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Κατηγορίες καταγματικού κινδύνου σε ασθενείς
υπό θεραπεία με κορτικοειδή
Υψηλού κινδύνου
Ενήλικες ≥ 40
§ Προηγούµενο κάταγµα-τα
§ BMD ισχίου ή ΣΣ T score ≤ - 2.5 σε
♂ ≥ 50 ετών και ΜΕΠ ♀
§ FRAX* (µε προσαρµογή για τη δόση
κορτικοειδών†) 10ετής κίνδυνος
µείζονος οστεοπορωτικού
κατάγµατος‡ ≥ 20% ή ισχίου ≥ 3%

Ενήλικες <40
§ Προηγούµενο κάταγµα-τα

Προσαρµογής FRAX στη δόση των κορτικοειδών
Δόση κορτικοειδούς

Διόρθωση FRAX
για Μείζον
Οστεοπορωτικό
κάταγµα

Διόρθωση FRAX
για κάταγµα ισχίου

<2.5 mg/24ωρο
πρεδνιζολόνης

x 0,8

x 0,65

2.5 -5 mg/24ωρο
πρεδνιζολόνης

x1

x1

>7,5 mg/24ωρο
πρεδνιζολόνης

x 1,15

x 1,2

Kanis JA. Osteoporos Int (2011) 22:809–816

Κατηγορίες καταγματικού κινδύνου σε ασθενείς
υπό θεραπεία με κορτικοειδή
Μέσου κινδύνου
Ενήλικες ≥ 40
§ FRAX* (µε προσαρµογή για
τη δόση κορτικοειδών†)
10ετής κίνδυνος µείζονος ΟΠ
#‡ 10-19 % ή ισχίου >1 <3%

Ενήλικες <40
§ BMD ΣΣ ή ισχίου Z score <-3
Ή
§ ταχεία οστική απώλεια (≥ 10%
στο ισχίο ή ΣΣ σε 1 έτος)
ΚΑΙ
§ Συνεχιζόµενη θεραπεία µε
κορτικοειδή µε≥ 7.5 mg/ηµέρα
για ≥ 6 µήνες

Κατηγορίες καταγματικού κινδύνου σε ασθενείς
υπό θεραπεία με κορτικοειδή
Χαµηλού κινδύνου
Ενήλικες ≥ 40
§ Χαµηλός κίνδυνος κατάγµατος

Ενήλικες <40
§ Κανείς από τους

FRAX* (µε προσαρµογή για τη

παραπάνω κινδύνους

δόση κορτικοειδών†) 10ετής

πλην της θεραπείας µε

κίνδυνος µείζονος ΟΠ

κορτικοειδή

κατάγµατος‡ <10% ή ισχίου ≤ 1%

Αρχική εκτίµηση κινδύνου κατάγµατος
Παιδιά και ενήλικες
Κλινική εκτίµηση κινδύνου κατάγµατος
µέσα σε 6 µήνες από την έναρξη των
κορτικοειδών

Αρχική εκτίµηση κινδύνου κατάγµατος
Παιδιά και ενήλικες
Λεπτοµερές ιστορικό
ΓΚκινδύνου
(Δόση διάρκεια
τύπος)
Κλινικήχρήσης
εκτίµηση
κατάγµατος
Εκτίµηση:
µέσα σε 6 µήνες από την έναρξη των
Πτώσεων,καταγµάτων, κορτικοειδών
ευπάθειας
Άλλων κινδύνων ΟΠ (υποσιτισµός, σηµαντική απώλεια βάρους,
χαµηλό βάρος σώµατος, υπογοναδισµός, θυρεοειδοπάθεια, 2θης
υπερπαραθυρεοειδισµός, οικογενειακό ιστορικό κατάγµατος
ισχίου, χρήσης αλκοόλ [>3 µονάδες/ηµέρα] ή καπνίσµατος)
Συννοσηροτήτων,
Κλινική εξέταση + ύψος, βάρος (χωρίς παπούτσια), µυϊκή ισχύς,
ΚΑΙ
Εκτίµηση για κλινικά ευρήµατα αδιάγνωστου # (ευαισθησία ΣΣ,
παραµόρφωση,µείωση διαστήµατος κατώτερων πλευρών λεκάνης)
δεδοµένης της ηλικίας του ασθενούς.
Προσαρµογή του FRAX για δόση κορτικοειδούς

