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Τλικό-Μέθοδος Συμπεράςματα

ΟΣΕΟΑΡΚΟΠΕΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ
Κεραμιδάκη Κωνζηανηία (1), Σζαγκάρη Αμαλία (2), Υιωνά Μήνα (1), Ρίζβας Γρηγόρης (1)

(1) Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Αθήνα

(2) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα

Από το n- = 50 ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ, n
= 34 ιταν γυναίκεσ και n = 16 ιταν άνδρεσ. 
38% (n = 19) ταξινομικθκαν ωσ άτομα με ΟΣΠ 
και 62% (n = 31) χωρίσ ΟΣΠ. Δεν υπιρξε 
ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ του 
φφλου και του επιπολαςμοφ τθσ ΟΣΠ. n = 10 
γυναίκεσ και n = 9 άνδρεσ βιϊνουν το 
ςφνδρομο τθσ ΟΣΠ. 

Η ΟΣΠ είναι ζνα ςφνδρομο που το ςυναντάμε ςυχνά και 
ςτα δφο φφλα θλικίασ ≥ 65 ετϊν με αρνθτικά κλινικά 
αποτελζςματα. Ο υψθλόσ βακμόσ εξάπλωςθσ τθσ ΟΣΠ 
καταδεικνφει τθν ανάγκθ λιψθσ μζτρων για τθν 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τουσ όταν εμφανίηονται ςε 
ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο. Κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ 
ςχετικϊν υγιεινό διαιτθτικϊν ςυνθκειϊν  ςτο γενικό 
πλθκυςμό τρίτθσ θλικίασ για τθν πρόλθψθ τουσ.  

Αποτελέςματα

Σε 50 άτομα ≥ 65 ετϊν (34 γυναίκεσ, 16 άντρεσ) με 
διάγνωςθ οςτεοπόρωςθσ /οςτεοπενίασ μζςω screening
οςτικισ πυκνότθτασ με τθ ποςοτικι μζκοδο Οςτικι 
Υπερθχομετρία πτζρνασ (QUS), πραγματοποιικθκε 
μζτρθςθ μυϊκισ δφναμθσ τθσ άκρασ χειρόσ με τθν χριςθ 
χειρολαβισ (handgrip strength), μυϊκισ λειτουργικότθτασ 
με τθν μζτρθςθ τθσ ταχφτθτα βάδιςθσ 10 μζτρων (Gait 
speed), μετριςεισ δερματικϊν πτυχϊν (mm) και 
περιφερειϊν (cm) με ςτόχο τθν εκτίμθςθ τθσ μυϊκισ μάηασ
μζςω τθσ εξίςωςθσ: Muscle Mass(kg) = (Height in cm2) * 
(0,0264+0,0029*cMAMA), μζτρθςθ ςωματικοφ βάρουσ και 
φψουσ για τθν εκτίμθςθ του Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ 

Ειζαγωγή
Τα τελευταία ζτθ, ζνα μεγάλο ποςοςτό ατόμων 
παρουςιάηει Οςτεοςαρκοπενικι παχυςαρκία (ΟΣΠ). Ο 
ΟΣΠ είναι ο ςυνδυαςμόσ 3 πακολογικϊν καταςτάςεων, 
τθσ παχυςαρκίασ, τθσ οςτεοπόρωςθσ και τθσ ςαρκοπενίασ  
και προκαλεί ςοβαρζσ μεταβολικζσ διαταραχζσ και 
κλινικζσ επιπτϊςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθ 
ςυνφπαρξθ των τριϊν ςυνκθκϊν οδθγϊντασ ςε χειρότερθ 
κλινικι ζκβαςθ των ατόμων αυτϊν κακϊσ και χειρότερθ 
ποιότθτα ηωισ

Σκοπόσ

Οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ ιταν οι εξισ:
1. Να προςδιοριςτεί  ο επιπολαςμόσ τθσ ΟΣΠ ςτα δφο 

φφλα ςε θλικιωμζνουσ ενιλικεσ ≥ 65 ετϊν.
2. Να εξετάςει εάν ο επιπολαςμόσ τθσ 

οςτεοςαρκοπενικισ παχυςαρκίασ ςχετίηεται με το 
φφλο
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Sex

ΟΣΠ και φφλο

Females Males

Διάγνωζη ΟΠ

Χωρίσ ΟΣΠ
[ΠΟΣΟΣΤΟ]

ΟΣΠ
[ΠΟΣΟΣΤΟ]

Επιπολαςμόσ ΟΣΠ
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