διαμόρφωση των ερεθισμάτων του πόνου 

Το αίσθημα του πόνου μετά από ένα ερέθισμα κάτω από συνηθισμένες συνθήκες γίνεται 

αντιληπτό με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των ατόμων. Για παράδειγμα οι αθλητές 

μπορούν να υποφέρουν πόνο που είναι ανυπόφορος από άλλους και ορισμένοι ασθενείς 

μπορεί να νοιώσουν σημαντική ανακούφιση από τον πόνο μετά από χορήγηση εικονικού 

φαρμάκου. Ακόμα περισσότερο ερεθισμός της φαιάς ουσίας γύρω από τον υδραγωγό του 

Sylvius σε μερικά πειραματόζωα, έχει σαν αποτέλεσμα την ανακούφιση του πόνου και 

μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και χειρουργική επέμβαση 

χωρίς  εμφανή πόνο.  

Η διαμόρφωση του πόνου μπορεί να γίνει σε επίπεδο νωτιαίου μυελού  (οπίσθιο κέρας) ή 

από ανώτερα κέντρα του κεντρικού νευρικού συστήματος.  
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Windup και πρωτεΐνες που εκκρίνονται από την έκφραση των c-fos γονιδίων φαίνεται να 

είναι δύο από τους παράγοντες που τροποποιούν τον πόνο σε επίπεδο νωτιαίου μυελού. 

Σε πειραματόζωα  ο αριθμός των νευρώνων που εκκρίνουν fos- πρωτεΐνες συσχετίζεται 

με πόνο που εκλύεται από επώδυνα ερεθίσματα. Τόσο το windup όσο και η έκκριση fos 

πρωτεϊνών μπλοκάρεται από τους ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων, οι οποίοι 

βρίσκονται μετασυναπτικά  στους νευρώνες του οπίσθιου κέρατος του νωτιαίου μυελού. 

Έτσι οι NMDA υποδοχείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν πολύ καλά 

αναλγητικά γιατί σε αντίθεση με τα οποιοειδή δεν έχουν καμία δράση όταν δεν υπάρχει 

ιστική ή νευρική βλάβη. Δυστυχώς  η χορήγηση ανταγωνιστών των  NMDA υποδοχέων 

συνοδεύεται από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.  

Ένας μεγάλος αριθμός από ανώτερα κέντρα συμμετέχουν στην διαμόρφωση των 

ανερχόμενων αλγεινών ερεθισμάτων.  Σε αυτά περιλαμβάνονται : ο σωματοαισθητικός 

φλοιός, ο θάλαμος και ο υποθάλαμος, ο μεσεγκέφαλος, η φαιά ουσία γύρω από τον 

υδραγωγό του Sylvius, καθώς και περιοχές της γέφυρας και του δικτυωτού σχηματισμού. 

Ηλεκτρικός ερεθισμός αυτών των περιοχών σε ανθρώπους και πειραματόζωα προκαλεί 

αναλγησία. Νευρικές ίνες από αυτές τις περιοχές κατέρχονται με την οπισθιοπλάγια 

δέσμη   και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον νωτιαίο μυελό κυρίως με τα πετάλια I και 

V. Αποκλεισμός της οπισθιοπλάγιας δέσμης έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη 

απαντητικότητα των νευρώνων του προσθίου κέρατος σε επώδυνα ερεθίσματα.  Οι 

κατερχόμενες ίνες φαίνεται να συνδέονται λειτουργικά με το νοραδρενεργικό  και 

σεροτονεργικό σύστημα καθώς και με το σύστημα των  οποιοειδών.  

Η νευροανατομία και η νευροχημεία των μηχανισμών του πόνου είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκη. Το ανερχόμενο σύστημα πρόσληψης, μεταφοράς, διαμόρφωσης και 

αντίληψης των επώδυνων ερεθισμάτων εμπλέκεται επίσης και στη δημιουργία της 
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περιφερικής και κεντρικής ευαισθητοποίησης. Από την άλλη μεριά,  συστήματα 

κατερχόμενα από τον εγκέφαλο όπως των οποιοειδών, το αδρενεργικό και 

σεροτονινεργικό σύστημα διαμορφώνουν την αντίληψη του πόνου προς την πλευρά της 

αναλγησίας. Σε πολλές περιπτώσεις χρόνιου πόνου όπου η υποκείμενη αιτία είναι 

άγνωστη, ή είναι γνωστή αλλά δεν υπάρχει θεραπεία, ο πόνος θα πρέπει να θεωρείται η 

νόσος και οι μηχανισμοί του πόνου η παθολογία της νόσου. Αυτή η αντίληψη σε 

συνδυασμό με γνώση των μηχανισμών του πόνου, ίσως βοηθήσει περισσότερο στην  

φαρμακευτική ή ψυχολογική αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνιες παθήσεις 

(17,18,19,20,21).  

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι το 80% του πληθυσμού αναφέρει ότι έχει 

υποφέρει από οσφυαλγία κατά την διάρκεια της ζωής του. Στην οσφυαλγία τα 

συμπτώματα,  κυρίως ο πόνος, και η αδυναμία του ασθενούς να αντεπεξέρχεται στις 

καθημερινές του δραστηριότητες είναι παράμετροι που έχουν μεγάλη σημασία στην 

εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, αλλά και στην παρακολούθησή του μετά από 

θεραπεία.  

Από τους χαρακτήρες του πόνου, η ένταση είναι αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί πολύ 

στην έρευνα αλλά και στην κλινική πράξη για την εκτίμηση της σοβαρότητας της νόσου, 

στη διάκριση μεταξύ ασθενών με επώδυνα σύνδρομα και στην παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας. Η ένταση του πόνου είναι μια ποσοτική εκτίμηση 

του μεγέθους του πόνου και οι  πιο συχνές μέθοδοι προσδιορισμού της  είναι η 

προφορική διαβαθμισμένη κλίμακα (Verbal Rating Scale), η οπτική αναλογική κλίμακα 

(Visual Analog Scale)  και η αριθμητική διαβαθμισμένη κλίμακα.(Numerical Rating 

Scale) 
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Η προφορική ή λεκτική διαβαθμισμένη κλίμακα ή VRS ( Verbal Rating Scale) 

περιλαμβάνει μία λίστα από λέξεις με τις οποίες δημιουργείται μια διαβάθμιση της 

αναφερόμενης έντασης του πόνου. Για παράδειγμα σε μια προφορική διαβαθμισμένη 

κλίμακα ο ασθενής ερωτάται εάν ο πόνος του αυτή την στιγμή είναι ήπιος, μέτριος, 

δυνατός, ανυπόφορος ή αν δεν υπάρχει καθόλου πόνος. Οι λέξεις ή φράσεις μιας τέτοιας 

κλίμακας μπορούν να βαθμολογηθούν για λόγους στατιστικής επεξεργασίας. Μία τέτοια 

βαθμολόγηση συνήθως δίνει 0 βαθμούς σε απουσία πόνου, 1 βαθμό στον ήπιο πόνο, 2 

βαθμούς στον μέτριο πόνο, 3 βαθμούς στον δυνατό και 4 βαθμούς στον ανυπόφορο πόνο.  

Η βαθμολόγηση όμως με ίσα διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις δεν σημαίνει και 

ισοδύναμη αντίληψη της αίσθησης του πόνου. Έτσι ενώ η διαφορά ανάμεσα στην 

απουσία πόνου και στον ήπιο πόνο είναι μικρότερη από αυτή μεταξύ μέτριου και 

δυνατού πόνου, η αριθμητική τους διαφορά σε μια προφορική διαβαθμισμένη κλίμακα 

είναι η ίδια. Επίσης ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις λέξεις που 

χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση που του δίνονται γραμμένες πρέπει να ξέρει να 

διαβάζει (22). Γενικά  όμως η προφορική διαβαθμισμένη κλίμακα του πόνου είναι 

εύκολη στην χρήση συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τις άλλες κλίμακες 

του πόνου και έχει ευαισθησία στο να αναδεικνύει διαφορές σε θεραπείες που είναι 

γνωστό ότι επηρεάζουν την ένταση του πόνου (23,24). 

Η οπτική αναλογική κλίμακα του πόνου ή VAS ( Visual Analog Scale) 

αντιπροσωπεύεται με μια ευθεία γραμμή μήκους 10 cm σχεδιασμένη στο χαρτί που το 

ένα άκρο της αντιπροσωπεύει την απουσία πόνου ενώ το άλλο της άκρο αντιπροσωπεύει 

τον χειρότερο πόνο που θα μπορούσε να υπάρχει. Πάνω στην γραμμή μπορεί να 

υπάρχουν σημεία ή αριθμοί και τότε η σκάλα ονομάζεται γραφική διαβαθμισμένη 

κλίμακα.  Η κλίμακα VAS συσχετίζεται πολύ καλά και στατιστικά σημαντικά με τις 
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άλλες κλίμακες πόνου και όπως και η αριθμητική κλίμακα δείχνει πολύ καλή ευαισθησία 

στην ανάδειξη διαφορών στην ένταση του πόνου  μετά από την εφαρμογή  θεραπείας. 

Οι διαφορές στην ένταση του πόνου που μετριούνται με την κλίμακα VAS είναι πιο 

εύκολα αντιληπτές  σαν διαφορές στο μέγεθος του πόνου. Έτσι μία διαφορά στην ένταση 

του πόνου από το 8 στο 4 σημαίνει ότι ο πόνος μειώθηκε κατά 50% , που είναι πιο 

εύκολα αντιληπτό από την διαφορά μεταξύ ήπιου πόνου και  ανυπόφορου σε μια 

προφορική διαβαθμισμέμη κλίμακα. Επίσης μια κλίμακα VAS μήκους 10cm (100mm)  

περικλείει στην πραγματικότητα 100 πιθανά σημεία απάντησης γεγονός που αυξάνει την 

ευαισθησία της δηλαδή την ικανότητα της να ανιχνεύει μικρές διαφορές στην ένταση του 

πόνου. Βέβαια  για την συμπλήρωση μια κλίμακας VAS ο ασθενής δεν πρέπει να έχει 

κινητικά προβλήματα  και γνωστικές δυσκολίες όπως συνήθως έχουν οι ηλικιωμένοι ή 

άτομα που λαμβάνουν οποιοειδή αναλγητικά (22,24).  

Η αριθμητική διαβαθμισμένη κλίμακα NRS (Numerical Raiting Scale) είναι μια 

προφορική κλίμακα, όπου ζητείται από τον ασθενή να βαθμολογήσει τον πόνο του με 

ένα βαθμό από το 0 έως το 10, όπου το 0 σημαίνει την απουσία πόνου και το 10 

αντιπροσωπεύει τον χειρότερο πόνο που θα μπορούσε να υπάρχει. Παρουσιάζει θετική 

και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις άλλες κλίμακες της έντασης του πόνου και 

ευαισθησία στο να αναδεικνύει διαφορές μετά από εφαρμογή μιας αποτελεσματικής 

θεραπευτικής αγωγής (23). Η ευαισθησία της κλίμακας μπορεί να αυξηθεί 

χρησιμοποιώντας μια εκατοντάβαθμη κλίμακα στην οποία το 0  αντιπροσωπεύει την  

απουσία πόνου και το 100 τον χειρότερο πόνο. Η  NRS δεν χρειάζεται μολύβι και χαρτί 

για να συμπληρωθεί, έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με κινητικά 

προβλήματα καθώς και σε ασθενείς που επανεξετάζονται με τηλεφωνική συνέντευξη. Η 
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NRS είναι απλή και δεν φαίνεται να παρουσιάζει δυσκολίες στην συμπλήρωση της από 

τους ηλικιωμένους ασθενείς (25). 

Η ένταση του πόνου από μόνη της δεν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την 

σοβαρότητα της νόσου. Σημασία έχει το πόσο αυτός ο πόνος επηρεάζει την λειτουργική 

ικανότητα του ατόμου, δηλαδή την ικανότητά του να αντεπεξέρχεται στις καθημερινές 

του δραστηριότητες. Ο Von Korft και οι συνεργάτες του βρήκαν ότι ασθενείς με μέση 

ένταση πόνου κάτω από το μεσοδιάστημα μιας κλίμακας που μετράει ένταση πόνου, 

είναι απίθανο να αναφέρουν σημαντική έκπτωση των λειτουργικών τους 

δραστηριοτήτων.  Ασθενείς με μέτρια προς σοβαρή ανικανότητα  σχεδόν πάντα έχουν 

μέση ένταση πόνου πάνω από το μεσοδιάστημα μιας κλίμακας έντασης πόνου, αν και 

υπάρχουν αρκετοί ασθενείς αυτής της κατηγορίας που δεν αναφέρουν σημαντική 

ανικανότητα (26). Από την άλλη μεριά πολλοί ασθενείς, ειδικά αυτοί που πάσχουν από 

χρόνιο πόνο, κατά την στιγμή της επανεξέτασης δεν αναφέρουν καθόλου πόνο, αλλά 

σημαντική ανικανότητα  λόγω πόνου, ο οποίος εμφανίζεται κατά την διάρκεια των 

καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα λοιπόν με την κλινική εξέταση είναι 

πολύ σημαντικό ο γιατρός να μπορεί  να καθορίσει κατά πόσο η θεραπευτική παρέμβαση 

έχει εκπληρώσει τους στόχους της, δηλαδή τον έλεγχο του πόνου και  την αποκατάσταση 

της λειτουργικότητας. Για τον σκοπό αυτό σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορα 

ερωτηματολόγια ανικανότητας λόγω πόνου, τα οποία είναι εξειδικευμένα για κάθε 

πάθηση  και έχουν στόχο να ποσοτικοποιήσουν τον βαθμό της αδυναμίας του ασθενή να 

αντεπεξέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες. Ειδικά για την περίπτωση της 

οσφυαλγίας έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται αρκετά ερωτηματολόγια 

ανικανότητας όπως : Το ερωτηματολόγιο ανικανότητας του Oswestry,  η αναλογική  
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κλίμακα του Million, το ερωτηματολόγιο Roland και ο δείκτης ανικανότητας του 

Waddell. 

Από αυτά το ερωτηματολόγιο του Oswestry και του Roland έχουν χρησιμοποιηθεί 

περισσότερο, τόσο για την εκτίμηση των ασθενών με οσφυαλγία όσο και για την 

ανίχνευση αλλαγών στο επίπεδο ανικανότητας των ασθενών μετά από την εφαρμογή 

θεραπευτικής αγωγής. Το ερωτηματολόγιο του Oswestry αποτελείται από δέκα τμήματα 

τα οποία αναφέρονται στις καθημερινές δραστηριότητες, οι οποίες πιθανόν να 

διαταράσσονται λόγω του πόνου. Οι δραστηριότητες αυτές είναι η ένδυση, η άρση 

βάρους, η βάδιση, η ορθοστασία, η καθιστή θέση, ο ύπνος, η σεξουαλική δραστηριότητα, 

η κοινωνικότητα και τα ταξίδια. Επίσης στο πρώτο τμήμα της  περιλαμβάνει μία λεκτική 

κλίμακα πόνου (Verbal Rating Scale) για την εκτίμηση της έντασης του πόνου.  Κάθε 

τμήμα αποτελείται από 6 ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην συγκεκριμένη 

δραστηριότητα  παρουσιάζονται ιεραρχικά ανάλογα με τον βαθμό της ανικανότητας, ο 

οποίος μετριέται από το 0 (καμία  διαταραχή ) έως το 5 (  η μεγαλύτερη διαταραχή). Ο 

βαθμός κάθε τμήματος αθροίζεται για να μας δώσει την βαθμολογία, η οποία κυμαίνεται 

από 0 έως το  50 που αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη ανικανότητα.  Ο τελικός βαθμός 

διπλασιάζεται και εκφράζεται σαν ποσοστό (27). Το ερωτηματολόγιο του Oswestry 

παρουσιάζει καλή συσχέτιση με τα άλλα ερωτηματολόγια ανικανότητας και καλή 

επαναληψημότητα , απαντητικότητα και αξιοπιστία (29). 