Αρχική εκτίµηση κινδύνου κατάγµατος
Παιδιά και ενήλικες
Κλινική εκτίµηση κινδύνου κατάγµατος
µέσα σε 6 µήνες από την έναρξη των
κορτικοειδών
Παιδιά

Ενήλικες <40

Ενήλικες ≥40

Καµιά άλλη
εκτίµηση

Ιστορικό ΟΠ #
ή άλλου σηµαντικού
παράγοντα κινδύνου
ΟΠ

FRAX µε
προσαρµογή για
τη δόση

ΟΧΙ
Χωρίς BMD

NAI
Έλεγχος BMD µέσα
σε 6 µήνες από την
έναρξη των ΓΚ

Παιδιά και
ενήλικες

Επανεκτίµηση
κινδύνου
κατάγµατος
Παιδιά
Καµιά
επιπλέον
επανεκτίµηση
πλην της /
12µηνο

Κλινική επανεκτίµηση
κινδύνου # / 12 µήνες

Ενήλικες ≥ 40

Ενήλικες < 40
1.
2.
3.
4.
5.

Ιστορικό # ΟΠ ή
Ζ <-3 ισχίο ή ΣΣ ή
> 10% απώλεια BMD/έτος ή
Πολύ υψηλή δόση ΓΚή
Άλλοι κίνδυνοι ΟΠ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ
έλεγχος
BMD

Έλεγχος BMD /
2-3 έτη αν πήρε
ή αν δεν πήρε
θεραπεία

Χωρίς προηγούµενη
θεραπεία για ΟΠ
FRAX + BMD/1-3
έτη
(BMD νωρίτερα σε
πολύ υψηλές δόσεις
ΓΚ ή # ΟΠ)

Κατά τη
θεραπεία για ΟΠ

Ολοκλήρωση
θεραπεία για ΟΠ
Έλεγχος BMD/
2-3 έτη

1. Πολύ υψηλή δόση ΓΚ ή
2. Ιστορικό # ΟΠ ≥ 18
µήνες µετά την έναρξη
της θεραπείας ή
3. Κακή συµµόρφωση –
απορρόφηση ή
4. Άλλοι παράγοντες
κίνδυνου ΟΠ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ
έλεγχος
BMD

Έλεγχος BMD /
2-3 έτη

Αρχική
φαρµακευτική
θεραπεία

Ασβέστιο & Βιταµίνη D και τροποποίηση
καθηµερινών συνηθειών

Χαµηλού κινδύνου

Μέτριος/Υψηλός κίνδυνος
Ηλικία <40

Καµιά άλλη θεραπεία
Παρακολούθηση µε ετήσιο
έλεγχο καταγµατικού
κινδύνου και BMD /2-3 έτη
ανάλογα τον κίνδυνο

Ηλικία ≥ 40

1. Ιστορικό # ΟΠ ή

1. Ιστορικό # ΟΠ ή

2. Ζ score <-3 ισχίου ή ΣΣ
και ΓΚ≥7,5 mg/24h ή

2. ♂ ≥ 50 και ΜΕΠ ♀ µε Τ score ≤ -2,5
ισχίου ή ΣΣ ή

3. >10% απώλεια BMD/έτος ή

3. FRAX (προσαρµογή για ΓΚ) 10ετής
κίνδυνος για ΜΟΚ ≥ 10% ή

4. Πολύ υψηλή δόση ΓΚ > 30
έτη

4. FRAX (προσαρµογή για ΓΚ) 10ετής
κίνδυνος ≥ 1% για ΚΙ ή
5. Πολύ υψηλή δόση κορτικοειδών

♀ παραγωγικής ηλικίας
(δεν προγραµµατίζουν εγκυµοσύνη στην περίοδο θεραπείας για ΟΠ)
Θεραπεία µε διφωσφονικό από στόµατος
Δεύτερη γραµµή: Τεριπαρατίδη
Άλλες προτεινόµενες θεραπείες για ♀υψηλού
κινδύνου που δεν µπορούν να πάρουν τα
προηγούµενα (µε σειρά προτίµησης)
Διφωσφονικά IV
Denosumab

