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Ωο θνξπθαία νζηηθή κάδα (ΚΟΜ) ραξαθηεξίδεηαη ε κέγηζηε νζηηθή κάδα πνπ 
απνθηά έλα άηνκν ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη επηηπγράλεηαη πεξίπνπ ζηελ ειηθία 
ησλ 30-35 εηώλ. Η επίηεπμε ρακειήο ΚΟΜ ζεσξείηαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο κε-
ραληζκνύο πνπ νδεγνύλ αξγόηεξα ζηελ εκθάληζε ηεο νζηενπόξσζεο. 
Η ΚΟΜ πνπ ζα απνθηήζεη θάζε άλζξσπνο θαζνξίδεηαη θαηά βάζε από ηα γνλίδηά 
ηνπ. Ωζηόζν, θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαηά ηελ πεξίνδν απόθηεζεο ηεο 
ΚΟΜ, δειαδή θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, κπνξνύλ ελ κέξεη λα ηελ 
ηξνπνπνηήζνπλ. Οη παξάγνληεο είλαη θπξίσο πεξηβαιινληηθνί, όπσο ε πξόζιεςε 
αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D, άιιεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (αιάηη, αλαςπθηηθά, θαθέο) 
θαη έμεηο (θάπληζκα, αιθνόι), ε άζθεζε αιιά θαη νξκνληθέο δηαηαξαρέο θαη 
δηάθνξεο λόζνη. 
Αλ θαη έρνπλ πξνηαζεί πνιιά γνλίδηα σο ππεύζπλα (κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηνπ 
ππνδνρέα ηεο βηηακίλεο D, ηνπ θνιιαγόλνπ ηύπνπ I, ηνπ νηζηξνγνληθνύ ππνδνρέα, 
ηεο νζηηθήο κνξθνγελεηηθήο πξσηεΐλεο-2, ηεο νζηενπξνηεγεξίλεο), θαίλεηαη όηη ε ε-
πίηεπμε ηεο ΚΟΜ θαζνξίδεηαη πνιπγνληδηαθά, θαζώο δελ έρεη εληνπηζηεί, πξνο ην 
παξόλ, έλα κόλν γνλίδην ην νπνίν λα παξνπζηάδεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ ΚΟΜ. 
Οη νξκόλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ΚΟΜ πεξηιακβάλνπλ ηηο αζβεζηηνηξόπεο (θπξίσο 