Το ερωτηματολόγιο του Roland καλύπτει επίσης ένα ευρύ φάσμα από καθημερινές 

δραστηριότητες, οι οποίες πιθανόν να διαταράσσονται λόγω του πόνου στη μέση. 

Αποτελείται από 24 ερωτήσεις και κάθε ερώτηση αναφέρεται σε μια δραστηριότητα. Η 

αρχή ή το τέλος της ερώτησης περιλαμβάνει την φράση «λόγω της μέσης μου», όπως για 

παράδειγμα, μένω σπίτι την περισσότερη ώρα λόγω της μέσης μου. Αυτό γίνεται για να 

 16



διαχωρίζεται η ανικανότητα από οσφυαλγία, από την ανικανότητα που προέρχεται από 

άλλη αιτία. Η βαθμολογία γίνεται αθροίζοντας τις θετικές απαντήσεις και κυμαίνεται από 

0 έως το  24 το οποίο  αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη ανικανότητα (27). Το 

ερωτηματολόγιο του Roland εμφανίζει καλή συσχέτιση με τα άλλα ερωτηματολόγια 

ανικανότητας είτε είναι ειδικά, όπως το ερωτηματολόγιο του Oswestry, ή γενικά όπως η 

SF-36. Χαρακτηρίζεται επίσης από καλή απαντητικότητα, επαναληψημότητα και 

αξιοπιστία (28,29).  

Τα ερωτηματολόγια του Oswestry και Roland χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με οξύ και 

χρόνιο πόνο, αν και οι ασθενείς με χρόνιο πόνο πιθανόν να έχουν διαφορετικές 

δυσκολίες λειτουργικότητας από  τους ασθενείς με χρόνιο πόνο. 

Το ερωτηματολόγιο του Roland αναφέρεται στο σήμερα, δηλαδή εκτιμά την 

λειτουργικότητα σε συγκεκριμένο χρόνο. Επίσης οι ερωτήσεις του είναι έτσι δομημένες 

ώστε να αναφέρονται στο τι  πραγματικά κάνει ο ασθενής , π.χ μένω στο σπίτι την 

περισσότερη ώρα λόγω της μέσης μου (capacity-based) και όχι στο τι μπορεί να κάνει, 

π.χ μπορώ να σηκώσω βαριά αντικείμενα χωρίς επιπρόσθετο πόνο (performance-based) 

(30).  Το ερωτηματολόγιο του Roland περιέχει σύντομες και εύκολες ερωτήσεις και έτσι 

είναι εύκολο να συμπληρωθεί με τηλεφωνική συνέντευξη. Είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιείται σε μέτριας και ελαφριάς μορφής ανικανότητα (29). 

Το ερωτηματολόγιο του Oswestry δεν εκτιμά την λειτουργικότητα σε συγκεκριμένο 

χρόνο, αλλά πιθανόν να αναφέρεται στην τελευταία εβδομάδα. Ο σκελετός του είναι 

δομημένος έτσι ώστε να παρέχει συνδυασμό capacity-based και performance-based 

ερωτήσεις. Είναι δύσκολο να συμπληρωθεί με τηλεφωνική συνέντευξη γιατί περιέχει 

μεγάλες και πολύπλοκες ερωτήσεις. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται σε ασθενείς 

με μέτρια και βαρεία μορφή ανικανότητας (27,29).  
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Και τα δύο ερωτηματολόγια έχουν καλές ιδιότητες, είναι αξιόπιστα  και ειδικά για 

περιπτώσεις ανικανότητας από οσφυαλγία, χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των 

ασθενών αλλά και για να ανιχνεύουν αλλαγές στην ανικανότητα στην πορεία του χρόνου. 

Η χρήση του ενός  ή του άλλου εξαρτάται κυρίως από την διαθέσιμη μετάφραση και 

αξιολόγηση του στην γλώσσα της χώρας από την οποία χρησιμοποιείται. Στο παράρτημα 

παρουσιάζεται η Ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου του Oswestry (31). Η 

Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου του Oswestry παρουσιάζει θετική και 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την κλίμακα VAS, με την αναφερόμενη γενική 

κατάσταση της υγείας, και με την εντόπιση του πόνου στις  οστεοπορωτικές γυναίκες με 

χρόνια οσφυαλγία (32).    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Ερωτηματολόγιο ανικανότητας του Oswestry 
 
 
Παρακαλώ σημειώστε με Χ μόνο σε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις κάθε ενότητας 
που πιστεύεται πως αντικατοπτρίζεται στο πρόβλημά σας ή είναι η πλησιέστερη.  

 
Ένταση του πόνου αυτή τη στιγμή: 

 Μπορώ να αντέξω τον πόνο μου χωρίς να παίρνω παυσίπονα.  
 Ο πόνος είναι ισχυρός αλλά τον αντιμετωπίζω χωρίς να παίρνω παυσίπονα. 
 Τα παυσίπονα με ανακουφίζουν τελείως από τον πόνο.  
 Τα παυσίπονα με ανακουφίζουν μερικώς από τον πόνο.   
 Τα παυσίπονα με ανακουφίζουν ελάχιστα από τον πόνο. 
 Τα παυσίπονα δεν έχουν επίδραση στον πόνο και δεν τα χρησιμοποιώ. 

 
Ατομική φροντίδα (ένδυση, πλύσιμο κλπ): 

 Μπορώ να περιποιηθώ τον εαυτό μου χωρίς να εμφανίζεται πόνος. 
 Μπορώ να περιποιηθώ τον εαυτό μου αλλά εμφανίζεται πόνος.   
 Είναι επώδυνο όταν περιποιούμαι τον εαυτό μου αλλά μπορώ να το κάνω σιγά και   

    προσεκτικά. 
 Χρειάζομαι κάποια βοήθεια αλλά τις πιο πολλές φορές μπορώ να εξυπηρετήσω τον  

    εαυτό μου. 
 Χρειάζομαι κάθε ημέρα βοήθεια στις περισσότερες προσωπικές μου φροντίδες μου.  
 Δεν μπορώ να ντυθώ, πλένομαι με δυσκολία και περνώ την ώρα μου στο κρεβάτι  

 
Άρση βάρους 

 Μπορώ να σηκώσω πολύ βαρύ αντικείμενο χωρίς να εμφανισθεί πόνος. 
 Μπορώ να σηκώσω παραπάνω βάρος αλλά εμφανίζεται πόνος. 
 Δεν μπορώ να σηκώσω βαριά αντικείμενα από το πάτωμα αλλά μπορώ από το  

    τραπέζι.  
 Δεν μπορώ να σηκώσω βαριά αντικείμενα αλλά μπορώ ελαφριά ή μέτρια βάρη 
 Μπορώ να σηκώσω μόνο πολύ ελαφρά αντικείμενα. 
 Δεν μπορώ να σηκώσω ή να μεταφέρω οποιοδήποτε απ΄ τα ανωτέρω. 

 
Βάδιση: 

 Μπορώ να βαδίσω οποιαδήποτε απόσταση χωρίς να με διακόψει ο πόνος. 
 Ο πόνος διακόπτει την βάδιση σε περισσότερο από 2 χιλιόμετρα  
 Ο πόνος διακόπτει την βάδιση σε περισσότερο από 1 χιλιόμετρο  
 Ο πόνος διακόπτει την βάδιση σε περισσότερο μισό χιλιόμετρο. 
 Μπορώ να βαδίσω μόνο με την βοήθεια μαγκούρας ή πατερίτσας.  
 Παραμένω στο κρεβάτι σχεδόν όλη την ώρα και με δυσκολία πηγαίνω έως την  

    τουαλέτα. 
 
Κάθισμα: 

 Μπορώ να καθίσω σε οποιαδήποτε θέση για όση ώρα επιθυμώ. 
 Μπορώ να καθίσω όση ώρα επιθυμώ, αλλά σε θέση που με βολεύει. 
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 Ο πόνος δεν μου επιτρέπει να κάθομαι περισσότερο από μία ώρα. 
 Ο πόνος δεν μου επιτρέπει να κάθομαι για περισσότερο από 30 λεπτά. 
 Ο πόνος δεν μου επιτρέπει να κάθομαι για περισσότερο από 10 λεπτά 
 Ο πόνος δεν μου επιτρέπει να κάθομαι. 

 
Ύπνος 

 Ο ύπνος μου δεν είναι ποτέ διαταραγμένος λόγω του πόνου. 
 Μπορώ να κοιμηθώ καλά μόνο παίρνοντας φάρμακα.  
 Ακόμα και αν παίρνω φάρμακα έχω λιγότερο από 6 ώρες ύπνο. 
 Ακόμα και αν παίρνω φάρμακα έχω λιγότερο από 4 ώρες ύπνο. 
 Ακόμα και αν παίρνω φάρμακα έχω λιγότερο από 2 ώρες ύπνο.  
 Ο πόνος δεν με αφήνει να κοιμηθώ καθόλου. 

 
Ορθοστασία:                                                  

 Μπορώ να σταθώ όρθιος για όση ώρα επιθυμώ χωρίς να εμφανισθεί επιπλέον πόνος. 
 Μπορώ να σταθώ όρθιος για όση διάρκεια επιθυμώ, αλλά προστίθεται επιπλέον 

    πόνος. 
 Ο πόνος διακόπτει την παραμονή μου σε όρθια θέση σε περισσότερο από μία ώρα. 
 Ο πόνος διακόπτει την παραμονή μου σε όρθια θέση σε περισσότερο από μισή ώρα. 
 Ο πόνος διακόπτει την παραμονή μου σε όρθια θέση σε περισσότερο από 10΄ λεπτά. 
 Ο πόνος δεν μου επιτρέπει να σταθώ όρθιος. 

 
Σεξουαλική ζωή: 

 Η σεξουαλική μου ζωή είναι φυσιολογική και δεν προκαλεί περισσότερο πόνο. 
 Η σεξουαλική μου ζωή είναι φυσιολογική αλλά προκαλεί περισσότερο πόνο. 
 Η σεξουαλική μου ζωή είναι περίπου φυσιολογική αλλά πολύ επώδυνη. 
 Η σεξουαλική μου ζωή λόγω του πόνου είναι πολύ περιορισμένη. 
 Η σεξουαλική μου ζωή λόγω του πόνου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 
 Ο πόνος έχει διακόψει πλήρως την σεξουαλική μου δραστηριότητα. 

 
Κοινωνική ζωή: 

 Η κοινωνική μου ζωή είναι φυσιολογική και δεν προκαλεί περισσότερο πόνο. 
 Η κοινωνική μου ζωή είναι φυσιολογική, αλλά αυξάνει τον πόνο. 
 Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ποιο ενεργητικές δραστηριότητες όπως π.χ το τένις.  
 Ο πόνος έχει περιορίσει την κοινωνική μου ζωή με αποτέλεσμα να μη βγαίνω συχνά 

    έξω. 
 Ο πόνος έχει περιορίσει την κοινωνική μου ζωή μέσα στο σπίτι. 
 Δεν έχω κοινωνική ζωή λόγω του πόνου. 

 
 Ταξίδια: 

  Μπορώ να ταξιδεύω οπουδήποτε χωρίς να εμφανίζεται επιπλέον πόνος. 
 Μπορώ να ταξιδεύω οπουδήποτε, όμως αυτό αυξάνει τον πόνο. 
 Ο πόνος είναι άσχημος, αλλά μπορώ να ταξιδεύσω για δύο ώρες. 
 Ο πόνος περιορίζει το ταξίδι για λιγότερο από μία ώρα. 
 Ο πόνος περιορίζει το ταξίδι για λιγότερο από 30΄ λεπτά. 
 Ο πόνος δεν μου επιτρέπει το ταξίδι παρά μόνο εάν πάρω αναλγητικά. 
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ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οστεοπόρωση είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από ποιοτική και ποσοτική 

διαταραχή της οστικής πυκνότητας με αποτέλεσμα το κάταγμα. Το κάταγμα μπορεί να 

συμβεί στον αξονικό (σπονδυλική στήλη, ισχίο) ή τον περιφερικό σκελετό 

(πηχεοκαρπική, βραχιόνιο). Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης  χαρακτηρίζονται 

από παραμόρφωση του σπονδυλικού σώματος, με επακόλουθη παραμόρφωση της 

σπονδυλικής στήλης κυρίως σε κύφωση. Εκτός από την κύφωση και η σκολίωση 

φαίνεται να συσχετίζεται με οστεοπόρωση  στους ηλικιωμένους,  αφού η συχνότητα της 

είναι 6 φορές μεγαλύτερη στους οστεοπορωτικούς ασθενείς σε σχέση με τους ασθενείς 

που δεν έχουν οστεοπόρωση (1). Επιπρόσθετα έχει βρεθεί ότι στους νεαρούς ασθενείς με 

ιδιοπαθή σκολίωση υπάρχει υπόστρωμα εμμένουσας χαμηλής οστικής πυκνότητας (2). 

ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν μια σχέση μεταξύ σπονδυλικού 

κατάγματος και οστικής πυκνότητας. Ανάμεσα σε αυτούς είναι: η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για να καθορίσει τον τύπο και την σοβαρότητα του σπονδυλικού 

κατάγματος, ο αριθμός των σπονδυλικών καταγμάτων,  το μέρος που μετριέται η οστική 

πυκνότητα (σπονδυλική στήλη ή ισχίο), η ηλικία, το φύλο και η σχέση βάρους - ύψους. 

Στις περισσότερες μελέτες που αναζητείται μια τέτοια σχέση, χρησιμοποιούνται 

ποσοτικές μέθοδοι εκτίμησης των καταγμάτων ( οι ποσοτικές μέθοδοι συζητήθηκαν στο 

πρώτο κεφάλαιο της οστεοπόρωσης).  Η ελάττωση του πρόσθιου ύψους του σπονδυλικού 

σώματος χαρακτηρίζει το σφηνοειδές κάταγμα. Η ελάττωση του ύψους του σπονδυλικού 

σώματος στην μεσότητα καθορίζει το αμφίκοιλο κάταγμα, ενώ  η καθίζηση του 
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σπονδυλικού σώματος χαρακτηρίζεται από ελάττωση του προσθίου μεσαίου και 

οπισθίου ύψους του σπονδυλικού σώματος.  

Ο Nicholson και οι συνεργάτες, του  μέτρησαν σε 222 γυναίκες ηλικίας 50-82 ετών την 

οστική πυκνότητα και τον τύπο και αριθμό των σπονδυλικών καταγμάτων. Διαπίστωσαν 

ότι τα 1ου βαθμού σπονδυλικά κατάγματα αυξάνονται με την ηλικία αλλά δεν 

συσχετίζονται με χαμηλή οστική πυκνότητα. Τα 1ου και  2ου βαθμού αμφίκοιλα 

κατάγματα και τα 2ου βαθμού σφηνοειδή κατάγματα των σπονδύλων συσχετίζονται με 

χαμηλή οστική πυκνότητα και κατά συνέπεια η αιτιολογία τους είναι η υπάρχουσα 

οστεοπόρωση. Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των καθιζήσεων των σπονδυλικών 

σωμάτων και της οστικής πυκνότητας, αν και χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές 

μέθοδοι εκτίμησης των σπονδυλικών καταγμάτων. Δεν βρέθηκε επίσης αύξηση των 

σπονδυλικών καθιζήσεων με την ηλικία γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κατάγματα αυτά 

πιθανόν να είναι τραυματικής αιτιολογίας(3). Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν 

και από την Ευρωπαϊκή μελέτη οστεοπορωτικών καταγμάτων (EVOS study). Τα 

σπονδυλικά κατάγματα στα οποία υπάρχει ελάττωση του πρόσθιου ύψους του 

σπονδυλικού σώματος ή ελάττωση του πρόσθιου και οπίσθιου ύψους του σπονδυλικού 

σώματος , δεν συσχετίζονται με χαμηλή οστική πυκνότητα.  Τα σπονδυλικά κατάγματα 

με ελάττωση του μεσαίου σπονδυλικού ύψους (αμφίκοιλα), ή εκείνα με ελάττωση του 

μεσαίου και πρόσθιου ύψους του σπονδυλικού σώματος (σφηνοειδή 2ου βαθμού) 

συσχετίζονται σημαντικά με χαμηλή οστική πυκνότητα, γεγονός που δηλώνει την 

οστεοπορωτική αιτιολογία αυτών των καταγμάτων. Αντίθετα με τον Nicholson 

παρατήρησαν ότι τα σπονδυλικά κατάγματα με ελάττωση όλων των υψών του 

σπονδυλικού σώματος (καθιζήσεις), συσχετίζονται με χαμηλή οστική πυκνότητα, και 
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χαρακτηρίζονται σαν οστεοπορωτικά κατάγματα. Σύμφωνα με την  μελέτη EVOS, σε 

κάθε ελάττωση της οστικής πυκνότητας (Neck) κατά μια σταθερή απόκλιση από τον 

μέσο όρο της οστικής πυκνότητας φυσιολογικών νεαρών γυναικών  αυξάνεται ο κίνδυνος 

για σπονδυλικό κάταγμα κατά 2 φορές περίπου (4). Αφού η οστική πυκνότητα 

ελαττώνεται με την ηλικία, είναι αναμενόμενο ότι τα σπονδυλικά κατάγματα όλων των 

τύπων αυξάνονται με την ηλικία και στα δύο φύλα, αν και ο ρυθμός αύξησης είναι 

μεγαλύτερος στις γυναίκες από ότι στους άνδρες (4,5).  Η οστεοφύτωση της σπονδυλικής 

στήλης   μπορεί φαινομενικά να ανεβάσει την τιμή της οστικής πυκνότητας, αλλά  αυτή 

η αύξηση δεν αναμένεται να συνοδεύεται και από ελάττωση του κινδύνου για κάταγμα. 

