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Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αυξανόμενη επίπτωση της συνύπαρξης οστεοπόρωσης (ΟΠΩ) και
της κατάθλιψης (Κ) στον ανδρικό πληθυσμό μέσης ηλικίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας και θνητότητας και δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πασχόντων. Στην παρούσα αναδρομική μελέτη μελετάται η πιθανή σχέση μεταξύ της Κ και της οστικής πυκνότητας (ΟΣΠ)
Ελλήνων ανδρών μέσης ηλικίας. Με τη μέθοδο απορρoφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειαςdual energy X ray absorptiometry μελετήθηκε η οστική πυκνότητα - bone mineral density (BMD)
της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) ή/και των μηριαίων οστών 97 ανδρών της
λευκής φυλής, ηλικίας ≥ 55 ετών, μέσης ηλικίας ± τυπική απόκλιση, 65±10,6 έτη, με δείκτη μάζας
σώματος - body mass index (BMI) 30,2±4,3. Οι εξεταζόμενοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες με κριτήριο τη
συνύπαρξη (Ομάδα Α) ή όχι ιστορικού Κ (Ομάδα Β). Στην ομάδα Α η επίπτωση της μείωση της ΟΣΠ
(ΜΟΠ) ήταν 34,8% και της οστεοπενίας 39,5%, ενώ στην Ομάδα Β (ψυχικά και εν γένει υγιείς άνδρες)
τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 9,3% και 42,6%. Παρατηρήθηκε στατιστικώς λίαν σημαντική διαφορά
στη μέση τιμή BMD μεταξύ καταθλιπτικών (0,876±0,170) και μη καταθλιπτικών ανδρών (0,961±0,136)
με P=0,008, ενώ και η μέση τιμή του T score (-1,72±1,57 έναντι -1,06±1,17) διέφερε στατιστικώς σημαντικά (P=0,02) στις δυο ομάδες όπως συντρέχει και η στατιστικώς λίαν σημαντική διαφορά στην
επίπτωση της ΟΠΩ (P=0,001) μεταξύ ανδρών των δύο ομάδων (Pearson R: 0,3, P=0,004). Ειδικότερα,
το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και ο πίνακας ANOVA κατέδειξαν στατιστικώς
λίαν σημαντική μείωση στην μέση τιμή της BMD και του Τ score κατά 0,252 και 0,575 μονάδες αντίστοιχα, σε ένα καταθλιπτικό άνδρα συγκρινόμενο με έναν ψυχικά υγιή άνδρα της ίδιας ηλικίας και
παρόμοιων σωματομετρικών χαρακτηριστικών (regression coefficient b, P<0,02). Συμπερασματικά,
παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στη μέση τιμή της BMD και στη μέση τιμή του T
score μεταξύ καταθλιπτικών και μη καταθλιπτικών ανδρών. Επιπλέον, ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης
ΟΠΩ στους άνδρες με Κ βρέθηκε σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με τους ψυχικά υγιείς άνδρες (RR:3.8,
P=0,02). Η λήψη κορτιζόνης, η υπέρταση και το κάπνισμα δε φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά τη
σχέση μεταξύ Κ και ΜΟΠ. Ο μηχανισμός αλληλεπίδρασης των ως άνω και η σημασία του συμπαθητικού συστήματος, της ηλικίας και άλλων παραγόντων στην οστική απορρόφηση συζητούνται.
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ίναι γνωστό ότι άνδρες μέσης ηλικίας συχνά πάσχουν από οστεοπόρωση (ΟΠΩ),
η οποία αποτελεί κύρια αιτία πρόκλησης αυτόματων καταγμάτων και θνητότητας
στην τρίτη ηλικία [1-4], ενώ παράλληλα η κατάθλιψη (Κ) αγγίζει 1 στα 7 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, με διπλάσια επίπτωση στον πληθυσμό των γυναικών σε σχέση με
τους άνδρες. Στην Ελλάδα, η επίπτωση της Κ στον ανδρικό αγροτικό πληθυσμό άνω των 60
ετών υπολογίζεται σε 20% [5-7]. Πολλοί παράγοντες ενοχοποιούνται στην αιτιοπαθογένεια
της ΟΠΩ στους άνδρες, στους οποίους η νόσος συχνά εμφανίζεται πριν τα 50 έτη ως «δευτεροπαθής ΟΠΩ» (Πίνακας 1), ενώ όταν παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη ηλικία πρόκειται για
πρωτοπαθή πάθηση [4, 8]. Η μείωση της οστικής πυκνότητας (ΜΟΠ) σχετίζεται συχνά με
την κινητική αδράνεια [9-11], καθώς και την πλημμελή λήψη ασβεστίου από του στόματος
(<800mg/ημέρα) [12-13], το κάπνισμα [14-16], το αλκοόλ [14], την υπέρταση [17-19], ενώ
τελευταία διερευνάται ο ρόλος της Κ ως προδιαθεσικού παράγοντα ΜΟΠ στους άνδρες
μέσης ηλικίας [20-22], ενώ δεν υπάρχουν για το αντίθετο [1, 4].
Διεθνείς μελέτες αναφέρουν ότι άνδρες με Κ τείνουν να έχουν χαμηλότερη μέση οστική
πυκνότητα (ΟΣΠ) σε σχέση με υγιείς συνομηλίκους τους, με συνηθέστερους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς την ενεργοποίηση του υποθαλαμο-υποφυσιακού-επινεφριδιακού και
συμπαθητικο-αδρενεργικού άξονα, την καταστολή του γοναδικού και σωματοτροπικού
άξονα, τα υψηλά επίπεδα ιντερλευκίνης-6 και τα χαμηλά επίπεδα λεπτίνης [23-26]. Ωστόσο, οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί δεν αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό και ως εκ
τούτου η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη μελέτη σε ελληνικό ανδρικό πληθυσμό μέσης
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Πίνακας 1. Αίτια δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης στους άνδρες [1-4]
Φάρμακα

