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• 40 μελέτες , 79127 άτομα , 21.7%  οστεοπόρωση σε άτομα ηλικίας 50-85 στον κόσμο. 
16,7 % στην Ευρώπη

• 35.3 % των γυναικών, 12,5 % των ανδρών

• Άτομα που αυτοεξυπηρετούνται μικρότερο ρίσκο. 

• Γυναικείο φύλο ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου.

• Γυναίκες άνω των 50 49% , 1/10 άνω των 60 , 1/5 άνω των 70 και 2/5 άνω 90 έχουν 
οστεοπόρωση  

• Γυναίκες >50 έχουν 5 φορές μεγαλύτερο ρίσκο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό 



• Άντρες μεγαλύτερη πιθανότητα να υποφέρουν από επιπλοκές λόγω οστεοπόρωσης. 

• Γυναίκες παθαίνουν κάταγμα 5-10 χρόνια νωρίτερα από έναν άντρα

• Άτομα με οστεοπόρωση είναι μεγαλύτερης ηλικίας , έχουν μικρότερο σωματικό 

βάρος, είναι πιο κοντοί, και περισσότερα προηγούμενα κατάγματα 

• ο μεγαλύτερος ρυθμός απώλειας είναι μετά την ηλικία των 65 

• 33.3 % των γυναικών και  16.6% των ανδρών θα υποστεί κάταγμα ισχίου μέχρι την 9η

δεκαετία της ζωής τους

















Time to Benefit of Bisphosphonate Therapy for the Prevention of Fractures 

Among Postmenopausal Women With OsteoporosisAMeta-analysis of 

Randomized Clinical Trials

William James Deardorff, MD1,2; Irena Cenzer, PhD1,2; Brian Nguyen, BA1,2; et alSei

J. Lee, MD, MAS1,2

• Μετα- ανάλυση 10 τυχαιοποιημένων μελετών με 23384 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

• Σκοπός : Time to Benefit (ΤΤΒ) των διφωσφονικών για την πρόληψη  μη σπονδυλικών 

και άλλων καταγμάτων στις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση. 

• 12.4 μήνες θεραπείας για να αποφευχθεί 1 μη σπονδυλικό κάταγμα ανά 100 γυναίκες 

• 20.3 μήνες για 1 κάταγμα ισχίου ανά 200 γυναίκες 

• 12.1 μήνες για 1 σπονδυλικό κάταγμα ανά 200 γυναίκες

JAMA Intern Med. 2022;182(1):33-41. doi:10.1001/jamainternmed.2021.6745

https://jamanetwork.com/searchresults?author=William+James+Deardorff&q=William+James+Deardorff
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Irena+Cenzer&q=Irena+Cenzer
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Brian+Nguyen&q=Brian+Nguyen
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Sei+J.+Lee&q=Sei+J.+Lee
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The Impact of the “Osteo” Component of Osteosarcopenia on
Fragility Fractures in Post-Menopausal Women

Yen-Huai Lin, Yu-Tai Shih and Michael Mu Huo Teng

• Cross sectional μελέτη σε 1199 γυναίκες, συσχέτιση μεταξύ οστεοσαρκοπενίας

και καταγμάτων ευθραστότητας. 

• Μετρήσεις έγιναν με Dexa και TBS ( Trabecular Bone Score) 

• Osteo.. Οστεοπενία, οστεοπόρωση, οστεοπενία και υψηλός κίνδυνος 

κατάγματος σύμφωνα με το FRAX 

• 30.3 % οστεοσαρκοπένια, 32.2 % οστεοπόρωση, 14.4 % σαρκοπενία, 23.1 % 

τίποτα από τα δύο 

Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 5256. https://doi.org/10.3390/ijms22105256



The Impact of the “Osteo” Component of Osteosarcopenia on
Fragility Fractures in Post-Menopausal Women

Yen-Huai Lin, Yu-Tai Shih and Michael Mu Huo Teng

• Odds ratio για κατάγματα ευθραστότητας

• 3.7% οστεοσαρκοπένια

• 2.48% οστεοπόρωση

• 1.87% σαρκοπενία

• Ασθενείς με οστεοσαρκοπενία είχαν και μικρότερο TBS → χειρότερη οστική 

μικροαρχιτεκτονική



ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ





Exercise and Education for Knee Osteoarthritis — An 

Unusual Randomized Trial

Allan S. Brett, MD, reviewing Bandak E et al. Ann Rheum Dis 2022 Apr

• Σκοπός : μελέτη της άσκησης κα προγράμματος εκπαίδευσης  vs placebo ( 
ενδαρθρικές ενέσεις φυσιολογικού ορού) 