παξαζνξκόλε θαη βηηακίλε D), ηηο νξκόλεο ηνπ θύινπ, ηηο ζπξενεηδηθέο, ην ζύζηεκα 
απμεηηθήο - IGF-1, ηελ θνξηηδόιε θαη ηελ ηλζνπιίλε. Παζήζεηο πνπ δηαηαξάζζνπλ 
ηελ παξαγσγή ησλ νξκνλώλ απηώλ αιιά θαη πιήζνο άιισλ λνζεκάησλ (ζύλδξνκα 
δπζαπνξξόθεζεο, επαηνπάζεηεο, λεθξνπάζεηεο, θαθνήζεηεο, ξεπκαηνινγηθά θαη 
αηκαηνινγηθά λνζήκαηα) έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηελ ΚΟΜ. Σε πνιιέο 
πεξηπηώζεηο κπνξεί λα κελ επζύλεηαη ε ίδηα ε πάζεζε αιιά ε θαξκαθεπηηθή 
αληηκεηώπηζή ηεο. Από ηα θάξκαθα, ηελ πιένλ επηβαξπληηθή επίδξαζε ζηνλ ζθειεηό 
έρνπλ ηα γιπθνθνξηηθνεηδή, ελώ επηβιαβή ζεσξνύληαη επίζεο ε ππεξδνζνινγία 
ζπξνμίλεο, ηα αλνζνθαηαζηαιηηθά, ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά, ε επαξίλε, ηα δηνπξεηηθά 
θ.ά. 
H επαξθήο πξόζιεςε αζβεζηίνπ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία είλαη απαξαίηεηε 
γηα ηελ αύμεζε ηεο νζηηθήο κάδαο, θαζώο ζηελ εθεβεία κόλν ελαπνηίζεηαη ην 50% 
ηνπ ζπλνιηθνύ αζβεζηίνπ ηνπ ζώκαηνο ησλ γπλαηθώλ θαη ην 50-67% ησλ αλδξώλ. Η 
ζπληζηώκελε εκεξήζηα πξόζιεςε αζβεζηίνπ είλαη κεηαμύ 800-1200 mg γηα ηα 
παηδηά θαη 1200-1500 mg γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λεαξνύο ελήιηθεο. Η εκεξήζηα 
δηαηξνθηθή πξόζιεςε βηηακίλεο D πξέπεη λα θζάλεη ηηο 400 IU, ελώ ζεσξείηαη 
αλαγθαία θαη ε επαξθήο έθζεζε ζηνλ ήιην. 
Η άζθεζε, κέζσ ηεο θόξηηζεο, παξέρεη κεραληθά εξεζίζκαηα ζηα νζηά, 
δεκηνπξγώληαο ηελ αλάγθε λα δπλακώζνπλ γηα λα κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 
απμεκέλεο απαηηήζεηο. Ωζηόζν, ε ππεξβνιηθή άζθεζε είλαη επηδήκηα δηόηη ζέηεη ζε 
αδξάλεηα ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα, δειαδή κεηώλεη ηα ζηεξνεηδή ηνπ θύινπ, γηα 
εμνηθνλόκεζε δπλάκεσλ. Από ηηο έμεηο ην θάπληζκα έρεη ηε δπζκελέζηεξε επίδξαζε 
ζηνλ ζθειεηό, θαζώο αζθεί ηνμηθή δξάζε ζηα νζηά, νδεγεί ζε πξόσξε εκκελόπαπζε 
θαη ζπλδπάδεηαη κε ρακειό ζσκαηηθό βάξνο θαη αλζπγηεηλό ηξόπν δηαβίσζεο (π-
πεξθαηαλάισζε αιθνόι, έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο). Όζνλ αθνξά ην αιθνόι, ε 
κηθξή έσο κέηξηα θαηαλάισζε δελ θαίλεηαη λα έρεη επηπηώζεηο ζην ζθειεηό αιιά ν 
αιθννιηζκόο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε, θαζώο αζθεί δνζνεμαξηώκελε ηνμηθή δξάζε 
θαη ζπλδπάδεηαη κε θαθή δηαηξνθή, δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηνπ αζβεζηίνπ θαη 
ηεο βηηακίλεο D, δπζιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο θαη ππνγνλαδηζκό. Ο θαθέο, ηα 
αλαςπθηηθά ηύπνπ cola θαη ε ππεξθαηαλάισζε άιαηνο δεκηνπξγνύλ αξλεηηθό 
ηζνδύγην αζβεζηίνπ, ιόγσ απμεκέλεο απνβνιήο ηνπ ζηα νύξα. Ωζηόζν, απμεκέλε 
πξόζιεςε αζβεζηίνπ ζεσξείηαη όηη αληηζηαζκίδεη ηε δξάζε απηή. 
Σπκπεξαζκαηηθά, ινηπόλ, επαξθήο πξόζιεςε αζβεζηίνπ, ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή 
θαη ζπζηεκαηηθή άζθεζε θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία επλννύλ ηνλ ζθειεηό, 
ώζηε λα απνθηήζεη ην κέγηζην ηεο γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλεο θνξπθαίαο νζηηθήο 
κάδαο. 



 
Βιοσημικοί δείκηερ οζηικήρ εναλλαγήρ: από ηην έπεςνα ζηην κλινική ππακηική. 
Υπάπσει διαθοπά; 
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Σηηο κεηαβνιηθέο λόζνπο ησλ νζηώλ εθηόο ηεο νζηενπόξσζεο (λόζνο Paget, ξαρίηηδα, 

νζηενκαιαθία, ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο), ν έληνλα παζνινγηθόο νζηηθόο 

κεηαβνιηζκόο επηηξέπεη ηε ρξήζε αθόκα θαη πνιύ αδξώλ, κε εηδηθώλ βηνινγηθώλ 

δεηθηώλ, όπσο ε αιθαιηθή θσζθαηάζε ησλ νζηώλ ή ε πδξνμππξνιίλε ησλ νύξσλ, 

επηηξέπνληαο ζηνπο θιηληθνύο λα δηαρεηξίδνληαη αζζελείο θαη λα ιακβάλνπλ 

νπζηαζηηθέο ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο. Η δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο νζηηθήο 

ππθλόηεηαο (BMD) έδσζε μερσξηζηή ώζεζε ηόζν ζε επίπεδν δηάγλσζεο όζν θαη 

δηαρείξηζεο αζζελώλ κε ηε ζπρλόηεξε, ησλ κεηαβνιηθώλ νζηηθώλ λνζεκάησλ, ηελ 

νζηενπόξσζε. Παξά ηαύηα, ην βαζηθό κεηνλέθηεκα ηεο BMD παξακέλεη αθόκα: ε ν-

ζηηθή ελαιιαγή είλαη αξγή -ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο πξναλαθεξζείζεο παζνινγηθέο 