♀ µη παραγωγικής ηλικίας και ♂

Θεραπεία µε διφωσφονικό από στόµατος
Άλλες προτεινόµενες θεραπείες (µε σειρά προτίµησης):
Διφωσφονικά IV
Τεριπαρατίδη
Denosumab
Ραλοξιφένη για ΜΕΠ ♀ που δεν µπορούν να πάρουν άλλη
θεραπεία

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ ≥ 2,5 mg/24h
ΓΙΑ > 3 ΜΗΝΕΣ
§ Βελτιστοποίηση της πρόσληψης Ca (800-1000 mg/24h)
§ Βελτιστοποίηση της πρόσληψης βιταµίνης D (600-800 IU 24h)
§ Τροποποίηση καθηµερινών συνηθειών:
• Ισορροπηµένη διατροφή
• Διατήρηση σωµατικού βάρους στα προβλεπόµενα
• Διακοπή καπνίσµατος
• Συνήθης άσκηση υπό φόρτιση ή αντίσταση
• Περιορισµός αλκοόλ σε 1-2 αλκοολούχα ποτά την ηµέρα
☛ vs χωρίς θεραπεία ή µε κάθε µια ξεχωριστά
Conditional: Έµµεσες και χαµηλής ποιότητας αποδείξεις

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 40 ΕΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

§ Βελτιστοποίηση της πρόσληψης Ca
§ Βελτιστοποίηση της πρόσληψης βιταµίνης D
§ Τροποποίηση καθηµερινών συνηθειών
☛ vs θεραπεία µε Διφωσφονικά (ΔΦ), Τεριπαρατίδη, Denosumab,
Ραλοξιφένη

Conditional για Ca + D vs ΔΦ po, Τεριπαρατίδη, Denosumab: χαµηλής ποιότητας αποδείξεις
Strong για Ca + D vs ΔΦ IV, Ραλοξιφένη

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 40 ΕΤΩΝ ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ι
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs Ca + D µόνο
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs IV, τεριπαρατίδη, denosumab,
ραλοξιφένη
§ Προτίµηση po ΔΦ λόγω:
• Ασφάλειας
• Κόστους
• Απουσίας αποδείξεων υπεροχής αντικαταγµατικού
οφέλους των άλλων θεραπειών

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 40 ΕΤΩΝ ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΙ
§ Αν τα po ΔΦ δεν είναι κατάλληλα (µε σειρά προτίµησης):
• IV ΔΦ (µε υψηλότερο προφίλ κινδύνου vs po)
• Τεριπαρατίδη (κόστος και επίπτωση καθηµερινής χορήγησης)
• Denosumab (έλλειψη δεδοµένων ασφάλειας σε όσους παίρνουν
ανοσοκατασταλτική θεραπεία)
• Ραλοξιφένη για ΜΕΠ ♀ στις οποίες κανένα από τα παραπάνω
δεν είναι κατάλληλο ( Απουσία επαρκών δεδοµένων οφέλους
(στα # ΣΣ, ισχίου σε χρήστες κορτικοειδών) και πιθανούς
κινδύνους (πήξη, θνητότητα)
Conditional: έµµεσες και χαµηλής ποιότητας αποδείξεις στη σύγκριση οφέλους κινδύνων
των εναλλακτικών θεραπειών σε ασθενείς µε µέτριο καταγµατικό κίνδυνο