Αλκοόλ, σπασμολυτικά, γλυκοκορτικοειδή (στόμα, εισπνεόμενα), μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη, θυροξίνη, καπνός

Ενδοκρινικό

Ακρομεγαλία, υπερκορτιζολαιμία, υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερπρολακτιναιμία,
υπερθυρεοειδισμός, υπογοναδισμός

Γαστρεντερικό

Κίρρωση, φλεγμονώδης νόσος, δυσαπορρόφηση

Γενετικές, μεταβολικά

Ομοκυστινουρία, υποφωσφατασαιμία, σύνδρομο Marfan,, ατελής οστεογένεση

Νεοπλασία

Αναιμία (ανεπάρκεια B12,
12, θαλασσαιμία), λευχαιμία, μυέλωμα, γ-σφαιρινοπάθειες

Νευρολογικό

Μυασθένεια (γλυκοκορτικοειδή, κορτιζόνη), πολλαπλή σκλήρυνση, μυική ατροφία,
κατάκλιση, παράλυση

Πνευμονολογικό

Κυστική ίνωση, άσθμα, χρόνια αποφρακτική νόσος, ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

Νεφροί

Χρόνια ανεπάρκεια, τεχνητός νεφρός, σωληναριακή νόσος, Stone νόσος

Μεταμόσχευση

Πνεύμων, ήπαρ, καρδιά, νεφροί

ηλικίας που εξετάζει την πιθανή συσχέτιση μεταξύ Κ και ΟΣΠ
σε σύγκριση και με υγιή πληθυσμό με σκοπό την υιοθέτηση
μιας προσέγγισης στην πρόληψη της συνοσηρότητας αυτής
[27-28].