νληόηεηεο- ώζηε ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ λα πξέπεη λα πεξάζνπλ δύν 

πεξίπνπ ρξόληα γηα λα είλαη ν ηαηξόο ζίγνπξνο (confidence 95%) όηη ε πεξηγξαθόκελε 

από ηε BMD αιιαγή μεπεξλά ηα όξηα αλαθξίβεηαο ηεο κεζνδνινγίαο. Μνηξαία ε 

ηαηξηθή πξνζαλαηνιίζζεθε ζηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ δεηθηώλ ηεο νζηηθή 

ελαιιαγήο, νη νπνίνη θαη αθνξνύλ ηόζν ηελ νζηηθή απνξξόθεζε, όζν θαη ηελ νζηηθή 

αλαδόκεζε. Οη θιηληθέο κειέηεο απέδεημαλ ηε κεγάιε ρξεζηκόηεηα ησλ δεηθηώλ 

απηώλ ζηε δηαρείξεζε ησλ αζζελώλ κε νζηενπόξσζε. Δπζηπρώο, ε κεηαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή δηαρείξεζεο κεκνλσκέλσλ 

αζζελώλ απνδείρζεθε ηδηαίηεξα δύζθνιε κε όρη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Εθηόο 

ησλ εγγελώλ δπζθνιηώλ αμηνιόγεζεο ησλ δεηθηώλ (θηξθάδηα δηαθύκαλζε, "βηνινγη-

θέο" ηδηαηηεξόηεηεο), βαζηθή πεγή πξνβιεκάησλ απνηειεί αθόκα θαη ζήκεξα ε 

πεξηνξηζκέλε θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ησλ δεηθηώλ ζηε δηαρείξεζε ησλ 

νζηενπνξσηηθώλ αζζελώλ ζπγθξηηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο BMD. Η ηειεπηαία 

αλαθέξεηαη, ζηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ, ζε 50-100 γξακ. κεηαιιηθνύ νζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ ΟΜΣΣ ή 25- 50 γξακ. ζηνλ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ, ελ αληηζέζεη κε 

ηνπο δείθηεο πνπ πνζνηηθνπνηνύλ ηελ νιηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζθειεηνύ (1500 

γξακ.). Ο όινο πξνβιεκαηηζκόο εληζρύζεθε έπεηηα από ηελ πξώηε κειέηε ζηαζκό 

ησλ Seibel θαη ζπλ. ην 2001, ε νπνία αλέδεημε ηεξάζηηα όξηα δηαθύκαλζεο ηνπ 

ζπληειεζηή κεηαβιεηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ κέηξεζεο ησλ δεηθηώλ νζηηθήο ε-

λαιιαγήο (αλεμάξηεηα ηεο κεζνδνινγίαο), αλαγθάδνληαο ηελ Ακεξηθαληθή Εηαηξία 

Κιηληθήο Παζνινγίαο λα εθδώζεη εηδηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε κέηξεζή ηνπο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ αμηνιόγεζή ηνπο. 

Η ιύζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ απνηειεί ζηόρν γηα θάζε εξγαζηήξην πνπ 

αμηνινγεί ηνπο δείθηεο απηνύο απαηηώληαο βειηηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο 

επαλαιεςηκόηεηαο ησλ κεηξήζεσλ κέζσ δηαδηθαζηώλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ. Η 

ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα απηή ησλ εηαηξηώλ θαηαζθεπήο ησλ θηη κεηξήζεσλ είλαη 

θάηη "εθ ησλ σλ νπθ άλεπ" ηππνπνηώληαο, πξσηππνπνηώληαο θαη κεγηζηνπνηώληαο ηελ 

πνηόηεηα θαηαζθεπήο απηώλ. 
 

 



 