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 40 ΕΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Ι
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs Ca + D µόνο
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs IV, τεριπαρατίδη, denosumab,
ραλοξιφένη
§ Προτίµηση po ΔΦ λόγω:
• Ασφάλειας
• Κόστους
• Απουσίας αποδείξεων υπεροχής αντικαταγµατικού
οφέλους των άλλων θεραπειών
Strong: για τα po ΔΦ vs Ca + D µόνο λόγω των έµµεσων ισχυρών αποδείξεων
αντικαταγµατικής αποτελεσµατικότητας και του χαµηλού ποσοστού κινδύνων)

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 40 ΕΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΙΙ
§ Αν τα po ΔΦ δεν είναι κατάλληλα (µε σειρά προτίµησης):
• IV ΔΦ (µε υψηλότερο προφίλ κινδύνου vs po)
• Τεριπαρατίδη (κόστος και επίπτωση καθηµερινής χορήγησης)
• Denosumab (έλλειψη δεδοµένων ασφάλειας σε όσους παίρνουν
ανοσοκατασταλτική θεραπεία)
• Ραλοξιφένη για ΜΕΠ ♀ στις οποίες κανένα από τα παραπάνω
δεν είναι κατάλληλο ( Απουσία επαρκών δεδοµένων οφέλους
(στα # ΣΣ, ισχίου σε χρήστες κορτικοειδών) και πιθανούς
κινδύνους (πήξη, θνητότητα)
Conditional: έµµεσες και χαµηλής ποιότητας αποδείξεις στη σύγκριση οφέλους κινδύνων
των εναλλακτικών θεραπειών σε ασθενείς µε υψηλό καταγµατικό κίνδυνο

ΕΝΗΛΙΚΕΣ < 40 ΕΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

§ Βελτιστοποίηση της πρόσληψης Ca
§ Βελτιστοποίηση της πρόσληψης βιταµίνης D
§ Τροποποίηση καθηµερινών συνηθειών
☛ vs θεραπεία µε Διφωσφονικά, Τεριπαρατίδη, Denosumab,

Conditional για Ca + D vs Διφωσφονικά po, Τεριπαρατίδη, Denosumab: χαµηλής ποιότητας
αποδείξεις για επιπλέον αντικαταγµατικό όφελος των εναλλακτικών θεραπειών, κόστος,
πιθανοί κίνδυνοι
Strong για Ca + D vs Διφωσφονικά IV: χαµηλής ποιότητας αποδείξεις για επιπλέον
αντικαταγµατικό όφελος σ’ αυτή την οµάδα χαµηλού ανικαταγµατικού κινδύνου, πιθανοί
κίνδυνοι

ΕΝΗΛΙΚΕΣ < 40 ΕΤΩΝ ΜΕΤΡΙΟΥ-ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs Ca + D µόνο
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs IV, τεριπαρατίδη, denosumab,
Προτίµηση po ΔΦ λόγω:
• Ασφάλειας
• Κόστους
• Απουσίας αποδείξεων υπεροχής αντικαταγµατικού
οφέλους των άλλων θεραπειών

ΕΝΗΛΙΚΕΣ < 40 ΕΤΩΝ ΜΕΤΡΙΟΥ-ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
§ Αν τα po ΔΦ δεν είναι κατάλληλα (µε σειρά προτίµησης):
• IV ΔΦ (µε υψηλότερο προφίλ κινδύνου vs po)
• Τεριπαρατίδη (κόστος και επίπτωση καθηµερινής χορήγησης)
• Denosumab (έλλειψη δεδοµένων ασφάλειας σε όσους παίρνουν
ανοσοκατασταλτική θεραπεία)

Conditional: χαµηλής – πολύ χαµηλής ποιότητας αποδείξεις στον απόλυτο καταγµατικό
κίνδυνο και έµµεσες χαµηλής ποιότητας αποδείξεις στη σύγκριση οφέλους κινδύνων των
εναλλακτικών θεραπειών σε ασθενείς αυτών των ηλικιών

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΡΙΟΥ-ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ Ή
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs Ca + D µόνο
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs IV, τεριπαρατίδη, denosumab,
Προτίµηση po ΔΦ λόγω:
• Ασφάλειας
• Κόστους
• Απουσίας αποδείξεων υπεροχής αντικαταγµατικού
οφέλους των άλλων θεραπειών