Για αυτό τον λόγο η εκτίμηση του κινδύνου για κάταγμα πρέπει να γίνεται με μέτρηση 

της οστικής πυκνότητας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στο ισχίο. Οι 

καθιζήσεις των σπονδύλων μπορεί επίσης να ανεβάσουν φαινομενικά την τιμή της 

οστικής πυκνότητας και να δώσουν εσφαλμένη εντύπωση για την αιτιολογία αυτών των 

καταγμάτων.     

Συμπερασματικά, τα σφηνοειδή κατάγματα  1ου βαθμού πιθανόν να αντιπροσωπεύουν  

σπονδυλικές παραμορφώσεις λόγω της οστικής ανακατασκευής και δεν συσχετίζονται με 

ελαττωμένη οστική πυκνότητα. Τα αμφίκοιλα κατάγματα όλων των βαθμών 

συσχετίζονται με χαμηλή οστική πυκνότητα και θεωρούνται τα κατ’ εξοχήν 

οστεοπορωτικά κατάγματα. Οι καθιζήσεις  πιθανόν να οφείλονται σε οστεοπόρωση αλλά 

η τραυματολογική αιτιολογία δεν μπορεί να αποκλειστεί. 

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

Κύφωση  

Η κύφωση θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κλινικά σημεία της 

οστεοπόρωσης. Ωστόσο η κύφωση, δεν έχει βρεθεί να συσχετίζεται θετικά με χαμηλή 
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οστική πυκνότητα και ακόμα περισσότερο, φαίνεται ότι τα σφηνοειδή σπονδυλικά 

κατάγματα ευθύνονται μόνο για το 48% της κύφωσης μεταξύ γυναικών ηλικίας 62-90 

ετών (6). Φαίνεται  ακόμα ότι και στις περιπτώσεις εκσεσημασμένης κύφωσης, μόνο το 

36% των ανδρών και  γυναικών  έχουν σπονδυλικά κατάγματα και οστεοπόρωση 

σύμφωνα με τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (7). Παράγοντες που 

εμπλέκονται στην δημιουργία  αυξημένης γωνίας κύφωσης είναι η δύναμη των 

εκτεινόντων της ράχης, οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις της θωρακικής σπονδυλικής στήλης      

 και ειδικότερα το ύψος του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Έχει βρεθεί αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της δύναμης των εκτεινόντων και της γωνίας της κυφωτικής παραμόρφωσης, που 

σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κύφωση , τόσο μικρότερη είναι η δύναμη των 

εκτεινόντων μυών της ράχης (8). Το πρόσθιο ύψος του μεσοσπονδυλίου δίσκου φαίνεται 

να επηρεάζει την κυφωτική παραμόρφωση, η οποία συσχετίζεται καλύτερα με το μέσο 

όρο του πρόσθιου ύψους των μεσοσπονδυλίων δίσκων παρά με τον μέσο όρο του 

πρόσθιου ύψους των σπονδυλικών σωμάτων (9). Όπως έχουμε ήδη αναφέρει τα 

σφηνοειδή κατάγματα 1ου βαθμού επηρεάζουν την κυφωτική παραμόρφωση, ωστόσο 

όμως τα κατάγματα αυτά αντιπροσωπεύουν μάλλον παραμορφώσεις οστικής 

ανακατασκευής στους ηλικιωμένους και δεν συσχετίζονται με οστεοπόρωση. Η 

παρουσία λοιπόν κύφωσης δεν σημαίνει χαμηλή οστική πυκνότητα ούτε την παρουσία 

σπονδυλικού κατάγματος. Η παρουσία όμως σπονδυλικού κατάγματος στην θωρακική 

μοίρα συσχετίζεται με αυξημένη κυφωτική παραμόρφωση. Τα σφηνοειδή σπονδυλικά 

κατάγματα στην θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης συσχετίζονται με αυξημένη 

κύφωση, η οποία είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες με πολλαπλά σφηνοειδή θωρακικά 

κατάγματα (10). Αν και κύφωση δεν σημαίνει οστεοπόρωση, οι μετεμμηνοπαυσιακές 
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γυναίκες με αυξημένη κυφωτική παραμόρφωση πρέπει να ελέγχονται για οστεοπόρωση 

και σπονδυλικό κάταγμα. 

Λόρδωση 

Δεν έχει βρεθεί ότι η χαμηλή οστική πυκνότητα ή τα σπονδυλικά κατάγματα επηρεάζουν 

την οσφυϊκή λόρδωση (11,12). Αυτό μπορεί να οφείλεται στην σπανιότητα  των 

σφηνοειδών καταγμάτων στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, αλλά επίσης και 

στο γεγονός ότι το μεγάλο εύρος τιμών της  φυσιολογικής λόρδωσης (23-68 μοίρες ) 

δυσκολεύει την εκτίμηση παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την λορδωτική 

παραμόρφωση (13). 

Σκολίωση 

Η σκολίωση θεωρείται πάθηση της νεαρής ηλικίας και η συχνότητα της είναι 0.06% στα 

αγόρια και 0.3% στα κορίτσια (14). Νεώτερες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς  με 

ιδιοπαθή σκολίωση παρουσιάζουν ελαττωμένη οστική πυκνότητα. Ωστόσο δεν υπάρχει  

θετική συσχέτιση μεταξύ κυρτώματος και οστικής πυκνότητας, δηλαδή  όσο ελαττώνεται 

η οστική πυκνότητα δεν αυξάνεται το σκολιωτικό κύρτωμα (15,16). Υποστηρίζεται ότι η 

οστεοπενία στην ιδιοπαθή σκολίωση συμβαίνει δευτεροπαθώς λόγω των ασύμμετρων 

μηχανικών φορτίων που προκαλεί η παραμόρφωση ,ή λόγω του κηδεμόνα που αναγκάζει 

τους πάσχοντες να έχουν μικρότερη φυσική δραστηριότητα. Υπάρχουν όμως ενδεικτικά 

στοιχεία που δείχνουν ότι η οστεοπενία συμβαίνει πρωτοπαθώς: 1) Όπως αναφέρθηκε η 

οστεοπενία δεν συσχετίζεται με τον βαθμό της σκολιώσεως. 2) Η οστική πυκνότητα 

αυξάνεται με την ηλικία στους πάσχοντες από ιδιοπαθή σκολίωση (αν και με  

χαμηλότερο βαθμό).  3) Ιστομορφομετρικές μελέτες έχουν δείξει διαταραχές του οστικού 

μεταβολισμού με ελαττωμένο αριθμό οστεοκυττάρων. 4) Η χρήση κηδεμόνα για την 
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θεραπεία της ιδιοπαθούς σκολίωσης  δεν φαίνεται να επηρεάζει την οστική πυκνότητα 

στην σπονδυλική στήλη και το ισχίο (16,17,18).   

Εκτός όμως  από την νεαρή ηλικία, παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας μετά την 

ηλικία των 50 ετών της τάξεως του 6%, ενώ στους ενήλικες άνω των 50 ετών με 

οστεοπόρωση ή οστεομαλακία η συχνότητα της είναι 36% και 38% αντίστοιχα (1,19). Η 

σκολίωση  που παρατηρείται στους οστεοπορωτικούς ασθενείς δεν έχει κάποιο 

συγκεκριμένο πρότυπο (δεξιό ή  αριστερό κύρτωμα), δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη στροφή 

και συνήθως δεν είναι γνωστή η ηλικία έναρξης της παραμόρφωσης. Οι οστεοαρθριτικές 

αλλοιώσεις απουσιάζουν από το κοίλο της καμπύλης, ενώ είναι συχνή η ύπαρξη 

σπονδυλικών καταγμάτων μέσα στο σκολιωτικό κύρτωμα.(1,20). 

Με σκοπό να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα άλλων ερευνητών ως αναφορά στη σχέση 

οστικής πυκνότητας και σκολίωσης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, αλλά 

και να διερευνήσουμε την σχέση σπονδυλικών καταγμάτων και οσφυϊκού κυρτώματος , 

μελετήσαμε τις παρακάτω ομάδες μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών.  

ΟΜΑΔΑ  Α : 46  Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 48 έως 75 ετών ( 63,65) με 

χαμηλή οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης  (T-score L1-L4, 

< από – 2,5 SD) 

ΟΜΑΔΑ  Β :  40  Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας  57  έως 78 ετών   ( 67,34 )  με 

οστεοπόρωση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και ένα η περισσότερα 

σπονδυλικά κατάγματα  

ΟΜΑΔΑ  Γ :  89 Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 47 έως 75 ετών (58,64) χωρίς 

οστεοπόρωση (T-score L1-L4 και Neck > από – 2,5 SD) 

Η ομάδα Γ χωρίστηκε σε τρεις επιμέρους ομάδες. 
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ΟΜΑΔΑ ΓΟ :32 Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 57,74 έτη με 

οστεοπενία ( -1 >T- score > από –2,4SD L1-L4 και Neck)  

ΟΜΑΔΑ  ΓΕ : 32 Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 58,19 έτη,  και T- 

score > από –1,5 SD (L1-L4 και Neck)  με εκφυλιστικές αλλοιώσεις όπως, στένωση 

μεσοσπονδυλίου διαστήματος ,οστεόφυτα και σπονδυλολίσθηση   

ΟΜΑΔΑ ΓΦ :  25 Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες  μέσου όρου ηλικίας 54,73 έτη χωρίς 

οστεοπόρωση η οστεοπενία ( T-score > -1 ) (L1-L4 και Neck)   

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας έγινε με την μέθοδο DEXA στην οσφυϊκή μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης και στον αυχένα  του μηριαίου με μηχάνημα Hologic 1000 QDR. Η 

εκτίμηση των σπονδυλικών καταγμάτων έγινε με την μέθοδο του McCloskey σε πλάγια 

ακτινογραφία ΟΜΣΣ και ΘΜΣΣ Η μέτρηση του σκολιωτικού κυρτώματος στην ΟΜΣΣ 

έγινεμε την μέθοδο Cobb σε προσθιοπίσθια ακτινογραφία ΟΜΣΣ σε όρθια θέση 

Σπονδυλολίσθηση ορίστηκε σαν η πρόσθια  παρεκτόπιση του ενός σπόνδύλου επί του 

άλλου > από 3 mm Στένωση μεσοσπονδυλίου διαστήματος ορίστηκε η ελάττωση του 

ύψους του μεσοσπονδυλίου διαστήματος (25% σε σχέση με το φυσιολογικό) ,σκλήρυνση 

των σπονδυλικών πλακών και παρουσία οστεοφύτων.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Φαίνεται λοιπόν ότι στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η συχνότητα εμφάνισης 

σκολίωσης της  οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης είναι μεγαλύτερη στις ομάδες 

με οστεοπόρωση ή εγκατεστημένη οστεοπόρωση σε σχέση με τις ομάδες που δεν έχουν 

οστεοπόρωση (p<0.05) (21) 

ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 

Η οσφυαλγία είναι ένα σύμπτωμα με το οποίο εκδηλώνονται πολλές παθήσεις οι οποίες 

μπορεί να διαγνωστούν με την κλινική εξέταση και τον συνήθη ή εξειδικευμένο 

εργαστηριακό έλεγχο. Η οστεοπόρωση με την έννοια της ελάττωσης της οστικής 

πυκνότητας δεν φαίνεται να προκαλεί πόνο, γεγονός που αποδεικνύεται από πλήθος 

μελετών που είχαν σκοπό να αναδείξουν κάποια συσχέτιση μεταξύ πόνου και οστικής 

πυκνότητας. 

Ο  Finsen  και οι συνεργάτες του εξέτασαν με ένα ερωτηματολόγιο 120 άνδρες  και 337 

γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερης από 50 έτη. Ερωτήθηκαν για  κρίσεις οσφυαλγίας τα 

 8



τελευταία 10 χρόνια και για τις κρίσεις οσφυαλγίας τον τελευταίο χρόνο. Διαπίστωσαν 

ότι η οσφυαλγία είχε την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα μέχρι την ηλικία των 80 ετών.   

Μετά από την ηλικία των 80 ετών η επίπτωση της οσφυαλγίας ήταν μεγαλύτερη στις 

γυναίκες από ότι στους άνδρες. Αν και η επίπτωση της οστεοπόρωσης, με την έννοια της 

απώλειας οστικής μάζας, είναι μεγαλύτερη στις  γυναίκες μετά την ηλικία των 50 ετών 

λόγω της εμμηνόπαυσης, η επίπτωση της οσφυαλγίας δεν είναι μεγαλύτερη σε σχέση με 

τους άνδρες,  γεγονός που σημαίνει έμμεσα, ότι η οστική απώλεια δεν συσχετίζεται με 

οσφυαλγία (22). 

Ο Ryan και οι συνεργάτες, του εξέτασαν με σπινθηρογράφημα οστών  25 ασθενείς με 

οσφυαλγία και οστεοπόρωση με σκοπό να διερευνήσουν την αιτία του πόνου τους. Από 

αυτούς, οι 25 έπασχαν από αρθρίτιδα των σπονδυλικών αρθρώσεων, οι 5 είχαν 

εκφυλιστικές αλλοιώσεις στην σπονδυλική στήλη και 17 είχαν σπονδυλικά κατάγματα. 

Συμπέραναν ότι η αιτία του πόνου σε οστεοπορωτικούς ασθενείς με οσφυαλγία, ήταν οι 

εκφυλιστικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης και τα σπονδυλικά κατάγματα (23). 