Õëéêü êáé ìÝèïäïé
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απορροφησιομετρίας ακτίνων-Χ διπλής ενέργειας - dual energy X-ray absorptiometry
(DEXA) και εξετάστηκε με το μηχάνημα Hologic QC 1500,
U.S.A. [29]. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέση τιμή
ΟΣΠ (mean bone mineral density - mean ΒΜD), τιμή T score,
που εκφράζει πόσες σταθερές αποκλίσεις απέχει η μετρηθείσα τιμή από την τιμή της κορυφαίας ΟΣΠ νεαρών ατόμων του
ιδίου φύλου και τιμή Ζ score, που εκφράζει πόσες σταθερές
αποκλίσεις απέχει η μετρηθείσα τιμή από τις τιμές φυσιολογικών ατόμων του ιδίου φύλου και της ιδίας ηλικίας. Σύμφωνα
με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) ως φυσιολογικό
εύρημα ορίζεται η τιμή T score>1,0. Τιμή –1,0> T score>-2,5
θέτει την διάγνωση της οστεοπενίας, ενώ τιμή T score<-2,5
διαγιγνώσκει την οστεοπόρωση. Τέλος, σοβαρή μορφή ΟΠ
μπορεί να θεωρηθεί όταν συνυπάρχουν T score<2,5 και ένα
ή περισσότερα παθολογικά κατάγματα [30-31].
Μελετήθηκε αναδρομικά η ΟΠ στην οσφυϊκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) ή/και στα ισχία, 97 ανδρών της
λευκής φυλής, ηλικίας≥55 ετών (μέση ηλικία±τυπική απόκλιση=65±10,6 έτη), με δείκτη μάζας σώματος - body mass
index (BMI) 30,2±4,3. Τον πληθυσμό έρευνας αποτέλεσαν 43
άτομα με διαγνωσμένη μείζονα Κ διάρκειας >3έτη υπό φαρμακευτική αγωγή (Ομάδα Α), σύμφωνα με την τυποποιημένη
κλίμακα Κ-geriatric depression scale-15 (GDS-15) που χρησιμοποιείται ευρέως στην εκτίμηση της κατάθλιψης σε άτομα
μέσης και τρίτης ηλικίας [32-33]. Ως ομάδα αναφοράς ορίστηκαν 54 ψυχικά και εν γένει υγιείς άνδρες (Ομάδα Β) παρόμοιας ηλικίας και δείκτη μάζας σώματος, οι οποίοι επελέγησαν
κατόπιν τυχαίας διαστρωματοποιημένης δειγματοληψίας
από σύνολο 570 εξεταζομένων και συμπεριλήφθησαν κατόπιν συναίνεσής τους στη μελέτη. Τα κριτήρια ένταξης ήταν:
ηλικία >55 έτη, απουσία προηγούμενου ιστορικού ΜΟΠ,
σακχαρώδους διαβήτη, νεφροπάθειας, ενδοκρινοπάθειας
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(πχ. υπογοναδισμού) ή προηγούμενου κατάγματος. Συγκρίθηκε η μέση τιμή της ΟΣΠ και οι τιμές T score και Ζ score στις
2 ομάδες ανδρών και έγινε στατιστική ανάλυση ως προς τα
δημογραφικά στοιχεία των δυο πληθυσμών. Στον Πίνακα 2
φαίνονται αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία και τα κλινικά
χαρακτηριστικά του συνόλου των δυο ομάδων.
Πίνακας 2. Δημογραφικά στοιχεία πληθυσμού μελέτης
(Ομάδα Α και Ομάδα Β)[9-11,14-19]
Δημογραφικά

Mean ± SD

Ηλικία

65±10,6

Ύψος

169±8,4

Βάρος

84±15

Δείκτης μάζας σώματος (BMI)

30,2±4,3

Ιστορικό

Σχετική συχνότητα

Λήψη κορτιζόνης (n: 31)

32%

Αρτηριακή υπέρταση (n: 58)

59,8%

Σακχαρώδης διαβήτης

-

Νεφροπάθεια

-

Προστάτης

19%

Προηγούμενο κάταγμα

-

Κάπνισμα (n: 24)

24,7%

Αλκοόλ

12%

Κατάθλιψη (n: 43)

44%

ÁðïôåëÝóìáôá-ÓôáôéóôéêÞ áíÜëõóç
Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το
στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0 και στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται η μέση τιμή ΟΣΠ, καθώς και η μέση τιμή Τ score και
το 95% διάστημα εμπιστοσύνης στο σύνολο των δυο ομάδων, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές στις ομάδες Α και Β.
Η επεξεργασία των δεδομένων του πίνακα 3 με τη μέθοδο
του t-test για ανεξάρτητα δείγματα έδειξε στατιστικώς λίαν
σημαντική διαφορά στη μέση τιμή ΟΣΠ μεταξύ καταθλιπτι-
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κών και μη καταθλιπτικών ανδρών (P=0,008), ενώ και η μέση
τιμή του T score διέφερε στατιστικώς σημαντικά στις δυο
ομάδες (P=0,02).
Πίνακας 3. Μέση τιμή της οστικής πυκνότητας (ΟΣΠ),
μέση τιμή του Τ score και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης
(ΔΕ) συνολικά και στις Ομάδες Α και Β
ΟΠ
Σύνολο
Mean ± SD 0,923±0,157
95% ΔΕ