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΡΙΟΥ-ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ Ή
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ
§ Αν τα po ΔΦ δεν είναι κατάλληλα (µε σειρά προτίµησης):
• Τεριπαρατίδη (κόστος και επίπτωση καθηµερινής χορήγησης)
• Σκεφτείτε τις παρακάτω θεραπείες ΜΟΝΟ για υψηλού
κινδύνου ασθενείς λόγω έλλειψης δεδοµένων στη χρήση τους
κατά την εγκυµοσύνη
• IV ΔΦ (Πιθανοί κίνδυνοι για το έµβρυο)
• Denosumab (Πιθανοί κίνδυνοι για το έµβρυο κατά την κύηση)
Conditional: έµµεσες πολύ χαµηλής ποιότητας αποδείξεις στη σύγκριση οφέλους κινδύνων
των θεραπειών στο έµβρυο στη διάρκεια της κύησης

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 30 ΕΤΩΝ ΥΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ (ΑΡΧΙΚΗ ≥ 30 mg/24h
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ >5 gm/ΕΤΟΣ )
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs Ca + D µόνο
§ Θεραπεία µε po ΔΦ vs IV, τεριπαρατίδη, denosumab,
Προτίµηση po ΔΦ λόγω:
• Ασφάλειας
• Κόστους
• Απουσίας αποδείξεων υπεροχής αντικαταγµατικού
οφέλους των άλλων θεραπειών

Conditional: έµµεσες και χαµηλής ποιότητας αποδείξεις στον απόλυτο καταγµατικό κίνδυνο
και τους κινδύνους στον πληθυσµό αυτό

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ
GFR ≥ 30ml/min ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ
§ Θεραπεία µε βάση τις κατευθύνσεις για την ηλικία για
ενήλικες χωρίς µεταµόσχευση
§ Απαιτείται εκτίµηση από ειδικό σε µεταβολικά νοσήµατα σ
όλους τους ασθενείς µε µεταµόσχευση νεφρού
§ Αρνητική κατεύθυνση για θεραπεία µε Denosumab (έλλειψη
επαρκών δεδοµένων για λοιµώξεις σε ενήλικες που θεραπεύονται
µε πολλούς ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες
Conditional: χαµηλής ποιότητας αποδείξεις στην αντικαταγµατική δράση σε
µεταµοσχευµένους και στο σχετικό όφελος και κινδύνους των άλλων θεραπειών σ’ αυτό
τον πληθυσµό

ΠΑΙΔΙΑ 4-17 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ
≥ 3 ΜΗΝΕΣ
§ Βελτιστοποίηση της πρόσληψης Ca (1000 mg/24h)
§ Βελτιστοποίηση της πρόσληψης βιταµίνης D (600 IU 24h)
§ Τροποποίηση καθηµερινών συνηθειών:
• Ισορροπηµένη διατροφή
• Διατήρηση σωµατικού βάρους στα προβλεπόµενα
• Διακοπή καπνίσµατος
• Συνήθης άσκηση υπό φόρτιση ή αντίσταση
• Περιορισµός αλκοόλ σε 1-2 αλκοολούχα ποτά την ηµέρα
☛ vs χωρίς βελτιστοποίηση Ca +D και καθηµερινών συνηθειών
Conditional: µη ύπαρξης αντικαταγµατικής αποτελεσµατικότητας του Ca + D σε παιδιά
αλλά περιορισµένους κινδύνους

ΠΑΙΔΙΑ 4-17 ΕΤΩΝ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ
ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΣΕ ΔΟΣΗ ≥ 0,1 mg/kg/24h
ΓΙΑ ≥ 3 ΜΗΝΕΣ

