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 Η έναρξη της θεραπείας της οστεοπόρωσης είναι συνήθως και η αρχή μιας 
διαρκούς σχέσης του ασθενούς με τον ιατρό που θα εξασφαλίσει ότι ο 
ασθενής θα ωφεληθεί από τη θεραπεία χωρίς να εκτεθεί σε αδικαιολόγητο 
κίνδυνο. 

 Η θεραπεία μπορεί να μην είναι αποτελεσματική αν δεν πληρούνται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

 οι συνταγές θα πρέπει να εκτελούνται ξανά και ξανά ή, αν ο ασθενής λαμβάνει 
ΕΦ διφωσφονικά, θα πρέπει να εμφανίζεται στο ιατρείο στους 
προκαθορισμένους χρόνους, 

 τα φάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται τακτικά και σωστά ώστε να 
απορροφώνται σε επαρκή ποσότητα για να συγκεντρώνονται στα οστά, 

 ο ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει την αγωγή για ικανό χρονικό διάστημα για 
να επιτευχθεί σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα, 

 ο ασθενής θα πρέπει να έχει έναν τρόπο ζωής συμβατό με καλή οστική υγεία, 
δηλ. σωματική δραστηριότητα και πρόσληψη επαρκών ποσοτήτων ασβεστίου 
και βιταμίνης D. 

 

 

Αρχές αντιοστεοπορωτικής αγωγής 



Συμμόρφωση  
(ή προσκόλληση - adherence) 

 «Τα φάρμακα δε δουλεύουν σε ασθενείς που δεν τα 
παίρνουν»  C. Everett Koop 

 

 με το σωστό τρόπο (compliance), δηλ. στο συνιστώμενο 
χρόνο, δοσολογία, τρόπο και συχνότητα χορήγησης 

 για αρκετό χρονικό διάστημα (persistence), από την έναρξη 
μέχρι τη διακοπή της θεραπείας. 

 

 Ο ορισμός πάσχει γιατί υποδηλώνει μια παθητική και όχι 
συμμετοχική στάση του ασθενούς στο θεραπευτικό πλάνο. 

 

Osterberg L & Blaschke T. NEJM 2005; Cramer JA et al. Value Health 2008 



Μέθοδοι εκτίμησης της συμμόρφωσης 

 Η συμμόρφωση συνήθως υπολογίζεται από το ποσοστό των 
συνταγογραφημένων φαρμάκων που ο ασθενής έχει παραγματικά λάβει σε 
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (MPR: Medical Possession Ratio). 

 Άμεσες μέθοδοι: 

 εποπτεία της λήψης του φαρμάκου 

 μέτρηση των επιπέδων του φαρμάκου ή κάποιου μεταβολίτη 

 Έμμεσες μέθοδοι: 

 ερώτηση στον ασθενή (αν παίρνει το φάρμακο, για ανεπιθύμητες ενέργειες) 

 έλεγχος της συνταγογράφησης και εκτέλεσης των συνταγών (και με στοιχεία από 
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση) 

 ερωτηματολόγια 

 εκτίμηση της κλινικής ανταπόκρισης στη θεραπεία (ή των ανεπιθύμητων 
ενεργειών) 

 έλεγχος φυσιολογικών δεικτών (αρτηριακή πίεση σε ασθενείς που παίρνουν ΑΥ, 
καρδιακή συχνότητα σε αντιαρρυθμικά) 

 έλεγχος βιοχημικών δεικτών (οστικού μεταβολισμού) 

 απεικονιστικός έλεγχος (BMD) 

 

 

 

 



Είναι πρόβλημα η πτωχή συμμόρφωση; 

 Η μη-συμμόρφωση είναι ένα ευρύ ιατρικό πρόβλημα. 

 Μόνο οι μισοί από τους ασθενείς συμμορφώνονται στη μακροχρόνια 
αγωγή.1,2

 

 1 στους 5 δεν εκτελεί καν τη συνταγή του (πρωτογενής μη-
συμμόρφωση).3 

 Η μη-συμμόρφωση είναι πρόβλημα ιδιαίτερα των χρονίων, 
ασυμπτωματικών παθήσεων4 

 Οι ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της απειλής και δεν έχουν 
κίνητρο να συνεχίσουν τη θεραπεία. 