Ο Kann και οι συνεργάτες του, μελέτησαν 100 περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με σκοπό 

να διευκρινίσουν την αιτία της οσφυαλγίας τους. Διαπίστωσαν ότι η αιτία του πόνου τους 

ήταν δισκοπάθεια (20%), σπονδυλαρθροπάθεια (19%), σκολίωση λόγω ανισοσκελίας 

(15%), ιδιοπαθής σκολίωση (13%), σπονδυλολίσθηση (7%), και οστεοπορωτικά 

κατάγματα 6%. Δεν βρέθηκε καμιά συσχέτιση μεταξύ της οστικής πυκνότητας στο 

περιφερικό άκρο της κερκίδας και της οσφυαλγίας. Συμπέραναν ότι στις 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες άνω των 60 ετών η αιτία της αναφερόμενης οσφυαλγίας 

είναι οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης( 24).  
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Τα κατάγματα του ισχίου στις ηλικίες μετά τα 50 έτη θεωρούνται κυρίως 

οστεοπορωτικά.  Ο Zetterberg και οι συνεργάτες του μελέτησαν την επίπτωση της 

οσφυαλγίας σε 80 ασθενείς με ιστορικό κατάγματος ισχίου και σε ομάδα ελέγχου με 103 

ασθενείς  χωρίς κάταγμα ισχίου. Η επίπτωση της οσφυαλγίας ήταν τουλάχιστον διπλάσια 

στην ομάδα ελέγχου από ότι στους ασθενείς με κάταγμα ισχίου. Επιπλέον το 43% των 

ασθενών με κάταγμα ισχίου είχαν σπονδυλικά κατάγματα σε σχέση με το 22% των 

ασθενών της ομάδας ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά σημαίνουν ότι η οστεοπόρωση  και 

ακόμα περισσότερο τα σπονδυλικά κατάγματα δεν φαίνεται να είναι η αιτία για χρόνιο 

πόνο στους οστεοπορωτικούς ασθενείς (25). 

Αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι μεγαλύτερη σημασία  από την ένταση του 

πόνου έχει η ανικανότητα που προκαλείται λόγω πόνου. O Folman και οι συνεργάτες του 

μέτρησαν την οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ την ένταση του πόνου και την ανικανότητα 

λόγω πόνου σε  67 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ούτε ο πόνος ούτε η ανικανότητα 

φάνηκε να σχετίζονται με το Z-score (age-normalized bone mineral density) των 

ασθενών που μελετήθηκαν (26).   

Η οστεοπόρωση θεωρείται συστηματική πάθηση και έτσι θα μπορούσε να προκαλεί πόνο 

όχι μόνο στις σπονδυλική στήλη αλλά δυνητικά σε οποιαδήποτε σημείο του σώματος. Ο 

Huang και οι συνεργάτες του (27), μέτρησαν την οστική πυκνότητα στην σπονδυλική 

στήλη, στο περιφερικό άκρο της κερκίδας και στην πτέρνα σε 690 μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες. Επίσης πήραν πληροφορίες για την ύπαρξη πόνου σε οποιαδήποτε άρθρωση 

του σώματος. Διαπίστωσαν ότι η οστική πυκνότητα δεν συσχετιζόταν σημαντικά με πόνο 

σε κάποια άρθρωση. Οι υπέρβαρες γυναίκες που πιθανότατα είχαν και αυξημένη οστική 

πυκνότητα είχαν μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο για πόνο σε οποιαδήποτε άρθρωση ή πόνο 
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στην μέση σε σχέση με τις οστεοπορωτικές γυναίκες. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται 

πώς διαμορφώνεται ο σχετικός κίνδυνος για οσφυαλγία σε σχέση με την οστική 

πυκνότητα, τα σπονδυλικά κατάγματα, τον δείκτη σωματικού βάρους (BMI) και την 

φυσική δραστηριότητα. Φαίνεται ότι ο σχετικός κίνδυνος για οσφυαλγία ή για πόνο σε 

οποιαδήποτε άρθρωση είναι μεγαλύτερος στις υπέρβαρες γυναίκες, σε αυτές με 

σπονδυλικά κατάγματα και ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα παρά στις γυναίκες με 

χαμηλή οστική πυκνότητα.  

  

Ανεξάρτητη μεταβλητή    Πόνος σε οποιαδήποτε άρθρωση           Οσφυαλγία 

             OR 95% CI            OR 95% CI 

Z-score          0.95 (0.74-1.21)      
 

    1.03 (0.80-1.34)  

Prevalent vf                            1.00  (0.84-1.19)                   1.16 ( 0.98-1.38) SS 

BMI(Kgr/m2)                         1.51 (1.25-1.84) SS               1.52 (1.25-1.85)  SS 

Physical activity                     1.02 (0.85-1.21)                    1.24 (1.02-1.50) SS 

 
 
 
Ο Nocholson και οι συνεργάτες του μελέτησαν 222 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

ηλικίας 50-82 ετών. Ογδόντα ασθενείς που έπασχαν από οσφυαλγία  είχαν BMD (οστική 

πυκνότητα) στην ΟΜΣΣ  0.94( gr/cm2) και Z-score 0.05, ενώ 115 ασθενείς που δεν 

έπασχαν από οσφυαλγία είχαν BMD στη ΟΜΣΣ  0.93 (gr/cm2) και Z-score –0.02. Από 

τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι ασθενείς που ανέφεραν οσφυαλγία είχαν μάλλον 

μεγαλύτερη (αν και όχι στατιστικά σημαντική) οστική πυκνότητα σε σχέση με τους 

ασθενείς που δεν ανέφεραν πόνο στην μέση (28).  
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Αντίθετα με ότι πιστεύεται, ότι δηλαδή η οστεοπόρωση προκαλεί πόνο, ο Manabe και 

συνεργάτες του (29) έδειξαν ότι αιτία πόνου μπορεί να είναι  μάλλον η αυξημένη και όχι 

η χαμηλή  οστική πυκνότητα. Μελετήθηκαν 2.244 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 

25-85 ετών με σκοπό να εξερευνηθεί η σχέση μεταξύ οστικής πυκνότητας και πόνου. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται  στον παρακάτω πίνακα  

 

 Ηλικία 25-44 Ηλικία 45-64 Ηλικία 65-85 

 Οσφυαλγία ΟΧΙ               ΝΑΙ ΟΧΙ               ΝΑΙ ΟΧΙ               ΝΑΙ 

BMD(g/cm2)  
Περιφ.άκρο κερκίδας   

0.655             0.653    0.570             0.583    0.466              0.461 

Σημαντικότητα          P= 0.61                       P=0.02                        P= 0.52 

 

 Φαίνεται λοιπόν ότι στις ηλικίες 45-64 όπου συμβαίνει και η μεγαλύτερη οστική 

απώλεια λόγω εμμηνόπαυσης η οστεοπόρωση με την έννοια της χαμηλής οστικής 

πυκνότητας δεν προκαλεί οσφυαλγία. Οι γυναίκες σε αυτές τις ηλικίες είναι πιθανότερο 

να πάσχουν από σπονδυλαρθροπάθεια ή να έχουν αυξημένο βάρος, δυο καταστάσεις που 

χαρακτηρίζονται από αυξημένη οστική πυκνότητα.  

Ο πόνος και ειδικά ο χρόνιος πόνος  εμποδίζει την φυσική δραστηριότητα των ατόμων 

είτε επειδή πολλές κινήσεις ή δραστηριότητες είναι επώδυνες είτε λόγω του φόβου ότι 

κάποιες δραστηριότητες θα προκαλέσουν πόνο. Ο Gaber και οι συνεργάτες του 

μελέτησαν 25 ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία και διαπίστωσαν ότι το 52% ήταν 

οστεοπενικοί ή οστεοπορωτικοί γεγονός που αποδόθηκε στην ελαττωμένη φυσική 

δραστηριότητα των χρονίως πασχόντων ασθενών (30). Η μειωμένη φυσική 

δραστηριότητα σαν ανεξάρτητος παράγοντας  συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο για 
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οσφυαλγία (Huang C), και επιπλέον αυξάνει την οστική απώλεια. Ο πόνος λοιπόν 

φαίνεται να προκαλεί οστεοπόρωση και όχι το αντίθετο. Στους οστεοπορωτικούς  

ασθενείς που αναφέρουν πόνο στην μέση, χωρίς να  έχουν εμφανή λόγο από την κλινική 

εξέταση τον απεικονιστικό  και εργαστηριακό έλεγχο,  η οσφυαλγία είναι πιθανότερο να 

καλύτερα να αποδίδεται στις μη ειδικού τύπου οσφυαλγίες  παρά στην  πάθηση τους. 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΣΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 

Η σοβαρότερη κλινική εκδήλωση της οστεοπόρωσης είναι το κάταγμα. Τα κατάγματα 

του ισχίου και τα κατάγματα του περιφερικού σκελετού έχουν έντονη κλινική εικόνα και 

σχεδόν όλα προσέρχονται στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση. Ωστόσο τα κατάγματα της 

σπονδυλικής στήλης δεν έχουν πάντα έκδηλη κλινική εικόνα η ακόμα και αν έχουν 

αντιμετωπίζονται σαν κρίσεις οσφυαλγίας. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα της 

σπονδυλικής στήλης συμβαίνουν μετά από μια πτώση στο έδαφος, με την άρση ενός 

αντικειμένου, με το τίναγμα μιας κουβέρτας ή ακόμα και με το φτάρνισμα. Πολλές φορές 

συμβαίνουν χωρίς εμφανή κάκωση με σταδιακή καθίζηση του σπονδυλικού σώματος. 

Στα  οξέα κατάγματα  ο πόνος εντοπίζεται πάνω από τον σπασμένο σπόνδυλο στο 63% 

των περιπτώσεων, ενώ στο 23% ο πόνος είναι διάχυτος.  Στο 66% των περιπτώσεων ο 

πόνος αντανακλάται μπροστά στο θώρακα η στην κοιλιά, ενώ στο 6% αντανακλάται στα 

πόδια. Ο πόνος ανακουφίζεται με την ξαπλωτή θέση στο 43% των ασθενών, με την 

καθιστή θέση στο 36% και με την όρθια θέση στο 16% των ασθενών (31). Τα 

αναλγητικά βοηθούν στην κατάπαυση του πόνου ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις 

διαρκεί μερικές εβδομάδες μέχρι το κάταγμα να πωρωθεί. Πολλές φορές αναπτύσσεται 

χρόνιος πόνος είτε επειδή το κάταγμα δεν πωρώνεται είτε επειδή η παραμόρφωση του 

σπονδύλου προκαλεί παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης η οποία με την σειρά της 

προκαλεί τάση στους μύες και συνδέσμους. Ο χρόνιος πόνος δεν ανταποκρίνεται στα 
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αναλγητικά ενώ μπορεί να ελαττωθεί με τις ασκήσεις. Οι ασθενείς με χρόνιο πόνο στην 

σπονδυλική στήλη περιγράφουν τα συμπτώματα τους σαν βύθιο(80%),  πόνος στα οστά 

(65%), μυϊκό πόνο (27%) ή επιφανειακό πόνο (13%). Το σημαντικότερο επακόλουθο του 

χρόνιου πόνου είναι η ανικανότητα του ασθενούς να αντεπεξέρχεται στις καθημερινές 

του δραστηριότητες, γεγονός που με την σειρά του δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα 

και ανοίγει τον δρόμο για φοβίες και κατάθλιψη (32,33).  

Τα σπονδυλικά κατάγματα ανάλογα με τον χρόνο που συνέβησαν χωρίζονται στα  χρόνια 

ή παλαιά και στα οξέα ή πρόσφατα και ανάλογα με το σχήμα που έχουν σε σφηνοειδή, 

αμφίκοιλα, και καθιζήσεις. Ανάλογα με την σοβαρότητα σε 1ου και 2ου  βαθμού, ανάλογα 

με τον αριθμό τους σε μονήρη και πολλαπλά και ανάλογα με την εντόπιση τους σε 

θωρακικά ,θωρακο-οσφϋικά και οσφυϊκά. 

Τα παλαιά σπονδυλικά κατάγματα είναι εκείνα που συνέβησαν στο παρελθόν χωρίς ο 

ασθενής να μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο και ανακαλύπτονται τυχαία στον 

ακτινογραφικό έλεγχο κατά την  διερεύνηση μιας οσφυαλγίας ή κάποιας άλλης πάθησης.  

Πρόσφατα σπονδυλικά κατάγματα θεωρούνται εκείνα τα οποία ο ασθενής μπορεί να 

προσδιορίσει τον χρόνο  που συνέβησαν και ο οποίος συνήθως ποικίλοι από μερικές 

εβδομάδες έως μερικά χρόνια. Ο ακτινογραφικός έλεγχος δεν μπορεί να διαχωρίσει ένα 

πρόσφατο από ένα παλαιό σπονδυλικό κάταγμα  Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο 

ασθενής προσέρχεται με οξύ πόνο και  έχει ενδείξεις από το ιστορικό και ακτινολογικά 

ευρήματα νέου σπονδυλικού κατάγματος, δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει εάν πρόκειται 

για νέο κάταγμα ή επιδείνωση κάποιου παλαιού.  

Στοιχεία από την βιβλιογραφία δείχνουν ότι τα παλαιά σπονδυλικά κατάγματα δεν 

προκαλούν τόσο σημαντικό πόνο και ελάττωση της λειτουργικής ικανότητας σε σχέση 
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με τα πρόσφατα σπονδυλικά κατάγματα.  Ο Ross και οι συνεργάτες του σε μια 

προοπτική μελέτη διάρκειας 3.5 ετών μελέτησε τον πόνο και την ανικανότητα σε 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρόσφατο η παλαιό σπονδυλικό κάταγμα.  

Διαπίστωσαν ότι ο σχετικός κίνδυνος για οσφυαλγία στις γυναίκες με παλαιό σπονδυλικό 

κάταγμα ήταν 1.7(0.5-5.6), ενώ ο σχετικός κίνδυνος για οσφυαλγία στις γυναίκες με   

πρόσφατο σπονδυλικό κάταγμα ήταν 6.4(2.6-15.6). Στο τέλος της επανεξέτασης (3.5 έτη 

) ο πόνος  εξακολουθούσε να είναι σημαντικός στους ασθενείς με πρόσφατο σπονδυλικό 

κάταγμα (34).  O Ο’Neill και οι συνεργάτες του μελέτησαν 2.260 γυναίκες   μέσου όρου 

ηλικίας  62,2 έτη,  από 18 Ευρωπαϊκά κέντρα, με σκοπό να καθορίσουν την επίδραση 

που έχουν τα σπονδυλικά κατάγματα που ανακαλύπτονται ακτινογραφικά, με τον πόνο 

και την λειτουργική ανικανότητα.  Μετά από συνυπολογισμό της ηλικίας, του κέντρου, 

και της συχνότητας της οσφυαλγίας κατά την είσοδο στην μελέτη διαπίστωσαν ότι ο 

σχετικός κίνδυνος για οσφυαλγία και ανικανότητα  ήταν μόλις μεγαλύτερος στις 

γυναίκες με παλαιό σπονδυλικό κάταγμα (Odds 1.2 και 1.4 αντίστοιχα, 95%CI) σε σχέση 

με τις γυναίκες που δεν είχαν κάταγμα κατά την είσοδο στην μελέτη. Οι γυναίκες με 

παλαιό σπονδυλικό κάταγμα που στην συνέχεια έπαθαν ένα νέο σπονδυλικό κάταγμα ο 

σχετικός κίνδυνος για οσφυαλγία και ανικανότητα ήταν 3.1 και 1.2 αντίστοιχα (95%CI). 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της συχνότητας του πόνου  στις 

ασθενείς με παλαιό σπονδυλικό κάταγμα κατά την διάρκεια της παρακολούθησης που 

κράτησε 5 χρόνια. (35).   

Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν ο  Nevitt και οι συνεργάτες του με μία προοπτική 

πολυκεντρική μελέτη στην οποία συμπεριέλαβαν 7.223 γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 65 
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έτη με χρόνο παρακολούθησης τα 3.5 χρόνια (36). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

παρακάτω  πίνακα. 

 Οσφυαλγόα  
Odds 95% CI 

Ανικανότητα 
Odds 95% CI 

1 Παλαιό σπονδυλικό κάταγμα  
                   (>4SD) 

1.1(0.9-1.3) 1.2(0.9-1.5) 
 

1 Παλαιό και ένα πρόσφατο 2.3(1.6-3.4)                      2.5(1.7-3.6)   
   σπονδυλικό κάταγμα (>4SD) 
 
  
Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι οι ασθενείς με ένα σπονδυλικό κάταγμα το οποίο 

ανακαλύπτεται ακτινογραφικά  δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν οσφυαλγία 

σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν κάταγμα. Το νέο σπονδυλικό κάταγμα προκαλεί πόνο 

και λειτουργική ανικανότητα που μπορεί να διαρκεί μερικά χρόνια ειδικά στους ασθενείς 

που έχουν ήδη ένα  παλαιό σπονδυλικό κάταγμα. 