BMD: Μύθορ ή ππαγμαηικόηηηα 
Γ.Ν. Λατσός 

Η BMD, ε νπνία απνηειεί θξηηήξην δηάγλσζεο, βξίζθεηαη ππό γελεηηθό έιεγρν θαη 
απμάλεηαη από ηηο κεραληθέο θνξηίζεηο, εμαξηάηαη από ηελ ΚΟΜ θαη ηελ επεξρόκελε 
νζηηθή απώιεηα, δελ εμεγεί πιήξσο ηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο. Η ρακειή BMD, πνπ 
ζεκαίλεη κεγαιύηεξν θίλδπλν θαηάγκαηνο, είλαη απνηέιεζκα αλεπαξθνύο αύμεζεο ή 
νζηηθήο απώιεηαο ή ακθνηέξσλ.Η Ππθλνκεηξία είλαη κέζνδνο εθινγήο γηα ηε 
δηάγλσζε ηεο νζηενπόξσζεο, ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ θαηαγκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη 
δηαθνξώλ νζηηθήο κάδαο θαη ηεο αλεύξεζεο νζηενπνξσηηθώλ αζζελώλ. Η πιένλ 
ρξεζηκνπνηνύκελε ηερληθή (DXA), δελ δηαρσξίδεη ην θινηώδεο από ην ζπνγγώδεο 
νζηνύλ όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ QCT. Θεσξείηαη όκσο Gold Standard ιόγσ πνιιώλ 
πιενλεθηεκάησλ. Μεηααλάιπζε νζηενπνξσηηθώλ θαηαγκάησλ έδεημε όηη >50% 
κεηεκκελνπαπζηθώλ γπλαηθώλ κε θάηαγκα ηζρίνπ είρε T-score >-2.5 θαη όηη ηα όξηα 
ζεξαπείαο πνηθίιινπλ όπσο ζε δεπηεξνπαζή νζηενπόξσζε (κεηνλεθηήκαηα ηεο 
BMD). Επεηδή ε DXA (επηθαλεηαθή κέηξεζε) ππνηηκά ηε BMD ζε κηθξόζσκα θαη 
ηελ ππεξεθηηκά ζε κεγαιόζσκα άηνκα, γη'απηό ζε παηδηά θαη κηθξόζσκα άηνκα 
πξέπεη λα κεηξάηαη ε νγθνκεηξηθή BMD.Η νζηηθή αληνρή ζπλππνινγίδεηαη από ηελ 
νζηηθή κάδα, πνηόηεηα, πνζό αζβεζηίνπ νζηώλ, κηθξναξρηηεθηνληθή θαη νζηηθή 
ελαιιαγή.Η νζηηθή πνηόηεηα ππνινγίδεηαη κε ηα ρεκηθά, βηνινγηθά δεδνκέλα κηθξν-
δνκήο θαη θόξηηζεο, πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε θάηαγκα.Τν κόλν εξγαιείν αμηνιόγεζεο 
θαηαγκαηηθνύ θηλδύλνπ είλαη ε ππθλνκεηξία δηόηη δελ ππάξρεη θακία πξαθηηθή κέ-
ζνδνο κέηξεζεο θαη εληαίν κέηξν ππνινγηζκνύ ηεο νζηηθήο πνηόηεηαο.Δηάθνξεο 
θαξκαθεπηηθέο αγσγέο έρνπλ θαηαδείμεη ηε δξάζε ηνπο ζηελ αύμεζε ηεο νζηηθήο 
ππθλόηεηαο, βειηίσζε ηνπ θηλδύλνπ θαηάγκαηνο, νκνηνκνξθίαο επηκεηάιισζεο, 
πάρνπο θινηνύ, δνθηδηθήο ζπλεθηηθόηεηαο θαη δηαηήξεζεο ηεο κηθξν- 
αξρηηεθηνληθήο. Μόλε ηεο ε ππθλνκεηξία δελ είλαη αξθεηή γηα έιεγρν όισλ απηώλ 
ησλ απνηειεζκάησλ ζεξαπείαο. Είλαη κύζνο όηη: 

1) ε Ππθλνκεηξία είλαη ε κόλε αμηόινγε κέζνδνο δηάγλσζεο νζηενπόξσζεο. 
Σςμβάλλοςν και οι βιοσεμικοί δείκηερ και ηο πποεγούμενο οζηεοποπωηικό κάηαγμα. 
2) ε Ππθλνκεηξία κεηξά άκεζα ηελ νζηηθή αληνρή θαη πνηόηεηα. Η BMD μεηπά μόνο 
ηεν οζηική μάδα. 
3) ε Ππθλνκεηξία είλαη ε πην ζεκαληηθή κέηξεζε νζηενπόξσζεο θαη ζεξαπείαο. 
Υπάπσοςν και άλλα κπιηήπια. 
γηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία, πξέπεη λα απμεζεί ε BMD. Με αύξεζε ή μικπή μείωζε 

δεν ζεμαίνει αποηςσία. 

4)γηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία,πξέπεη λα απμεζεί ε BMD.Με αύμεζε ή κηθξή 

κείσζε δελ ζεκαίλεη απνηπρία. 

5)ε Ππθλνκεηξία είλαη δνθηκαζία επηινγήο ειέγρνπ ηνπ ζεξαπεπηηθνύ 

απνηειέζκαηνο.Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αληηνζηενπνπσηηθήο αγσγήο πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη θαη ε νζηηθή πνηόηεηα. 