0,923±0,3

Oμάδα Α

Oμάδα B

0,876±0,170

0,961±0,136

0,876±0,33

0,961±0,266

T score
Σύνολο

Oμάδα Α

Oμάδα B

Mean ± SD

-1,35±1,39

- 1,72±1,57

-1,06±1,17

95% ΔΕ

-1,35±2,7

- 1,72±3,07

-1,06±2,29

Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και ο
πίνακας ANOVA κατέδειξαν στατιστικώς λίαν σημαντική μείωση στην μέση τιμή ΟΣΠ και του Τ score κατά 0,252 και 0,575
μονάδες αντίστοιχα, σε ένα καταθλιπτικό άνδρα συγκρινόμενο με έναν ψυχικά υγιή άνδρα της ίδιας ηλικίας και παρόμοιων σωματομετρικών χαρακτηριστικών (συντελεστής
παλινδρόμησης - regression coefficient b, P<0,02). Συγκεκριμένα, ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης ΜΟΠ στους άνδρες με
Κ βρέθηκε σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με τους ψυχικά υγιείς
άνδρες (RR:3.8, P=0,02). Αντιθέτως, οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές (λήψη κορτιζόνης, υπέρταση, κάπνισμα) που
προστέθηκαν στο μοντέλο ερμηνείας της μεταβλητότητας
των τιμών της μέσης τιμής του BMD και του Τ score, δεν βρέθηκε να συνεισφέρουν στατιστικώς σημαντικά σε αυτό.
Στον Πίνακα 4 αναγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους διαγνώσεις στις δύο Ομάδες. Η εφαρμογή του μη παραμετρικού
κριτηρίου Pearson χ2, κατέδειξε στατιστικώς λίαν σημαντική
διαφορά (Ρ=0,007) στην επίπτωση της ΜΟΠ και ειδικότερα
της ΟΠΩ (P=0,001) μεταξύ ανδρών της Ομάδας Α και της
Ομάδας Β. Αντιστοίχως, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson
κατέδειξε μια ευθύγραμμη, ασθενή αλλά στατιστικά λίαν
σημαντική συσχέτιση μεταξύ διάγνωσης ΜΟΠ και Κ στους
άνδρες της μέσης ηλικίας (Pearson R: 0,3, P=0,004).
Πίνακας 4. Διαστρωμάτωση των διαγνώσεων συνολικά
και στις Ομάδες καταθλιπτικών και ψυχικά υγιών ανδρών
Κατάσταση
οστών