Ο ακτινογραφικός έλεγχος της σπονδυλικής στήλης μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα 

του ενός σπονδυλικά κατάγματα ειδικά στους ηλικιωμένους ασθενείς. Η επίδραση των 

πολλαπλών σπονδυλικών καταγμάτων στον πόνο και την λειτουργική ικανότητα των 

οστεοπορωτικών ασθενών έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Ο Leiding και οι 

συνεργάτες του σε μια μελέτη  με 67 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες διαπίστωσαν ότι οι 

ασθενείς με 2 ή περισσότερα παλαιά  σπονδυλικά κατάγματα είχαν περισσότερο πόνο 

και βαθμό ανικανότητας σε σχέση με αυτούς που είχαν μόνο ένα σπονδυλικό κάταγμα 

(37).  

O Mathis και οι συνεργάτες του σε μια προοπτική πολυκεντρική μελέτη με 15.570 

άνδρες και γυναίκες από 19 Ευρωπαϊκές χώρες μελέτησαν την επίδραση που έχουν στην 

υγεία ο αριθμός και η σοβαρότητα των σπονδυλικών καταγμάτων. Όπως φαίνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί, τα πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα έχουν αρνητική επίδραση 
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στον πόνο και κυρίως στην λειτουργική ικανότητα με μεγαλύτερη επίπτωση στους 

άνδρες (38).     

 
 
Ερωτήματα              Άνδρες             Γυναίκες 
                              Odds (95%CI) 
Οσφυαλγία τον περασμένο χρόνο   
Ένα  σπονδυλικό κάταγμα                1.15             1.51 
Πολλά σπονδυλικά κατάγματα               1.48             1.50 
Πρόσφατη οσφυαλγία    
Ένα  σπονδυλικό κάταγμα                1.12             1.37 
Πολλά σπονδυλικά κατάγματα               1.57             1.41 
Ανικανότητα   
Ένα  σπονδυλικό κάταγμα                1.33             1.58 
Πολλά σπονδυλικά κατάγματα               2.08             1.85 
 
 
 
Τα  μονήρη και τα παλαιά σπονδυλικά κατάγματα όπως φάνηκε συνοδεύονται από ένα 

μέτριο σχετικό κίνδυνο για οσφυαλγία. Δεν ισχύει όμως το ίδιο όπως είδαμε παραπάνω 

για τα πρόσφατα μονήρη και ακόμα περισσότερο για τα πρόσφατα πολλαπλά σπονδυλικά 

κατάγματα. Ο Huang και οι συνεργάτες του μελέτησαν την επίδραση των πρόσφατων 

σπονδυλικών καταγμάτων στην οσφυαλγία 645 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών  μέσου 

όρου ηλικίας 73.9 έτη. Ο σχετικός κίνδυνος για οσφυαλγία μετά από ένα πρόσφατο 

σπονδυλικό κάταγμα ήταν 2.8, μετά από δύο πρόσφατα σπονδυλικά κατάγματα ήταν 7.8. 

και μετά από 3 πρόσφατα σπονδυλικά κατάγματα ήταν 21.7 ( 39). Ο κίνδυνος λοιπόν για 

οσφυαλγία αυξάνεται δραματικά όσο αυξάνεται ο αριθμός των πρόσφατων σπονδυλικών 

καταγμάτων.  

Εκτός από τον χρόνο που συνέβησαν τα σπονδυλικά κατάγματα και από το εάν είναι 

μονήρη ή πολλαπλά, σημασία έχει η σοβαρότητα του σπονδυλικού κατάγματος, καθώς 

και εντόπιση του στην σπονδυλική στήλη.  
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Ο Ettinger και οι συνεργάτες του έκαναν μορφομετρική ανάλυση της σπονδυλικής 

στήλης σε 2992 γυναίκες ηλικίας 65-70 ετών και συσχέτισαν τον πόνο και την 

λειτουργική ικανότητα με την σοβαρότητα των σπονδυλικών καταγμάτων. Σπονδυλικά 

κατάγματα τα οποία είχαν λόγους υψών μεγαλύτερους  από 4 σταθερές αποκλίσεις (SD) 

από τον μέσο όρο του λόγου των υψών σπονδύλων φυσιολογικών ατόμων,  συνήθως δεν 

συνοδευόταν  από πόνο και λειτουργική ανικανότητα. Τα σπονδυλικά κατάγματα τα 

οποία ήταν μικρότερα  από 4SD από τον μέσο όρο συνήθως συσχετιζόταν  με σημαντικό 

πόνο και πολύ σημαντική λειτουργική ανικανότητα (40). 

Στα ίδια περίπου συμπεράσματα κατέληξε και ο Mathis (38) . Σπονδυλικά κατάγματα 1ου 

βαθμού συσχετίζονται με μικρή αύξηση του κινδύνου για οσφυαλγία και λειτουργική 

ανικανότητα ( OR 1.2 και 1.3) σε σχέση με τα 2ου βαθμού σπονδυλικά κατάγματα τα 

οποία συσχετίζονται με σημαντικό πόνο και λειτουργική ανικανότητα (OR 1.7 και 4.2). 

Σπονδυλικά οστεοπορωτικά κατάγματα συμβαίνουν σε όλο το μήκος της σπονδυλικής 

στήλης. Ο Cokcerill και οι συνεργάτες του σε μια πολυκεντρική προοπτική μελέτη 

μελέτησαν 7.241 άνδρες και γυναίκες  με σκοπό να διαπιστώσουν εάν η θέση του 

κατάγματος στην σπονδυλική στήλη επηρεάζει τις συσχετίσεις μεταξύ κατάγματος, 

πόνου και λειτουργικής ανικανότητας. Πρόσφατο πόνο και επιδείνωση της λειτουργικής 

ικανότητας ανέφεραν το 42% των γυναικών  με θωρακικό κάταγμα και το 51% με 

οσφυϊκό κάταγμα. Η συσχέτιση μεταξύ οσφυϊκού κατάγματος και πόνου ήταν  

στατιστικά σημαντική γεγονός  που σημαίνει ότι οι γυναίκες με οσφυϊκό σπονδυλικό 

κατάγματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να πονάνε σε σχέση με τις γυναίκες που 

έχουν θωρακικό κάταγμα (41) 
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Φαίνεται λοιπόν ότι τα σπονδυλικά κατάγματα είναι περισσότερο πιθανόν να είναι 

επώδυνα  όταν είναι πρόσφατα, όταν  είναι πολλαπλά δευτέρου βαθμού ή όταν η 

εντόπιση τους είναι στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Το χαρακτηριστικό  

γενικά των  σπονδυλικών οστεοπορωτικών  καταγμάτων δεν είναι τόσο ο πόνος αλλά η 

λειτουργική ανικανότητα που προκαλούν. Στον πίνακα βλέπουμε τον σχετικό κίνδυνο για 

οσφυαλγία και ανικανότητα μετά από πρόσφατο ή παλαιό σπονδυλικό κάταγμα από 

διάφορες εργασίες στις οποίες  μελετήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ πόνου, ανικανότητας 

και σπονδυλικών καταγμάτων.     

 

Εργασίες       Οσφυαλγία 
           Odds 

    Ανικανότητα 
           Odds             
O’Neill      (35)            1.6            3.1 
Nevitt        (36)            2.3            2.5 
Mathis       (38)            1.48            2.08 
Ettinger     (40)            1.9            2.6 
Cockerill   (41)            1.6            1.9  
        

O Jinbavashi και οι συνεργάτες του μελέτησαν την συσχέτιση μεταξύ ανικανότητας και 

σπονδυλικών καταγμάτων σε 484 Γιαπωνέζες ηλικίας  40 έως 89 ετών. Ο σχετικός 

κίνδυνος για λειτουργική ανικανότητα ήταν 1.4 (95% CI: 0.7, 2.9) στις γυναίκες με ένα 

κάταγμα και 3.1  (1.4- 6.8) στις γυναίκες με πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα. Η 

συσχέτιση μεταξύ ανικανότητας και σπονδυλικών καταγμάτων ήταν στατιστικά 

σημαντική και ανεξάρτητη από την ηλικία και την παρουσία οσφυαλγίας ,γεγονός που 

σημαίνει ότι τα σπονδυλικά κατάγματα επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργική ικανότητα 

ακόμα και όταν δεν υπάρχει οσφυαλγία (42). Ο Leiding και οι συνεργάτες του μελέτησαν 

65 γυναίκες με εγκατεστημένη οστεοπόρωση μέσου όρου ηλικίας 65 έτη  και 77 γυναίκες 

με χρόνια οσφυαλγία. μέσου όρου ηλικίας  56 έτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις 
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γυναίκες με οστεοπόρωση η διάρκεια του πόνου σε χρόνια ήταν 12.9 χρόνια ενώ στις 

γυναίκες με χρόνια οσφυαλγία ήταν 13.7 χρόνια (μη στατιστικά σημαντική διαφορά. Η 

βαθμολογία της ανικανότητας όμως στις γυναίκες με οστεοπόρωση ήταν μεγαλύτερη και 

στατιστικά σημαντική σε σχέση με τις γυναίκες με χρόνια οσφυαλγία. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι ακόμα και από τους ασθενείς που έχουν χρόνια οσφυαλγία για διάφορους 

λόγους, οι ασθενείς με εγκατεστημένη οστεοπόρωση έχουν μεγαλύτερα επίπεδα 

λειτουργικής  ανικανότητας (37).  

Με σκοπό να μελετήσουμε την επίδραση της οστεοπόρωσης στην λειτουργική 

ανικανότητα των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών μελετήσαμε τις παρακάτω ομάδες. 

Ομάδα Α: 47 οστεοπορωτικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 62 έτη 

χωρίς σπονδυλικά κατάγματα. 

Ομάδα Β: 21 οστεοπορωτικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 65.2 

έτη με ένα σπονδυλικό κάταγμα 

Ομάδα Γ: 20  οστεοπορωτικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 68.9 

έτη με περισσότερα από ένα σπονδυλικά κατάγματα. 

Ο πόνος και η ανικανότητα μετρήθηκαν με το ερωτηματολόγιο του Oswestry. Οι 

σπονδυλικές παραμορφώσεις μετρήθηκαν με την μέθοδο McCloskey  σε πλάγιες 

ακτινογραφίες της ΟΜΣΣ και ΘΜΣΣ 

Η οστική πυκνότητα μετρήθηκε στην ΟΜΣΣ και το ισχίο με την τεχνική DEXA σε 

μηχάνημα Hologic QDR 1000  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους παρακάτω δύο πίνακες:  
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Στον πίνακα Α, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην 

οστική πυκνότητα και στην ανικανότητα (p>0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα Β, φαίνεται ότι  οι ασθενείς με πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα έχουν 

μεγαλύτερα επίπεδα ανικανότητας σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν, ή έχουν μόνο ένα 

σπονδυλικό κάταγμα (43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,602 0,672 Ανικανότητα 
>40% 

0,610 0,681 Ανικανότητα 
20-40% 

0,669 0,686 Ανικανότητα  
10-20% 

BMD- NECK 
mg/cm2 

BMD (L1-L4) 
mg/cm2 

 

Πίνακας Α 

      n=12 
      60% 

     n=7 
     35% 

Ομάδα Γ 
Πολλά κατάγματα 

      n=5 
      28,5% 

     n=12 
     57% 

Ομάδα Β 
ένα κάταγμα 

      n=12 
      25,5% 

     n=19 
     40,4% 

Ομάδα  A 
όχι κάταγμα 

Ανικανότητα 
  >40% 

Ανικανότητα 
  20-40% 

 

Πίνακας  Β 
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Η ανικανότητα του ατόμου να αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά στις καθημερινές του 

δραστηριότητες  ελαττώνει την αυτοεκτίμηση  και οδηγεί στην κατάθλιψη, καταστάσεις 

που πρατηρούνται στους ασθενείς με οστεοπόρωση και σπονδυλικά κατάγματα.  

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ      

Κύφωση και οσφυαλγία 

Η κύφωση θεωρείται από τις σοβαρές παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Για την 

δημιουργία της έχουμε ήδη αναφέρει ότι δεν ενοχοποιείται μόνο η εγκατεστημένη 

οστεοπόρωση αλλά και άλλες παθήσεις όπως η σπονδυλαρθροπάθεια, η αδυναμία των 

εκτεινόντων της σπονδυλικής στήλης, και η οστική ανακατασκευή της γεροντικής 

ηλικίας. Τα σφηνοειδή κατάγματα είναι αναμενόμενο να προκαλούν αύξηση της 

κυφωτικής παραμόρφωσης, και τα πρόσφατα σπονδυλικά κατάγματα είναι αναμενόμενο 

να προκαλούν πόνο (ραχιαλγία). Η παρουσία όμως κύφωσης δεν σημαίνει αναγκαστικά 

ούτε τη την ύπαρξη οστεοπορωτικών καταγμάτων ούτε την ύπαρξη πόνου. Ο Ensurd  και 

οι συνεργάτες του σε μια πολυκεντρική μελέτη συσχέτισαν τον πόνο και την 

ανικανότητα με τον βαθμό της κύφωσης σε 6.439 γυναίκες ηλικίας 55-80 ετών. Στις 

ασθενείς με κύφωση ο σχετικός κίνδυνος για ραχιαλγία ήταν 1.62 (1.47-1.69), για πόνο 

στην μεσότητα της σπονδυλικής στήλης ήταν 1.24(1.12-1.36) και  για χαμηλή οσφυαλγία 

0.98(0.90-1.05). Ο σχετικός κίνδυνος για ανικανότητα  ήταν 1.18(1.03-1.35) και ο 

σχετικός κίνδυνος για πτωχή κατάσταση υγείας ήταν 1.19(1.03-1.37). Η κύφωση λοιπόν 

συσχετίζεται με ραχιαλγία και όχι με οσφυαλγία ενώ συνοδεύεται από ένα μόλις 

αυξανόμενο κίνδυνο για ανικανότητα και πτωχή κατάσταση της υγείας (44).   

O Cortet και οι συνεργάτες του μέτρησαν την κυφωτική παραμόρφωση σε 98 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 69 έτη. Συσχέτισαν την γωνία της 

κύφωσης με το πόνο και την φυσιολογική κινητικότητα. Στις  γυναίκες με πρόσφατο 
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σπονδυλικό κάταγμα βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ κύφωσης, και σε 

δύο πεδία του ερωτηματολογίου γενικής υγείας του Nottingham, την φυσική 

κινητικότητα και την ενέργεια (45).  

Η μέτρηση της γωνίας της κύφωσης μπορεί να γίνει με την μέθοδο Cobb, ή με άλλα 

όργανα η τεχνικές όπως το κυφόμετρο του Debreuner και το curviscope. Εκτός από τις 

διάφορες τεχνικές μέτρησης του βαθμού της κύφωσης υπάρχουν και κλινικά σημεία 

ενδεικτικά της κύφωσης τα οποία μπορεί να μετρηθούν. Αυτά τα σημεία είναι η 

απόσταση του κρανίου από τον τοίχο όταν ο ασθενής στέκεται όρθιος και το σώμα του 

είναι σε επαφή με τον τοίχο (ΑΚΤ), η απόσταση των κατώτερων πλευρών από το 

λαγόνιο οστό (ΑΠΛ) και η απώλεια του ύψους (ΑΥ). Συνήθως η απώλεια του ύψους 

υπολογίζεται με βάση το αναφερόμενο από τον ασθενή ύψος στην ηλικία των 25 ετών.  