• 206 άτομα > 50 ετών με ΟΑ γόνατος , τυχαιοποιήθηκαν 1:1 

• 102 άτομα σε πρόγραμμα γυμναστικής και εκπάιδευσης 8 εβδομάδων 

• 104 άτομα σε 4 ενδαρθρικές εγχύσεις

• Πρωταρχικό αποτέλεσμα : διαφορά στο Knee Injury and Osteoarthritis 
Outcome Score (KOOS) ερωτηματόλγιο πόνου  ( 0  - 100 ) 

https://www.jwatch.org/editors/AU031?editor=Allan%20S.%20Brett,%20MD


• Δευτερεύον καταλητικό σήμειο: λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής KOOS , 

γενική εικόνα όπως το αντιλαμβάνεται ο ασθενής

• Αποτελέσματα: η μέση διαφορά στον πόνο για την ομάδα της άσκησης ήταν 

10.0, και 7.3 για την ομάδα των εγχύσεων

• Συμπέρασμα : το πρόγραμμα άσκησης βελτίωση την συμπτωματολογία και την 

λειτουργικότητα στον ίδιο βαθμό με το placebo

Exercise and Education for Knee Osteoarthritis — An 

Unusual Randomized Trial

Allan S. Brett, MD, reviewing Bandak E et al. Ann Rheum Dis 2022 Apr

https://www.jwatch.org/editors/AU031?editor=Allan%20S.%20Brett,%20MD


Excessive alcohol consumption and the risk of  knee osteoarthritis: a 

prospective study from the Osteoarthritis Initiative

T. Liu aC. Xu aJ.B. Driban

T. McAlindon C.B. Eaton B. Lu

• Σκοπός : συσχέτιση της κατανάλωσης αλκοόλ με το ρίσκο εμφάνισης ΟΑ 

• 2846 άτομα , 45-79 ετών, χωρίς ακτινολογική ΟΑ , παρακολούθηση για 96 

μήνες

• Κατανάλωση αλκοόλ με το Block Brief  Food Frequency Questionnaire

• Ακτινολογική ΟΑ : αλλαγή Kellgren–Lawrence grade

• Συμπτωματική ΟΑ : ακτινολογική ΟΑ και επιδέινωση του άλγους 

https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext


Excessive alcohol consumption and the risk of  knee osteoarthritis: a 

prospective study from the Osteoarthritis Initiative

T. Liu aC. Xu aJ.B. Driban

T. McAlindon C.B. Eaton B. Lu

Αποτελέσματα: 

• 691 γόνατα με ακτινολογική ΟΑ , 496 με συμπτωματική ΟΑ 

• υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης  ΟΑ , 

ακτινολογική HR 1,93 και συμπτωματική ΟΑ HR 1,61  >30γρ/ημ

• Ακτινολογική HR 1,71 και συμπτωματική ΟΑ HR 1, 59 > 15γρ/ημ

• Μικρότερη κατανάλωση αλκοόλ καμία διαφορά

https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00033-4/fulltext


Observed efficacy and clinically important improvements in 

participants with osteoarthritis treated with subcutaneous 

tanezumab: results from a 56-week randomized NSAID-

controlled study

• Φάση 3 μελέτη με Tanezumab , nerve growth factor inhibitor

Μέθοδος: 

• Ασθενείς σε σταθερή δόση ΜΗΣΑΦ αλλά αποτυχία σε άλλες μεθόδους 
αναλγησίας για ΟΑ 

• 80 εβδομάδες : 56 σε θεραπεία και 24 follow up

• ΜΗΣΑΦ (naproxen, celecoxib, or diclofenac ) ή sc Tanezumab ( 2.5 ή 5mg 
κάθε 8 εβδομάδες

Arthritis Research & Therapy volume 24, Article number: 78 (2022) 



Observed efficacy and clinically important improvements in 

participants with osteoarthritis treated with subcutaneous tanezumab: 

results from a 56-week randomized NSAID-controlled study

• Ασφάλεια του tanezumab στην μέτρια ή σοβαρή ΠΟΑ ισχίου ή γόνατος

• Διαφορά στον πόνo WOMAC scale, λειτουργικότητα, στην αντίληψη του 
ασθενούς και μέσος όρος πόνου

• Κλινικά σημαντική απόκριση, θεραπεία διάσωσης

Αποτελέσματα

• Όλοι οι ασθενείς είχαν βελτίωση

• 1-16 εβδομάδα,  μικρή επιδείνωση μέχρι 24 εβδομάδα και μετά σταθεροποίηση μέχρι 56 



Observed efficacy and clinically important improvements in 

participants with osteoarthritis treated with subcutaneous tanezumab: 

results from a 56-week randomized NSAID-controlled study

• Κλινικά σημαντική απόκριση  tanezumab > ΜΗΣΑΦ

• Ανεπιθύμητες ενέργειες όπως δυσαισθησίες και ανάγκη για ολική 

αρθροπλαστική πιο συχνά με το tanezumab