§ Θεραπεία µε po ΔΦ (IV σε αντένδειξη po) µε Ca + D
☛ vs Ca +D µόνο

Conditional: πολύ χαµηλής ποιότητας αποδείξεις στα αντικαταγµατικά δεδοµένα σε παιδιά
αλλά µέτριας ποιότητας αποδείξεις στο χαµηλό κίνδυνο των po ΔΦ σε παιδιά και λιγότερων
πιθανών κινδύνων από τα IV ΔΦ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 40 ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 18 ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ
po ΔΦ Ή ΕΙΧΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ BMD (≥ 10%/ ΕΤΟΣ)
§ Χρήση άλλης κατηγορίας αντιοστεοπορωτικού
• Τεριπαρατίδη
• Denosumab
• IV ΔΦ (αν η αστοχία οφείλεται σε κακή απορρόφηση ή
συµµορφωση)
☛ vs Ca +D µόνο ή Ca +D και συνέχιση po ΔΦ

Conditional: πολύ χαµηλής ποιότητας αποδείξεις στη σύγκριση οφέλους κινδύνων των
θεραπευτικών επιλογών στην κλινική αυτή κατάσταση

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 40 ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ 5 ΕΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ po ΔΦ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΜΕΤΡΙΟΥ-ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
§ Συνέχιση ενεργού θεραπείας (µε po ΔΦ µετά τα 5 έτη)
§ Αλλαγή σε IV ΔΦ (αν υπάρχει θέµα απορρόφησης ή
συµµόρφωσης)
§ Αλλαγή σε άλλης κατηγορίας αντιοστεοπορωτική θεραπεία
☛ vs Ca +D µόνο

Conditional: πολύ χαµηλής ποιότητας δεδοµένων ως προς το όφελος και κινδύνους σε
ασθενείς υπό κορτικοειδή, αλλά µέτριας ποιότητας δεδοµένων στη γενική βιβλιογραφία της
ΟΠ ως προς το όφελος και κινδύνους της συνεχιζόµενης θεραπείας µε po ΔΦ µετά τα 5 έτη
σε ασθενείς υψηλού καταγµατικού κινδύνου

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 40 ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟ
ΜΕ Ca + D ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΩΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

§ Διακοπή της αντιοστεοπορωτικής θεραπείας ΑΛΛΑ ΜΕ
§ Συνέχιση Ca +D
☛ vs συνέχιση του αντιοστεοπορωτικού

Conditional: δηµιουργήθηκε από συµφωνία των ειδικών. Οι αποδεικτικές πληροφορίες είναι
πολύ έµµεσες για τον πληθυσµό και πολύ χαµηλής ποιότητας

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ≥ 40 ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟ
ΜΕ Ca + D ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΤΡΙΟΥ- ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

§ Συνέχιση της θεραπείας
☛ vs διακοπή του αντιοστεοπορωτικού

Strong: για τους υψηλού κινδύνου ασθενείς µε βάση συµφωνία των ειδικών ότι οι ασθενείς
αυτοί πρέπει να συνεχίζουν τη αντιοστεοπορωτική θεραπεία και το Ca +D.
Conditional: για τους µέτριου κινδύνου ασθενείς λόγω του χαµηλότερου κινδύνου
κατάγµατος σε σχέση µε τους πιθανούς κινδύνους

Τι καλύπτουν οι συστάσεις:
§ Θεραπεία µόνο µε Ca +D σε ενήλικες µε χαµηλό κίνδυνο #.
§ Θεραπεία µε Ca + D + αντιοστεοπορωτική αγωγή (προτίµηση po
ΔΦ) σε ενήλικες µετρίου-υψηλού κινδύνου #
§ Συνέχιση Ca + D αλλά αλλαγή από po DF σε άλλη αντικαταγµατική
αγωγή σε ενήλικες που τα po ΔΦ δεν είναι κατάλληλα.
§ Συνέχιση θεραπείας µε po ΔΦ ή αλλαγή σε άλλη αντικαταγµατική
αγωγή σε ενήλικες που ολοκλήρωσαν σχεδιασµένη αγωγή µε po ΔΦ
αλλά συνεχίζουν τα ΓΚ.
§ Ειδικούς πληθυσµούς, παιδιά, ασθενείς µε µεταµοσχεύσεις οργάνων,
γυναίκες σε γόνιµη ηλικία, ασθενείς υπό πολύ µεγάλες δόσεις ΓΚ.

Ευχαριστώ