Ο Leiding και οι συνεργάτες του μέτρησαν τα κλινικά σημεία της κύφωσης σε 63 

ασθενείς με εγκατεστημένη οστεοπόρωση μέσου όρου ηλικία 65 έτη  και σε 77 ασθενείς 

με χρόνια οσφυαλγία μέσου όρου ηλικίας 56 έτη.  Η ΑΚΤ ήταν μεγαλύτερη, η ΑΠΛ 

μικρότερη και η ΑΥ μεγαλύτερη στους ασθενείς με οστεοπόρωση σε σχέση με τους 

ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία. Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές. Ο πόνος 

((Hope scale) συσχετιζόταν σημαντικά με τα κλινικά σημεία της κύφωσης ( ΑΥ, r=0.37, 

P<0.004. ΑΚΤ,r=0.46, P<0.003. ΑΠΛ, r=-0.41 P<0.001). Παρόμοιες συσχετίσεις 

παρατηρήθηκαν και μεταξύ κλινικών σημείων της κύφωσης και ανικανότητας (37). 

Συμπερασματικά  μπορούμε να πούμε ότι  ο βαθμός της κύφωσης είναι μεγαλύτερος στις 

οστεοπορωτικές γυναίκες ειδικά σε εκείνες με ένα ή περισσότερα σφηνοειδή θωρακικά 

σπονδυλικά κατάγματα. Η κύφωση συσχετίζεται με πόνο κυρίως στην θωρακική μοίρα 

της σπονδυλικής στήλης και με ανικανότητα. Η κύφωση από μόνη της δεν προκαλεί 
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σημαντικού βαθμού ανικανότητα εκτός εάν έχει υπόστρωμα πρόσφατα η σοβαρού 

βαθμού σπονδυλικά κατάγματα.  

Σκολίωση και οσφυαλγία 

Δεν υπάρχουν μελέτες που να συσχετίζουν την σκολίωση των οστεοπορωτικών γυναικών 

με τον πόνο και την ανικανότητα. Από μελέτες που έχουν γίνει σε ηλικιωμένους με 

σκοπό να συσχετίσουν την σκολίωση με τον πόνο ή την ανικανότητα έχουν βγει τα εξής 

συμπεράσματα: Η  επίπτωση της οσφυαλγίας είναι η ίδια στους ασθενείς με σκολίωση 

και στους ασθενείς χωρίς σκολίωση,  ο πόνος όμως είναι πιο σοβαρός στους ασθενείς με 

σκολίωση. Όσο αυξάνεται ο βαθμός της σκολίωσης αυξάνεται και η σοβαρότητα του 

πόνου. Σημαντικό πόνο προκαλούν οι σκολιώσεις που είναι μεγαλύτερες από 45 βαθμούς 

και εντοπίζονται στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Ο πόνος προέρχεται 

κυρίως από την κοιλότητα της σκολιωτικής καμπύλης και συσχετίζεται με εκφυλιστικές 

αλλοιώσεις στην κορυφή της κοιλότητας(46,47).   

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ 

ΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ  

Στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα στην θεραπεία της οστεοπόρωσης 

περιλαμβάνονται τα ορμονικά σκευάσματα, τα διφωσφονικά, η καλσιτονίνη και 

παραθορμόνη, ενώ το ασβέστιο με ή χωρίς βιταμίνη D χορηγείται σε συνδυασμό με 

αυτές τις θεραπείες η για προληπτικούς λόγους. Σκοπός των θεραπειών είναι να αυξηθεί 

η οστική πυκνότητα και να ελαττωθεί ο κίνδυνος των σπονδυλικών καταγμάτων  Εκτός 

από την καλσιτονίνη για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει παυσίπονη δράση στα  

οξέα σπονδυλικά κατάγματα αλλά και σε άλλες παθήσεις, για τα υπόλοιπα  δεν υπάρχουν 

επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα για το πώς επιδρούν στον πόνο και την λειτουργική 

ικανότητα των ασθενών που τα λαμβάνουν. Βέβαια ο πόνος των οστεοπορωτικών 
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ασθενών όπως έχουμε αναφέρει δεν φαίνεται να οφείλεται στην χαμηλή οστική 

πυκνότητα αλλά στα σπονδυλικά κατάγματα και ιδιαίτερα εάν αυτά είναι πρόσφατα ή 

πολλαπλά και σοβαρού βαθμού. Όλα λοιπόν τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην 

θεραπεία της οστεοπόρωσης αναμένεται να έχουν μια έμμεση  παυσίπονη δράση όχι 

επειδή αυξάνουν την οστική πυκνότητα αλλά επειδή μειώνουν την επίπτωση νέων 

σπονδυλικών καταγμάτων.  

Διφωσφονικά και μυοσκελετικός πόνος 

Τα διφωσφονικά που χρησιμοποιούνται σήμερα στην θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι 

η αλενδρονάτη  (Fosamax) και η ρισερδονάτη (Actonel). Ανήκουν στην κατηγορία των 

αμινοδιφωσφονικών. Η προσθήκη αμινικής ομάδας στο μόριο  των διφωσφονικών έχει 

σαν αποτέλεσμα  αυξημένη δραστικότητα με μικρότερες δόσεις. 

Ανασκοπήσαμε την βιβλιογραφία όλες τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό 

φάρμακο  μελέτες καθώς και εκείνες που σύγκριναν διαφορετικές δόσεις του ίδιου 

φαρμάκου  σχετικά  για την επίδραση της αλεδρονάτης ή της  ρισεδρονάτης στην οστική 

πυκνότητα και σπονδυλικά κατάγματα. Αναζητήσαμε είτε στις δράσεις της είτε στις 

παρενέργειες, στοιχεία σχετικά με την επίδραση της στον πόνο και  ειδικότερα στην 

οσφυαλγία των υπό θεραπεία οστεοπορωτικών γυναικών. Από τις 19 μελέτες που 

αφορούσαν την ρισεδρονάτη, πέντε ανέφεραν μυοσκελετικό πόνο στις παρενέργειες. Η 

αρθραλγία ήταν συχνή επιπλοκή αλλά δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά από την ομάδα 

του εικονικού φαρμάκου ή μεταξύ διαφορετικών δόσεων της ρισεδρονάτης (48,49). Η 

οσφυαλγία ήταν επίσης συχνή επιπλοκή στις εργασίες του Clemmesen  και Zegels αλλά 

η συχνότητα  εμφάνισης της ήταν παρόμοια στις ομάδες της ρισεδρονάτης και στην 

ομάδα του εικονικού φαρμάκου (50,51). Απεναντίας ο Wallach και οι συνεργάτες του 
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βρήκαν ότι η συχνότητα της οσφυαλγίας και αρθραλγίας ήταν μεγαλύτερη στους 

ασθενείς που έπαιρναν 5 mg ρισεδρονάτης σε σχέση με τους ασθενείς που έπαιρναν 2.5 

mg ρισεδρονάτης ή εικονικό φάρμακο (52). Ωστόσο όμως ο συγγραφέας δεν αναφέρει αν 

οι διαφορές μεταξύ των ομάδων ήταν η όχι στατιστικά σημαντικές. 

Από τις 18 μελέτες που αφορούσαν την αλενδρονάτη τέσσερις ανέφεραν στις 

παρενέργειες του φαρμάκου πόνο από το μυοσκελετικό σύστημα. Μυοσκελετικός πόνος 

(53,54) και οσφυαλγία (55,56) ήταν από τις συχνές παρενέργειες της θεραπείας ωστόσο 

όμως η συχνότητα τους δεν διέφερε από την ομάδα του εικονικού φαρμάκου ή μεταξύ 

διαφορετικών δόσεων του φαρμάκου. 

Δεν υπάρχει στην βιβλιογραφία κάποια μελέτη με πρωταρχικό η δευτερογενή  σκοπό να 

αναδείξει κάποια συσχέτιση μεταξύ αμινοδιφωσφονικών και οσφυαλγίας ή  

μυοσκελετικού πόνου. Από τα λίγα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν η χρήση των 

αμινοδιφωσφονικών ρισεδρονάτης και αλεδρονάτης  δεν είναι σίγουρο ότι σχετίζεται  με 

μυοσκελετικό πόνο ή ειδικότερα με οσφυαλγία.  

 

Καλσιτονίνη και μυοσκελετικός πόνος  

Η καλσιτονίνη  ανήκει στην κατηγορία των αντιοστεοκλαστικών φαρμάκων και έχει 

χρησιμοποιηθεί  στην θεραπεία της οστεοπόρωσης γιατί αυξάνει την οστική πυκνότητα 

και ελαττώνει τον κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων (57,58). Εκτός από την 

αντιοστεοκλαστική της δράση φαίνεται ότι έχει και παυσίπονη δράση στις περιπτώσεις 

πρόσφατων σπονδυλικών καταγμάτων.  Επίσης φαίνεται να έχει παυσίπονη δράση και σε 

άλλες εξωσκελετικής αιτιολογίας παθήσεις όπως είναι η ημικρανία, ο πόνος του μέλους 

φάντασμα και η συμπαθητική αντανακλαστική οστεοδυστροφία (59,60,61). Η 
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καλσιτονίνη μπορεί να χορηγηθεί ενδορινικά, υποδόρια ή σε υπόθετα. Η ενδορινική 

μορφή είναι η πλέον διαδεδομένη και κυκλοφορεί με δύο μορφές των 100IU και 200IU. 

Η υποδόρια ή ενδομυϊκή μορφή έχει χρησιμοποιηθεί λιγότερο λόγω των πολλών 

ανεπιθύμητων ενεργειών που συνοδεύουν την χρήση της. Η καλσιτονίνη με την μορφή 

υπόθετων  έχει κυκλοφορήσει  στην Ελλάδα μόνο για  πειραματικούς σκοπούς       

  Ο μηχανισμός αναλγητικής δράσης της καλσιτονίνης δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος. 

Πειραματικές εργασίες έχουν δείξει ότι πιθανόν να παρεμβαίνει στην διακίνηση του 

ασβεστίου ανάμεσα στον νευρικό ιστό και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (62). Τα 

αποτελέσματα από άλλες πειραματικές εργασίες εγείρουν την πιθανότητα  η καλσιτονίνη 

να δρα μέσω ειδικών υποδοχέων που εντοπίζονται στον μεσεγκέφαλο και τον δικτυωτό 

σχηματισμό περιοχές του εγκεφάλου που έχουν σχέση με την διαμόρφωση των 

ερεθισμάτων του πόνου (63). Τέλος κλινικές μελέτες έχουν δείξει αύξηση των επιπέδων 

των β-ενδορφινών του πλάσματος μετά από χορήγηση καλσιτονίνης. Η β-ενδορφίνες 

ανήκουν στην οικογένεια των ενδογενών οποιοειδών και παράγονται από την υπόφυση 

πιθανόν με απευθείας δράση της καλσιτονίνης στον αδένα (64,65).  

Πολλές εργασίες έχουν γίνει για την δράση της ενδορινικής μορφής της  καλσιτονίνης 

στον οξύ πόνο λόγω πρόσφατου σπονδυλικού κατάγματος, ελάχιστες για την δράση της 

στον χρόνιο πόνο της εγκατεστημένης οστεοπόρωσης,  ενώ δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά 

δεδομένα για την δράση της καλσιτονίνης στις οστεοπορωτικές γυναίκες χωρίς 

σπονδυλικά κατάγματα. 

Ο Lyritis και οι συνεργάτες του μελέτησαν την αναλγητική δράση της ενδορινικής 

μορφής καλσιτονίνης σε 32 άνδρες μέσου όρου ηλικίας 76 έτη  και 68 γυναίκες μέσου 

όρου ηλικίας 71 έτη, με οξύ πόνο λόγω πρόσφατου σπονδυλικού κατάγματος. Οι 
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ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε  200IU καλσιτονίνης ενδορινικά ή εικονικό φάρμακο  για 

28 ημέρες. Στο τέλος της θεραπείας οι ασθενείς που έλαβαν καλσιτονίνη είχαν 

εντυπωσιακή μείωση του πόνου και βελτίωση της λειτουργικής τους ικανότητας σε 

σχέση με τους ασθενείς που πήραν εικονικό φάρμακο (66) 

Στα ίδια αποτελέσματα κατέληξαν ο  Pun και οι συνεργάτες του σε μια ελεγχόμενη 

μελέτη με 28 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν 200IU ενδορινικά για 4 εβδομάδες. Ο πόνος 

καθώς και η λήψη αναλγητικών ήταν  σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την ομάδα 

του εικονικού φαρμάκου ήδη από την έβδομη ημέρα και διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 

θεραπείας (67). 

Την αναλγητική δράση της καλσιτονίνης στον χρόνιο πόνο μετεμμηνοπαυσιακών 

γυναικών με εγκατεστημένη οστεοπόρωση εξέτασε ο Peichl και οι συνεργάτες του σε μια 

εργασία  ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο. Χορήγησαν 200 μονάδες καλσιτονίνης 

ενδορινικά σε δίμηνο κυκλικό σχήμα για ένα χρόνο, σε 24 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

σε συνδυασμό με ασβέστιο ενώ στην ομάδα ελέγχου χορήγησαν μόνο ασβέστιο. Στο 

τέλος του χρόνου η ομάδα της καλσιτονίνης είχε στατιστικά σημαντική ελάττωση του 

πόνου και την  πρόσληψη αναλγητικών  σε σχέση με την ομάδα που πήρε μόνο ασβέστιο 

(68).  

Ο Pontiroli και οι συνεργάτες του αντίθετα σε μια διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη και  

ελεγχόμενη μελέτη 28 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με χορήγηση  ρινικής μορφής 

καλσιτονίνης 200IU δεν έφτασε στα ίδια αποτελέσματα με τους προηγούμενους 

συγγραφείς. Η ομάδα της καλσιτονίνης είχε στατιστικά μείωση του πόνου  μόνο  την 

δεύτερη εβδομάδα της θεραπείας, ενώ την τέταρτη εβδομάδα θεραπείας η διαφορές 
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μεταξύ των ομάδων της καλσιτονίνης και του εικονικού φαρμάκου δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές(69).  

Φαίνεται λοιπόν ότι η καλσιτονίνη έχει αναλγητική δράση στην περίπτωση του οξύ 

πόνου λόγω πρόσφατου σπονδυλικού κατάγματος. Είναι αμφίβολο εάν έχει επίδραση 

στον χρόνιο πόνο ενώ δεν έχει μελετηθεί η  παυσίπονη δράση της στους ασθενείς που 

δεν έχουν σπονδυλικά κατάγματα.    

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που προσέρχονται σε ένα ιατρείο οστεοπόρωσης 

αναφέρουν πόνο στην μέση ή στην ράχη. Η προσπέλαση του προβλήματος του ασθενούς 

γίνεται με έλεγχο για οστεοπόρωση, μετρώντας την οστική πυκνότητα, ακτινογραφικό 

έλεγχο, για την διαπίστωση σπονδυλικών καταγμάτων η άλλων αλλοιώσεων , και 

κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο για την ανεύρεση δευτεροπαθών αιτιών οστεοπόρωσης  

καθώς και της αιτίας του πόνου. Εάν ο ασθενής έχει χαμηλή οστική πυκνότητα ή 

εγκατεστημένη οστεοπόρωση και χρόνια οσφυαλγία ίσως το ιδανικό φάρμακο θα ήταν η 

καλσιτονίνη. Η καλσιτονίνη όμως προκαλεί μέτρια αύξηση της οστικής πυκνότητας στην 

ΟΜΣΣ είναι αμφίβολο εάν αυξάνει την οστική πυκνότητα στο ισχίο και δεν φαίνεται να 

ελαττώνει τον κίνδυνο των μη σπονδυλικών καταγμάτων. Η αναλγητική δράση της 

καλσιτονίνης  ίσως να μπορούσε να καλύψει μερικά από τα μειονεκτήματά της. Όμως 

εάν αυτό είναι το ζητούμενο τότε σίγουρα υπάρχουν φθηνότερα αναλγητικά και 

αποτελεσματικότερα αντιοστεοκλαστικά φάρμακα. Βέβαια η υγεία είναι πάνω από το 

κόστος, όμως,  η καλσιτονίνη έχει πραγματικά  αναλγητική δράση στην χρόνια 

οσφυαλγία των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, ανεξάρτητα από την παρουσία 

σπονδυλικών καταγμάτων, εκφυλιστικών αλλοιώσεων η μη ειδικού τύπου οσφυαλγία; 
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Με σκοπό να προσδιορίσουμε τον ρόλο της καλσιτονίνης στον πόνο και τη λειτουργική 

ικανότητα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών που πάσχουν από οστεοπόρωση και 

οσφυαλγία, μελετήσαμε τρεις ομάδες ασθενών με διαφορετική αιτία προέλευσης του 

πόνου  Η ομάδα  Ι αποτελούνταν από μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση 

και ένα τουλάχιστον σπονδυλικό κάταγμα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα 

σπονδυλαρθροπαθειας (Εικόνα 1). Η ομάδα ΙΙ αποτελούνταν από μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες με οστεοπόρωση και εκφυλιστικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης όπως 

σπονδύλωση και σπονδυλολίσθηση (Εικόνα 2). Η ομάδα ΙΙΙ συστάθηκε από ασθενείς με 

οστεοπόρωση χωρίς ακτινογραφικά ευρήματα σπονδυλαρθροπάθειας ή σπονδυλικών 

καταγμάτων (Εικόνα 3). Όλοι οι ασθενείς υπέφεραν από οσφυαλγία για τουλάχιστον 

τρεις μήνες. 