 Ακόμη και σε κλινικές μελέτες, τα ποσοστά συμμόρφωσης δεν είναι τα 
προσδοκώμενα.5 

1Sung JC et al. Am J Manag Care 1998; 2Rizzo JA, Simons WR. Clin Ther 1997; 3Giuffrida A et al. 
Br Med J 1997; 4Miller N. Am J Med 1997; 5Cramer J et al. Value Health 2003 



Η μη-συμμόρφωση απειλεί την έκβαση της 
θεραπείας. 

Πτωχή συμμόρφωση με φάρμακα... 

 Εμφράγματος μυοκαρδίου 

 Υπολιπιδαιμικά 

 Ανοσοκατασταλτικά 

 Αντιεπιληπτικά 

 Αντιψυχωσικά 

Εκβάσεις ασθενών 

 Αύξηση θνησιμότητας1 

 Αύξηση θνησιμότητας2 

 Απόρριψη μοσχεύματος3 

 Σπασμοί4 

 Υποτροπή σχιζοφρένιας5 

 

1
Irvine J et al. Psychosom Med 1999; 

2
Coronary drug project. N Engl J Med. 1980; 

3
Schweizer RT, et al. 

Transplantation 1990; 
4
Cramer JA et al. Epilepsy Behav 2002; 

5
Zygmunt A et al. Am J Psychiatry 2002 



Bronder E et al. Int J Clin Pharmacol Ther 2001; Sullivan SD et al. J Res Pharmac Econom 1990 

Η πτωχή συμμόρφωση επιδρά δυσμενώς 
στη λειτουργία του συστήματος υγείας 

 Αυξημένη νοσηρότητα και αύξηση των επισκέψεων σε 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 

 Αναιτιολόγητα κόστη θεραπείας (π.χ. συχνές αλλαγές στη 
φαρμακευτική αγωγή) 

 Εισαγωγή σε ιδρύματα υγειονομικής φροντίδας εξαιτίας της 
αποτυχίας της θεραπείας 

 10% των εισαγωγών στα νοσοκομεία 

 20% των εισαγωγών σε οίκους ευγηρίας 



Τί συμβαίνει στην οστεοπόρωση;  
Απειλεί η μη-συμμόρφωση τις εκβάσεις 
των ασθενών (κατάγματα); 



Το μέγεθος του προβλήματος 

 Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς διέκοψαν την αγωγή τους 
εντός του έτους, ακόμη και με εβδομαδιαία διφωσφονικά. 

 Παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση στην εκτέλεση συνταγών εντός 
του 1ου 3μήνου θεραπείας. 

Cramer et al. Curr Med Res Opin 2005 



Ολλανδία 

 Αναδρομική μελέτη 

 8.626 πρωτοθεραπευόμενοι 
ασθενείς (80% γυναίκες, μέσης 
ηλικίας 69 ετών) 

 70% συνέχιζαν την αγωγή τους 
στους 3 μήνες και 43% στους 
12 μήνες. 

 4 στους 5 ασθενείς που 
διέκοψαν την αγωγή τους δεν 
την ξανάρχισαν μετά από 18 
μήνες. 

 Η μεγαλύτερη διάρκεια της 
θεραπείας συσχετίστηκε με την 
ηλικία >60 ετών, την 
τοποθεσία του φαρμακείου (σε 
αραιοκατοικημένες περιοχές) 
και τη συγχορήγηση ασβεστίου 
και βιταμίνης D. 

 
Netelenbos et al. Osteoporos Int 2011  



Συμμόρφωση και κατάγματα 

•US managed care 
•38.120 γυναίκες 
•Αγωγή: alendronate,   
risedronate, HRT 
•Ασθενείς με ≥80% 
συμμόρφωση είχαν 16,7% 
μικρότερο κίνδυνο 
καταγμάτων. 

Huybrechts KF et al. Bone 2006 



Σουηδία 
Swedish Adherence Register Analysis (SARA) 

 56.586 πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς 50 ετών (48.877 γυναίκες, 6ος/2005-
12ο/2009) 

 51%, 35%, 25% και 14% ελάμβαναν ακόμη αγωγή (επιτράπηκαν αλλαγές) 
μετά από 1, 2, 3 και 4 χρόνια αντίστοιχα. 