 

 

 

            

Εικόνα 1                        Εικόνα 2                     Εικόνα 3  
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Η οστική πυκνότητα μετρήθηκε στην ΟΜΣΣ και τον αυχένα του μηριαίου με την τεχνική 

της διπλής φωτονιακής απορροφησιομετρίας. Οι γυναίκες  θεωρήθηκε ότι είχαν 

οστεοπόρωση εάν η οστική τους πυκνότητα ήταν 2.5 SD κάτω από τον μέσο όρο 

φυσιολογικών νεαρών γυναικών σύμφωνα με τα κτήρια της  Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας (70). Ο ακτινογραφικός έλεγχος περιελάμβανε προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες της 

ΟΜΣΣ και πλάγια ακτινογραφία της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ) 

Η παρουσία και ο τύπος των σπονδυλικών καταγμάτων εκτιμήθηκε μορφομετρικά. 

Μετρήθηκαν  το πρόσθιο (Π), το  μέσο (Μ), και το οπίσθιο ύψος (Ο) κάθε  σπονδυλικού 

σώματος από τον Θ4 έως τον Ο2, καθώς και το οπίσθιο ύψος (Ο’) του πλησιέστερου 

φυσιολογικού σπονδύλου (σε περίπτωση κατάγματος ενός σπονδύλου). Ένας σπόνδυλος 

θεωρήθηκε ότι έχει κάταγμα όταν ο λόγος Π/Ο, Μ/Ο, Ο/Ο’ ήταν 3SD μικρότερος από 

τον φυσιολογικό μέσο όρο σύμφωνα με τον αλγόριθμο του McCloskey (71). Η παρουσία 

εκφυλιστικών αλλοιώσεων εκτιμήθηκε ακτινογραφικά. Ένας ασθενής θεωρήθηκε ότι 

έχει σπονδύλωση εάν υπήρχε στένωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος, σκλήρυνση 

των  γειτονικών με την στένωση σπονδυλικών επιφανειών, και παρουσία οστεοφύτων 

(72). Σπονδυλολίσθηση  καθορίστηκε σαν η πρόσθια παρεκτόπιση το ενός σπονδύλου 

επί του άλλου μεγαλύτερη από 3mm (73).  

Η ένταση του πόνου μετρήθηκε με μία προφορική διαβαθμισμένη κλίμακα 11 σημείων 

(74). Σε αυτή την κλίμακα ο αναφερόμενος πόνος βαθμολογήθηκε από το 0(καθόλου 

πόνος έως το 10 (ο χειρότερος πόνος). Η λειτουργική ικανότητα εκτιμήθηκε με το 

ερωτηματολόγιο του Oswestry 75). 
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Όλοι οι ασθενείς είχαν λεπτομερή εργαστηριακό έλεγχο και κλινική εξέταση πριν την 

είσοδό τους στην μελέτη. Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, 

παθήσεις του εντέρου, υπερπααθυρεοειδισμός, και πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή όγκο 

αποκλείστηκαν από την μελέτη. Ασθενείς σε χρόνια θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή μη 

κορτικοστεροειδή  αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αντικαταθληπτικά ή μυοχαλαρωτικά δεν 

συμπεριελήφθησαν στην μελέτη.  Όλοι οι ασθενείς τουλάχιστον για  τρεις μήνες δεν 

ελάμβαναν καμία θεραπευτική αγωγή για οστεοπόρωση. 

Οι ασθενείς από κάθε ομάδα τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1 και έλαβαν καλσιτονίνη 

200IU ενδορινικά μαζί με 1000mg ασβεστίου ημερησίως ( Ομάδες  ΙΑ,ΙΙΑ,ΙΙΙΑ) ή μόνο 

1000mg ασβεστίου την ημέρα (Ομάδες ΙΒ,ΙΙΒ,ΙΙΙΒ) για τρεις μήνες. Οι ασθενείς 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του Oswestry και ανέφεραν την ένταση του πόνου 

τους πριν την έναρξη της θεραπείας  και τρεις μήνες αργότερα. Η χρήση παυσίπονων ή 

αντιφλεγμονοδών φαρμάκων δεν επιτρεπόταν κατά την διάρκεια της θεραπείας για 

περισσότερο από 4 ημέρες. Η συμμόρφωση των ασθενών ελεγχόταν με τηλεφωνική 

επικοινωνία μια φορά κάθε μήνα. 

Η στατιστική ανάλυση χρησιμοποίησε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ANOVA με τον 

χρόνο σε δύο επίπεδα (αρχή της θεραπείας και τρεις μήνες) με την θεραπεία σε δύο 

επίπεδα (καλσιτονίνη και ασβέστιο) και τον τύπο σε τρία επίπεδα (σπονδυλικά 

κατάγματα, εκφυλιστικές αλλοιώσεις και μη ειδικού τύπου οσφυαλγία) με σκοπό να 

αναδείξει διαφορές μεταξύ ομάδων, θεραπείας και χρόνου  Οι τιμές εκφράζονται  με 

μέσους όρους +/- σταθερές αποκλίσεις. 

Δύο ασθενείς  ένας από την  ομάδα ΙΙΒ και ένας από την ομάδα ΙΙΙΒ διέκοψαν την 

θεραπεία μετά από δύο μήνες λόγω γαστρεντερικών διαταραχών. Και οι δύο ασθενείς 
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συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του Oswestry ανέφεραν την ένταση του πόνου και 

συμπεριελήφθησαν στην μελέτη. Δεν υπήρξαν περιπτώσεις ασθενών με λήψη 

παυσίπονων φαρμάκων την προηγούμενη  ή κατά την ημέρα της εξέτασης. Ο πίνακας 

που ακολουθεί δείχνει τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών κατά την  είσοδο στην 

μελέτη.  

 
 Πίνακας: Δημογραφικά χαρακτηριστικά κατά την είσοδο στην μελέτη. 
 
Θεραπεία   Ν     Ηλικία BMD(LI-L4) BMD(Neck)    BMI 

     gr/cm2     gr/cm2    kg/m2       έτη 
Καλσιτονίνη      
και ασβέστιο 
Ομάδα IA 20 65    ± 6.1 0.700 ± 0.07 0.606 ± 0.06 28.7 ± 4.8 
Ομάδα IIA 15 62.6 ± 6.4 0.740 ± 0.03 0.663 ± 0.07 30.6 ± 5.3 
Ομάδα IIA 20 60.8 ± 4.6 0.727 ± 0.07 0.739 ± 0.10 27.2 ± 4.3 
Ασβέστιο      
Ομάδα IB 20 66.1 ± 5.1 0.677 ± 0.13 0.608 ± 0.06 29.1 ± 3.1 
Ομάδα IIB 15 62.8 ± 4.1 0.751 ± 0.06 0.658 ± 0.07 32.2 ± 6.7 
Ομάδα IIB 20 61.9 ± 5.7 0.731 ± 0.07 0.731 ± 0.07 28.9 ± 3.7 
 

BMD: bone mineral density (Οστική πυκνότητα). BMI: body mass index.(Δείκτης 

σωματικής μάζας) 

Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ηλικία στον δείκτη σωματικού 

βάρους στην οστική πυκνότητα στο ισχίο και την ΟΜΣΣ  μεταξύ των διαφόρων ομάδων. 

Τα αποτελέσματα δεν ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ χρόνου και 

ομάδας σε σχέση με την βαθμολογία του ερωτηματολογίου του Oswestry και της NRS 

κλίμακας. Η μέση βαθμολογία του ερωτηματολογίου του Oswestry και NRS κλίμακας 

ήταν ελαττωμένη στις ομάδες ΙΑ,ΙΙΙΑ κατά την διάρκεια της επανεξέτασης σε σχέση με 

την πρώτη εξέταση αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων  δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική. Αντιθέτως μια μη στατιστικά σημαντική αύξηση των μέσων 

 33



τιμών του ερωτηματολογίου του Oswestry και της κλίμακας NRS παρατηρήθηκε στην 

ομάδα με τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις (Ομάδα ΙΙΑ).  Ο πίνακας  δείχνει την βαθμολογία 

του Oswestry ανά ομάδα  και θεραπεία στις δύο χρονικές περιόδους (αρχικά και στο 

τέλος της θεραπείας.  

                                                                                     95% Confidence   Interval  

               Ομάδα Τύπος         Χρόνος  Μέσος όρος  
      A. Καλσιτονίνη     IA Αρχικά 36.965 
          και  ασβέστιο  3 Μήνες  35.095 
      IIA Αρχικά  32.853 
  3 Μήνες  35.368 
     IIIA Αρχικά   35.975 
  3 Αρχικά 31.412 
       B. Ασβέστιο     IB Αρχικά  31.474 
        3 Μήνες  31.913 
     IIB Αρχικά  29.891 
  3Μήνες 32.315 
     IIIB Αρχικά 29.043 
  3 Μήνες  32.079 
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Στο παρακάτω σχήμα  φαίνεται, ότι ο συνδυασμός της καλσιτονίνης και του ασβεστίου, 

δεν μπορεί να βελτιώσει τον χρόνιο πόνο στους οστεοπορωτικούς ασθενείς.   
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 Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η ρινική μορφή καλσιτονίνης δεν φαίνεται να 

παρέχει πειστικές αποδείξεις ότι, μπορεί να βελτιώσει τον πόνο και την λειτουργική 

ικανότητα, στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που πάσχουν από οστεοπόρωση και 

χρόνια οσφυαλγία (77). 

Οιστρογόνα και οσφυαλγία 

Τα οιστρογόνα έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ στην πρόληψη της μετεμμηνοπαυσιακής 

οστικής απώλειας ιδιαίτερα στις γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακό σύνδρομο. Αν και 

υπάρχουν πειστικά στοιχεία ότι τα οιστρογόνα εμποδίζουν την οστική απώλεια, η 
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δυνατότητα τους να προφυλάσσουν από τα σπονδυλικά και μη σπονδυλικά κατάγματα 

είναι αμφισβητήσιμη (77). Η χρήση των οιστρογόνων σήμερα έχει περιοριστεί αρκετά 

μετά από μελέτες (WHI)  που έδειξαν, ότι  η χορήγηση οιστρογόνων συνοδεύεται από 

αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού, από εγκεφαλικό και καρδιαγγειακό επεισόδιο 

(78,79,80). Εκτός όμως από αυτές τις σοβαρές παρενέργειες η χρήση οιστρογόνων 

φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο για σκελετικό πόνο και ειδικότερα για οσφυαλγία. 

Ο Brynhildsen και οι συνεργάτες του έστειλαν ένα ερωτηματολόγιο σε 1324 γυναίκες 

ηλικίας 55 και 56 ετών το οποίο περιείχε ερωτήσεις σχετικά με την λήψη οιστρογόνων 

και την ύπαρξη οσφυαλγίας. Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που έπαιρναν  οιστρογόνα 

είχαν μεγαλύτερη επίπτωση οσφυαλγίας σε σχέση με εκείνες που δεν έχουν κάνει χρήση 

(81).   

Σε μια προοπτική μελέτη στην οποία περιελήφθησαν 7209 γυναίκες μέσου όρου ηλικίας 

71 έτη ο Musgrave  και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι  σε σύγκριση με τις γυναίκες 

που δεν έπαιρναν οιστρογόνα, οι γυναίκες που έκανα χρήση, είχαν περισσότερα 

προβλήματα με την μέση τους τόσο στην αρχική εξέταση όσο και μετά από 3.5 χρόνια 

που έγινε η επανεξέταση. Ο σχετικός  κίνδυνος  για κλινικά σημαντική οσφυαλγία ήταν 

1.5( 1.3-1.7) αρχικά αλλά και στην επανεξέταση, και ο σχετικός κίνδυνος για επιδείνωση 

της οσφυαλγίας  ήταν 1.6 (1.2-2) αρχικά και  ο ίδιος κατά την επανεξέταση (82). 

Ο Wreje και οι συνεργάτες του μελέτησαν την επίδραση που έχουν τα αντισυλληπτικά 

στην  επίπτωση της οσφυαλγίας σε 503 γυναίκες ηλικίας 14-44 ετών. Διαπίστωσαν ότι οι 

γυναίκες που έπαιρναν αντισυλληπτικά ήταν περισσότερο πιθανό να ζητήσουν ιατρική 

βοήθεια λόγω προβλημάτων στην μέση σε σχέση με τις γυναίκες που δεν έπαιρναν 

αντισυλληπτικά. Ωστόσο υπέθεσαν ότι η συσχέτιση μεταξύ αντισυλληπτικών και 
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οσφυαλγίας πιθανόν να μην είναι αιτιολογική αλλά να καθορίζεται από άλλους 

παράγοντες τους οποίουs όμως δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν (83).  

Απεναντίας ο Vessey και οι συνεργάτες του δεν ανέδειξαν κάποια συσχέτιση μεταξύ 

αντισυλληπτικών και οσφυαλγίας μετά από μελέτη 17.032 γυναικών ηλικίας 25-39 ετών, 

ενώ ο Kyllonen και οι συνεργάτες του σε μια μελέτη με 48 γυναίκες αναφέρει ότι οι 

γυναίκες υπό θεραπεία με οιστρογόνα είχαν μια στατιστικά σημαντική  ελάττωση του 

νυχτερινού πόνου σε σχέση με τις γυναίκες που δεν έπαιρναν οιστρογόνα (84,85). 

Ωστόσο τα αποτελέσματα της εργασίας του Kyllomen είναι αμφισβητήσιμα λόγω του 

μικρού αριθμού των γυναικών που μελετήθηκαν, μετά τις αποχωρήσεις από την μελέτη 

(n=14). 

Φαίνεται λοιπόν ότι τα οιστρογόνα επηρεάζουν τον κίνδυνο για οσφυαλγία στις 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ωστόσο χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να 

τεκμηριωθεί κάποια αιτιολογική συσχέτιση ανάμεσα στα οιστρογόνα και στην 

οσφυαλγία των προεμμηνοπαυσιακών  γυναικών. 