Landfeldt et al. Osteoporosis Int 2011 



Συμμόρφωση, κατάγματα και υγειονομικό 
κόστος 

Hiligsmann M et al. Calcif Tissue Int 2010 
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Συμμόρφωση στην Ελλάδα 
Ασβέστιο και συνδυασμοί ασβεστίου 



Διάρκεια της αγωγής με Ca + Vit D μετά από 
κάταγμα ισχίου 

 6 μήνες μετά από κάταγμα 

ισχίου, μόνο 36,7% των 
ασθενών ηλικίας άνω των 70 
ετών συνέχιζαν να λαμβάνουν 
συμπλήρωμα ασβεστίου και 
βιταμίνης D. 

Giusti Α et al. J Bone Miner Metab 2009 

 Παράγοντες που συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη διάρκεια 
θεραπείας ήταν η ταυτόχρονη χορήγηση διφωσφονικών, η 
προγραμματισμένη επανεξέταση, η απουσία άνοιας και η χρήση 
≤ 6 φαρμάκων. 



Συνολική πρόσληψη ασβεστίου και 
κίνδυνος καταγμάτων 

 Η χαμηλότερη συνολική πρόσληψη ασβεστίου (περίπου 
<700mg/ημέρα) συσχετίστηκε με σημαντική αύξηση του κινδύνου 
οποιουδήποτε 1ου κατάγματος ή κατάγματος του ισχίου έναντι της 
πρόσληψης περίπου 1000mg/ημέρα. 

Warensjö E et al. BMJ 2011 



Συστάσεις για την πρόσληψη βιταμίνης D 

 “Based on all the evidence, at a minimum, we recommend 

vitamin D levels of 30 ng/mL." 

 Adults aged 19 to 70 years require at least 600 IU/day 
of vitamin D to maximize bone health and muscle function.  

 Adults 70 years and older require at least 800 IU/day of 
vitamin D for bone health and fall prevention. 

 

Holick et al. JCEM 2011 



Φραγμοί στη συμμόρφωση 
 Έλλειψη επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς 

 Ανεπαρκής κατανόηση από τον ασθενή της 
νόσου, του οφέλους και των κινδύνων της 
θεραπείας και της σωστής χρήσης των 
φαρμάκων 

 Συνταγογράφηση πολύπλοκων ή μη-βολικών 
σχημάτων από τον ιατρό 

Ασθενής 

Σύστημα 
υγείας 

Ιατρός 

 Σχέση ασθενούς με το 
σύστημα υγείας 

 Ανεπαρκής πρόσβαση 
στο ιατρείο 

 Κακή αντιμετώπιση από 
το νοσηλευτικό ή 
διοικητικό προσωπικό 

 Αλλαγή ασφαλιστικού 
φορέα ή μη κάλυψη του 
φαρμάκου 

 Υψηλό κόστος θεραπείας 

 Σχέση ιατρού με το 
σύστημα υγείας 

 Έλλειψη χρόνου 

 Αδυναμία συνταγογράφησης 
σε όλα τα Ταμεία 

 Χαμηλή εργασιακή 
ικανοποίηση 

 Ανεπαρκής γνώση του 
κόστους θεραπείας 

 Αδικαιολόγητες αλλαγές της 
θεραπείας 



Υπάρχει χάσμα στην κατανόηση των 
ψυχολογικών και σωματικών επιπτώσεων 
της οστεοπόρωσης μεταξύ ιατρών και 
ασθενών; 



Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει την επικοινωνία μεταξύ 
ιατρών - ασθενών και την αντίληψή τους σχετικά με τη διαχείριση 

της νόσου και τη συμμόρφωση στη θεραπεία 

Να καταγράψει: 

• Τυχόν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι 

ασθένειες και οι ιατροί τις επιπτώσεις της οστεοπόρωσης στη 

φυσική και ψυχική τους υγεία 

• Την άποψη των ιατρών και ασθενών για τους λόγους που 

εμποδίζουν την καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία 

• Τους τρόπους με τους οποίους οι ασθενείς λαμβάνουν και 

μοιράζονται πληροφόρηση σχετικά με τη νόσο και τη 

θεραπεία τους Rizzoli et al. Arch Osteoporos 2010 



 Οι ασθενείς εκφράζουν εντονότερη 
ανησυχία από ό,τι πιστεύουν οι ιατροί για 

τις επιπτώσεις της οστεοπόρωσης στην 
ποιότητα ζωής τους 

Rizzoli et al. Arch Osteoporos 2010 



Το 70% των ασθενών εκφράζει την ανησυχία ότι η οστεοπόρωση θα επιφέρει 
μείωση των δραστηριοτήτων τους, ενώ οι ιατροί εκτιμούν ότι το ποσοστό 

αυτό ανέρχεται μόλις στο 40%.  

% Θετικών απαντήσεων

Ασθενείς 

Ιατροί 

Το 60% των ασθενών ανησυχεί ότι θα απωλέσει την ανεξαρτησία του εξαιτίας της 
οστεοπόρωσης και  θα έχει ανάγκη υποστήριξης από τρίτους, ενώ οι ιατροί 

πιστεύουν ότι μόνο το 30% των ασθενών τους εκφράζει αυτή την ανησυχία.  

% Θετικών απαντήσεων

Ασθενείς 

Ιατροί 

Rizzoli et al. Arch Osteoporos 2010 



57% ανησυχούν ότι δεν θα είναι σε θέση να εργαστούν για όσο 

χρονικό διάστημα επιθυμούν, ενώ οι ιατροί θεωρούν ότι μόνο το 30% των 
ασθενών εκφράζει παρόμοιες ανησυχίες. 

% Θετικών απαντήσεων

Ασθενείς 

Ιατροί 

Rizzoli et al. Arch Osteoporos 2010 
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Μέσος χρόνος διακοπής θεραπείας

 Το σύνολο των ασθενών δηλώνει ότι έχει πληροφορηθεί από τους 
ιατρούς για το όφελος που συνεπάγεται η συνεχής λήψη θεραπείας. 

 

 Το 25% των ασθενών παραδέχεται ότι διακόπτει τη θεραπευτική  
 του αγωγή για την οστεοπόρωση.  

Οι ασθενείς που διακόπτουν τη θεραπεία για την οστεοπόρωση, τη διακόπτουν 
κατά μέσο όρο για 5,5 μήνες, δηλαδή κατά 2,6 μήνες περισσότερο απ’ όσο 

πιστεύουν οι γιατροί. 

Ασθενείς 

Ιατροί 
Κενό 2,6 μηνών 

Rizzoli et al. Arch Osteoporos 2010 



POSSIBLE US™ STUDY – Συμμόρφωση 
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών στην 
αντιοστεοπορωτική αγωγή 

 Χαμηλή ικανοποίηση από τη θεραπεία λόγω της εντύπωσης ανεπαρκούς 
αποτελεσματικότητας ή, κυρίως, μέτριων ή σοβαρών ανεπιθύμητων 
ενεργειών αύξησε την πιθανότητα διακοπής ή αλλαγής της αγωγής κατά 
22% και  67% αντίστοιχα. 

 Ασθενείς που εκφράζουν μεγαλύτερη πεποίθηση στο όφελος 
της θεραπείας είναι πιο πιθανό να την ξεκινήσουν. 

 Όσοι όμως εκφράζουν ανησυχία για τα φάρμακά τους (είτε 
είναι θέμα αντίληψης είτε εμπειρίας) είναι πολύ πιθανό να τα 
διακόψουν ή να τα αλλάξουν εντός του 1ου έτους. 

Barrett-Connor E et al. Osteoporosis Int 2011 



Ερωτήματα 

 Είναι θέμα επιλογής; 

 Οι συνειδητοποιημένα μη-συμμορφωμένοι ασθενείς δεν 
αντιλαμβάνονται την ανάγκη των νέων φαρμάκων και 
εκφράζουν περισσότερες ανησυχίες από τη λήψη τους. 

 Παίζει ρόλο το ότι η οστεοπόρωση είναι ασυμπτωματική 
νόσος; 

 Ακόμη και σε συμπτωματικό ΣΔ, η συμμόρφωση στην από του 
στόματος αγωγή κυμαίνεται από 36-93% στους 6-24 μήνες. 