Ραλοξιφένη και οσφυαλγία   

Η ραλοξιφένη είναι μια φαρμακευτική ουσία που ανήκει στην κατηγορία των SERMs 

(Selective Estrogen Reseptors Modulation). Μπορεί να συνδεθεί με τους α και β 

οιστρογονικούς υποδοχείς  και να εκδηλώσει οιστρογονικά ή μη οιστρογονικά 

αποτελέσματα τα οποία εξαρτώνται από τον ιστό στον οποίο δρα.  Στον οστίτη ιστό η 

ραλοξιφένη έχει οιστρογονική δράση (συναγωνιστική) και έτσι, αυξάνει όπως και τα 

οιστρογόνα, την οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ και το ισχίο, ελαττώνει τον οστικό 

μεταβολισμό, ελαττώνει τον κίνδυνο σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων και 

βελτιώνει τη λιπιδαιμική εικόνα των ασθενών (86,87,88). Η ραλοξιφένη έχει 
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ανταγωνιστική με τα οιστρογόνα δράση στην μήτρα και τον μαστό. Σε αντίθεση με τα 

οιστρογόνα ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, ενώ δεν προκαλεί 

ερεθισμό του μυομητρίου και αιμορραγία (89,90). Δεν είναι γνωστό εάν η θεραπεία της 

μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης με ραλοξιφένη έχει  οισρογονική ή ανταγωνιστική 

με τα οιστρογόνα δράση, στην οσφυαλγία και την λειτουργική ικανότητα μεταξύ των 

μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. 

Με σκοπό να διερευνήσουμε εάν υπάρχει κάποια αιτιολογική συσχέτιση ανάμεσα στην 

λήψη ραλοξιφένης και οσφυαλγίας στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σχεδιάσαμε και 

πραγματοποιήσαμε την παρακάτω προοπτική, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη μελέτη: 

Στην μελέτη περιελήφθησαν περιπατητικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με 

οστεοπόρωση  δηλαδή με τιμή οστικής πυκνότητας μεγαλύτερη από 2.5 SD από τον 

μέσο όρο φυσιολογικών νεαρών γυναικών, σύμφωνα με τα κριτήρια της WHO (World  

Health  Organization ) (70).  

Μετά από την λήψη λεπτομερούς ιστορικού όλες οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε 

λεπτομερή  κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο με σκοπό να αποκλειστούν από την μελέτη 

ασθενείς με δευτεροπαθή οστεοπόρωση, πρωτοπαθείς ή  μεταστατικούς όγκους, ασθενείς 

με ενδείξεις ενδοκρινικής, ηπατικής, νεφρικής πάθησης ή με παθήσεις του εντέρου, 

καθώς και ασθενείς με ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου ή με χρόνια χρήση 

αντιφλεγμονοδών και αντικαταθληπτικών φαρμάκων. Αποκλείστηκαν επίσης από την 

μελέτη ασθενείς που κάπνιζαν ή που είχαν οστεοαρθρίτιδα σε κάποια άρθρωση των κάτω 

άκρων.    

Η οστική πυκνότητα μετρήθηκε στην ΟΜΣΣ και το ισχίο με την μέθοδο της διπλής 

φωτονιακής  απορροφησιομετρίας (Hologic QDR 1000,Waltham, MA). Η εκτίμηση των 

 38



σπονδυλικών καταγμάτων έγινε σε πλάγιες ακτινογραφίες της  ΟΜΣΣ και ΘΜΣΣ. Ένας 

σπόνδυλος θεωρήθηκε ότι έχει κάταγμα εάν ο λόγος του προσθίου ύψους  προς το 

οπίσθιο ύψος, ή  του μέσου ύψους προς το οπίσθιο ύψος, ή  του οπίσθιου ύψους προς το 

οπίσθιο ύψος του πλησιέστερου φυσιολογικού σπονδύλου ήταν 3SD μικρότερος από τον 

φυσιολογικό μέσο όρο σύμφωνα με την τεχνική του McCloskey (70). Κατά την 

επανεξέταση ένα σπόνδυλος θεωρήθηκε ότι έχει σπονδυλικό κάταγμα  εάν το πρόσθιο το   

μέσο ή το οπίσθιο ύψος του σπονδυλικού σώματος είχε ελαττωθεί κατά 20% 

συγκρινόμενος με την  αρχική ακτινογραφία. Η ένταση του πόνου στην μέση και η 

ανικανότητα λόγω πόνου μετρήθηκε με την κλίμακα VAS (Visual Analog Scal) και το 

ερωτηματολόγιο του Oswestry αντίστοιχα (74,75). Οι ασθενείς συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο του Oswestry ανέφεραν και  την ένταση του πόνου τους στην αρχική 

εξέταση , σε 6 μήνες  και 1 χρόνο μετά. Συνολικά 120 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

τυχαιοποιήθηκαν με αναλογία 1:1 και έλαβαν είτε ραλοξιφένη 60 mg μαζί με 1000mg 

ασβεστίου και 800IU βιταμίνης D, είτε 1000mg ασβεστίου και 800IU βιταμίνης 

ημερησίως. Πριν την έναρξη της μελέτης, το πρωτόκολλο έγινε αποδεκτό από την 

επιτροπή ηθικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης. 

Από τους 120 ασθενείς που εντάχθηκαν στην μελέτη 109 συμπλήρωσαν την χρονική 

περίοδο επανεξέτασης που ήταν ένα χρόνος. Δύο γυναίκες από την ομάδα ελέγχου 

αποχώρησαν από την μελέτη για προσωπικούς λόγους και άλλοι δύο λόγω επιπλοκών 

από γαστρεντερικό σύστημα (δυσκοιλιότητα, και πόνος στο στομάχι). Επτά ασθενείς δεν 

συμπλήρωσαν την μελέτη : Πονοκέφαλος σε 2 ασθενείς, πόνος στο στήθος σε ένα 

ασθενή, αύξηση των τρανσαμινασών σε ένα ασθενή, οίδημα άκρων σε δύο ασθενείς, και 

αρθραλγία σε ένα ασθενή. 

 39



Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ANOVA με τον 

χρόνο σε τρία επίπεδα (αρχική εξέταση, 6 μήνες, 1 χρόνος) την θεραπεία σε δύο επίπεδα 

(ραλοξιφένη, ασβέστιο) με σκοπό να αναδείξει διαφορές μεταξύ των ομάδων στην 

διάρκεια του χρόνου. Μελετήθηκαν επίσης  οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρόνου και 

θεραπείας. 

Στον πίνακα φαίνονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ομάδων όπως 

καταγράφηκαν κατά την πρώτη επίσκεψη.  

 

 

Μεταβλητές        Ραλοξιφένη        Ομάδα ελέγχου 
1000mgCa+800IUvit.D/ημέρα        60mg/ημέρα 

          N=60                 N=60 
Ηλικία (ετη)                                              60      ±   5.1             61.2    ±  7.1 
Ύψος   (cm)       153.5 ±  5.6             154.1  ±  5.2 
Βάρος  (kg)        67.1   ±  9.3             67,9    ±  9 
BMI (kg/m       28.2   ±  3.4             29.1    ±  4 
Χρόνος από την εμμηνόπαυση  (yr)       16,7   ±  6.8             18,2    ±  9.1 
ΟΜΣΣ   BMD (gr/cm2)       0.722 ±  0.06             0.729  ±  0.06 
Αυχένας BMD (gr/cm2)       0.637 ±  0.07             0.631  ±  0.06 
NRS       3.9     ±  1.5             4.75    ±  1.8 
Oswestry       27.6   ±  13             28.1    ±  12.7 
Παλαιά σπονδυλικά κατάγματα       10              11  
 
BMI: δείκτης σωματικού βάρους. 
 

Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές  διαφορές στις μεταβλητές που μελετήθηκαν μεταξύ 

των δύο ομάδων. Επίσης  δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διάφορες κατά την 

διάρκεια του χρόνου, στην βαθμολογία της κλίμακας VAS ή στην βαθμολογία του 

ερωτηματολογίου του Oswestry στην ομάδα της ραλοξιφένης   (Σχήμα 1,2).  
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   Σχήμα 1: Κατανομή της βαθμολογίας της κλίμακας VAS στις δυο ομάδες στις τρεις 

       χρονικές περιόδους   

 GROUP

RaloxifeneControl

12

10

8

6

4

2

0

-2

Baseline

6 months

1 year

 

 

Σχήμα :2 Κατανομή της βαθμολογίας Oswestry μεταξύ των δυο ομάδων στις τρεις 

χρονικές περιόδους. 
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Επιπρόσθετα μετά από 6  μήνες το 85% των ασθενών από την ομάδα της ραλοξιφένης 

και 86% της ομάδας που έπαιρνε μόνο ασβέστιο εξακολουθούσαν να έχουν οσφυαλγία. 

Μετά από 1 χρόνο το 79% της ομάδας της ραλοξιφένης και το 81% της ομάδα ελέγχου 

εξακολουθούσε να έχει οσφυαλγία. Κατά την εκτίμηση των ασθενών στις επανεξετάσεις 

δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων σε  κάποια επιμέρους 

δραστηριότητα (άρση βάρους, καθιστή θέση, περπάτημα κλπ,) του ερωτηματολογίου του 

Oswestry.    

Φαίνεται λοιπόν ότι η ραλοξιφένη δεν έχει κάποια επίδραση στην οσφυαλγία και την 

λειτουργική ικανότητα των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών  αν και τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα δείχνουν ότι θα μπορούσε να επιδεινώνει, όπως και τα οιστρογόνα, τον πόνο 

και την λειτουργική ικανότητα, σε αυτή την κατηγορία των ασθενών.  

Συσωρευμένες ενδείξεις δείχνουν ότι η ραλοξιφένη πιθανόν να  είναι συναγωνιστής των 

οιστρογόνων στην  πορεία και διαμόρφωση του πόνου στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

(ΚΝΣ).  Η γλουταμάτη είναι  ένας νευροδιαβιβαστής του ΚΝΣ και του νωτιαίου μυελού , 

ο οποίος δρα μέσω ειδικών υποδοχέων. Οι υποδοχείς  N-methyl-D-aspartate (NMDA), 

είναι ένας τύπος των υποδοχέων της γλουταμάτης οι οποίοι  φαίνεται ότι έχουν ρόλο 

στην πορεία του πόνου στο περιφερικό και κεντρικό νευρικό σύστημα (91). Τα 

αποτελέσματα από πειραματικές εργασίες δείχνουν συναγωνιστική δράση της 

ραλοξιφένης στούς NMDA υποδοχείς στον εγκέφαλο. Η ραλοξιφένη όπως και τα 

οιστρογόνα αυξάνουν τους υποδοχείς της γλουταμάτης στον φλοιό, στον πυρήνα της 4ης 

κοιλίας και το ραβδωτό σώμα, περιοχές του εγκεφάλου που φαίνεται ότι εμπλέκονται 

στην διαδικασία του πόνου(92,93). 
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 Η ντοπαμίνη είναι από τους κύριους διαβιβαστές του νευρικού συστήματος και φαίνεται 

να παίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία του πόνου. Η ραλοξιφένη  έχει 

συναγωνιστική με τα οιστρογόνα δράση στους υποδοχείς της ντοπαμίνης στο φλοιό και 

το ραβδωτό σώμα (94,95). Επίσης η ραλοξιφένη  όπως και τα οιστρογόνα αυξάνει την 

πυκνότητα των υποδοχέων της  5-υδροξυ τριπταμίνη 2Α στον πυρήνα της 4ης κοιλίας και 

στο ραβδωτό σώμα.  Ο νευροδιαβιβαστής  5- υδροξυτρυπταμίνη παίζει σημαντικό ρόλο 

στις κινητικές λειτουργίες, και υποστηρίζεται ότι εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της 

ινομυαλγίας και της αθροιστικής  κεφαλαλγίας (96,97).  

Επιπρόσθετα  κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι όπως και τα οιστρογόνα  η ραλοξιφένη 

αυξάνει τα επίπεδα των β-ενδορφινών στο πλάσμα. Οι β-ενδορφίνες δρουν σαν 

νευροδιαβιβαστές και εμπλέκονται στο ενδογενές σύστημα αναλγησίας (98,99).   

Φαίνεται λοιπόν  η ραλοξιφένη να έχει συναγωνιστική με τα οιστρογόνα δράση στο ΚΝΣ 

αλλά στην παρούσα μελέτη δεν φάνηκε να επιδεινώνει την οσφυαλγία των 

μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών Αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους: 1)  Στην 

διαδικασία του πόνου εμπλέκονται τόσο το κεντρικό όσο και το περιφερικό νευρικό 

σύστημα. Δεν υπάρχουν μελέτες για την δράση της ραλοξιφένης σε παράγοντες που θα 

μπορούσαν να προάγουν, να καταστείλουν ή να τροποποιήσουν τα ερεθίσματα του 

πόνου στην περιφέρεια. 2) Πολλές από τις λειτουργίες των οιστρογόνων γίνονται με 

κατευθείαν δράση στις κυτταρικές μεμβράνες των οργάνων στόχων χωρίς την 

μεσολάβηση υποδοχέων. 3) Το οποιοδήποτε περιορισμένο αποτέλεσμα της ραλοξιφένης 

στον πόνο δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί εύκολα σε ασθενείς με σοβαρή προσβολή της 

σπονδυλικής στήλης υπεύθυνης για την χρονιότητα του πόνου.  
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Συμπερασματικά, η ραλοξιφένη δεν επηρεάζει τον πόνο και την λειτουργική ικανότητα 

των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών που πάσχουν από οστεοπόρωση. Επιπρόσθετα 

βιβλιογραφικά δεδομένα συνηγορούν ότι η ραλοξιφένη πιθανόν να έχουν συναγωνιστική 

με τα οιστρογόνα δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (100). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σαν γενικό  συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι: Η οστεοπόρωση με την έννοια της 

χαμηλής οστικής πυκνότητας δεν αποτελεί αιτία  πόνου και λειτουργικής ανικανότητας 

στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Τα παλαιά πολλαπλά και σοβαρού βαθμού 

σπονδυλικά κατάγματα  καθώς και τα πρόσφατα σπονδυλικά κατάγματα είναι αιτία 

σοβαρού πόνου  και ανικανότητας. Η  λειτουργική ανικανότητα φαίνεται ότι είναι το 

σοβαρότερο επακόλουθο των σπονδυλικών καταγμάτων. Κυρίως ο πόνος αλλά και η 

λειτουργική ικανότητα είναι τα χαρακτηριστικά της κύφωσης.  

Η κύφωση συσχετίζεται με τα σφηνοειδή κατάγματα στην θωρακική μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης.  Η παρουσία όμως κύφωσης στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

δεν σημαίνει ούτε ελαττωμένη οστική πυκνότητα ούτε παρουσία σπονδυλικών 

καταγμάτων.  

Η σκολίωση φαίνεται να σχετίζεται με χαμηλή οστική πυκνότητα στην εφηβική ηλικία 

και στους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το εάν η σκολίωση που 

παρουσιάζουν οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση είναι αιτία πόνου η 

λειτουργικής ανικανότητας.  

Από ανασκόπηση των βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με την ασφάλεια των 

διφωσφονικών δεν φαίνεται τα φάρμακα αυτά να επηρεάζουν την συχνότητα εμφάνισης 

οσφυαλγίας.  Ωστόσο δεν βρέθηκαν μελέτες που να είχαν περιλάβει στους σκοπούς τους  
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την διερεύνηση συσχέτισης μεταξύ λήψης διφωσφονικών και πόνου ή πιο ειδικότερα  

οσφυαλγίας.  

Η καλσιτονίνη αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει παυσίπονη δράση στα πρόσφατα 

σπονδυλικά κατάγματα, δεν φαίνεται να επηρεάζει τον πόνο και την λειτουργική 

ικανότητα στις οστεοπορωτικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που πάσχουν από χρόνια 

οσφυαλγία, ανεξάρτητα αν η οσφυαλγία του οφείλεται σε σπονδυλικά κατάγματα, 

σπονδυλαρθροπάθεια, ή οσφυαλγία μη ειδικού τύπου.   

Τα οιστρογόνα φαίνεται ότι αυξάνουν την συχνότητα εμφάνισης οσφυαλγίας στις 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Απεναντίας η  ραλοξιφένη, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι 

πιθανόν να έχει συναγωνιστική με τα οιστρογόνα δράση στην διαδικασία του πόνου στο 

ΚΝΣ, δεν επηρεάζει τον πόνο και την λειτουργική ικανότητα των μετεμμηνοπαυσιακών 

γυναικών που πάσχουν από οστεοπόρωση.    
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