 Ποιος ο ρόλος της κατάθλιψης; 

 Η κατάθλιψη μπορεί να είναι τόσο παράγοντας κινδύνου όσο και 
συνέπεια των καταγμάτων. 

Silverman & Gold. Rev Endocr Metab Disord 2010 



 Ποιος ο ρόλος της αλλαγής φαρμάκου; 

 Ασθενείς που έπαιρναν στατίνες και άλλαξαν σε άλλη στατίνη 
συμμορφώνονταν λιγότερο από όσους παρέμειναν στο ίδιο 
φάρμακο. Θα μπορούσε η αντίστοιχη συμπεριφορά να υπάρχει 
και στην αντιοστεοπορωτική αγωγή; 

 Τα ευρύτερα δοσολογικά μεσοδιαστήματα βελτιώνουν τη 
συμμόρφωση; 

 Η ευκολία στο να ακολουθήσουν οι ασθενείς ένα δοσολογικό 
σχήμα για μακρό χρονικό διάστημα είναι σημαντικός 
παράγοντας στην προτίμησή τους. 

 Ημερήσια  εβδομαδιαία 

 Εβδομαδιαία  μηνιαία 

 Ενέσιμα  

Silverman & Gold. Rev Endocr Metab Disord 2010 



Η συμμόρφωση βελτιώνεται με τα εβδομαδιαία 
διφωσφονικά, αλλά παραμένει χαμηλή. 

ημερήσια 15,7 

εβδομαδιαία 31,4 
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Recker RR et al. Mayo Clin Proc 2005 





Συμμόρφωση, προτίμηση και ικανοπoίηση 
σε γυναίκες που λαμβάνουν denosumab ή 

alendronate 

Kendler  DL et al. Osteoporosis Int 2011 



Προτίμηση σε γυναίκες που λαμβάνουν 
zoledronic acid ή alendronate 

 2 μελέτες διπλά-τυφλές, με διπλό εικονικό φάρμακο 

McClung M et al. Bone 2007; Saag K et al. Bone 2007 



Παρεμβάσεις βελτίωσης της συμμόρφωσης 

 Οι περισσότερες παρεμβάσεις που είχαν θετική επίδραση 
στη συμμόρφωση ήταν δαπανηρές και πολύπλοκες και 
περιελάμβαναν συνδυασμό κοινωνικής φροντίδας, 
προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών με τηλεφωνική 
υπενθύμιση, παρακολούθησης από νοσηλευτή, μέτρησης 
δεικτών οστικού μεταβολισμού κλπ. 

 Η χρήση ενημερωτικών φυλλαδίων δεν αύξησε τη 
συμμόρφωση. 

 Η πρόκληση είναι να βρεθούν αποτελεσματικοί και 
οικονομικοί τρόποι κινητοποίησης των ασθενών στην 
έναρξη και τη συνέχιση της θεραπείας. 



Ο ρόλος της ενίσχυσης του ασθενούς με τη χρήση 
δεικτών οστικού μεταβολισμού στη συμμόρφωση και 

τις κλινικές εκβάσεις 

 Μελέτη IMPACT - 2302 PMW 

 1 έτος, 5mg risedronate 

 Στους μισούς ασθενείς έγινε μέτρηση ΝΤΧ ούρων στην έναρξη και 
στους 3 & 6 μήνες (>30% μείωση=καλή απάντηση, >30% 
αύξηση=πτωχή απάντηση). 

 Η συμμόρφωση ήταν η ίδια και στις 2 ομάδες. 

Delmas et al. JBMR 2004;19:S444; Delmas et al. J Clin Endocrinol Metab 2007 

p=0,049 



 Αναγνώριση πτωχής συμμόρφωσης 

 Ενδείξεις: χαμένα ραντεβού, πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία, 
ασυνέχεια συνταγογράφησης 

 Ερώτηση στον ασθενή 

 Έμφαση στην αξία του θεραπευτικού σχήματος και στο 
αποτέλεσμα της καλής συμμόρφωσης 

 Παροχή σαφών οδηγιών και απλοποίηση του θεραπευτικού 
σχήματος 

 Σεβασμός στις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής του ασθενούς 

Συζήτηση με τον ασθενή 
 

 

Στρατηγικές βελτίωσης της συμμόρφωσης 



http://www.endotera.gr/