Διαγνώσεις (σχετική συχνότητα %)
Σύνολο

Oμάδα Α

Oμάδα B

Οστεοπόρωση

22%

35%

9,3%

Οστεοπενία

44%

39,5%

48%

Φυσιολογική

34%

25,5%

42,7%

ÓõæÞôçóç
Στην παρούσα αναδρομική μελέτη παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στη μέση τιμή ΟΣΠ μεταξύ καταθλιπτικών και μη καταθλιπτικών ανδρών, καθώς και στη μέση
τιμή του T score μεταξύ των δυο ομάδων. Επιπλέον, ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης ΜΟΠ στους άνδρες με Κ βρέθηκε
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σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με τους ψυχικά υγιείς άνδρες
[34-38]. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν εν πολλοίς με τη
σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία [21-22, 34-36, 39-49].
Αρκετές μελέτες στο παρελθόν έχουν διερευνήσει την πιθανή συσχέτιση Κ και ΜΟΠ, συμπεραίνοντας πως οι ασθενείς με μείζονα Κ πάσχουν από χαμηλή ΟΣΠ και αυξημένο
ρυθμό απώλειας οστικής μάζας, ενώ ο ρυθμός απώλειας
υπολογίστηκε μεγαλύτερος στους άνδρες. Οι παρατηρήσεις
αυτές αποδόθηκαν στις νευροενδοκρινικές αλλαγές που
λαμβάνουν χώρα στην Κ, με την ενεργοποίηση του υποθαλαμο- υποφυσιακού- αδρενεργικού και συμπαθητικοαδρενεργικού άξονα, συνδυαζόμενη με την καταστολή του
σωματοτρόπου και γοναδοτρόπου άξονα γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση του οστικού σχηματισμού με συνακόλουθη την απώλεια οστικής μάζας επηρεάζοντας άμεσα το μεταβολισμό των οστών [50-51]. Ειδικότερα, θεωρείται ότι η Κ
οδηγεί στην κεντρική αύξηση απελευθέρωσης της ορμόνης
έκλυσης της επινεφριδιο-κορτικο-τροπίνης -corticotropin
releasing hormone (CRH), προκαλώντας αύξηση της έκκρισης κορτικοτροπίνης - adrenocorticotropic hormone
(ACTH), της κορτιζόλης και της ιντερλευκίνης-6, ενώ η μειωμένη παραγωγή της ορμόνης έκκρισης της αυξητικής ορμόνης – growth hormone releasing hormone (GHRH) και
της εκκριτικής γοναδοτρόπου (GnRH) από τον υποθάλαμο
καταστέλλουν την έκκριση της αυξητικής ορμόνης (GH) και
των στεροειδών αντίστοιχα [7, 50, 52]. Ασφαλή στατιστικά
συμπεράσματα από την επίδραση της χορήγησης κορτιζόνης δεν υπάρχουν. Στατιστικώς σημαντική διαφορά από τη
λήψη κορτιζόνης μεταξύ των 2 ομάδων μας δεν προέκυψε,
κάτι που είναι σημαντικό για τη μελέτη μας δεδομένου ότι
η λήψη κορτιζόνης είναι γνωστός παράγοντας ΜΟΠ. Ενδογενής έκκριση κορτιζόλης λαμβάνει χώρα στην κατάθλιψη
και έχει χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσει την αυξημένη
επίπτωση της ΜΟΠ στους καταθλιπτικούς άνδρες.
Η συσχέτιση της μείωσης της μέσης τιμής ΟΣΠ σε ασθενείς με Κ έχει επιβεβαιωθεί και από μελέτες με τη χρήση
ποσοτικής αξονικής τομογραφίας-quantitative computed
tomography (qCT), ενώ μακροπρόθεσμη παρακολούθηση
(επί 24 μήνες) των ασθενών έδειξε στατιστικώς σημαντικά
υψηλότερο ρυθμό απώλειας οστικής μάζας στον πληθυσμό
των καταθλιπτικών ανδρών κατά 6% σε σχέση με αυτό των
γυναικών. Σε αντίστοιχες μελέτες διαπιστώθηκε αρνητική
συσχέτιση κορτιζόλης πλάσματος και ΟΣΠ σε καταθλιπτικούς των δυο φύλων και επιπλέον στους άνδρες θετική συσχέτισή της με τα επίπεδα τεστοστερόνης [34-37, 46]. Εξάλλου έχει βρεθεί ότι η χρόνια λήψη αντικαταθλιπτικής αγωγής
προλαμβάνει ή και επιβραδύνει την οστεοβλαστική δραστηριότητα [47]. Ειδικότερα, έρευνες σε πειραματόζωα αλλά και
ανθρώπους έδειξαν ότι η έκθεση σε χρόνιους στρεσογόνους
παράγοντες, η έντονη άσκηση, η στρατιωτική εκπαίδευση
και η στέρηση ύπνου ως ένα βαθμό μπορεί να μπλοκάρει τον
υποθαλαμο-υποφυσιακό-γοναδοτροπικό άξονα και κατά
συνέπεια την μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης ορού
[48-49, 51, 53]. Αντιθέτως, οι συμπαθητικοί ανταγωνιστές
αυξάνουν τον αριθμό των οστεοβλαστών δρώντας προστατευτικά στην οστική μάζα, ενώ πρόσφατα ανακαλύφθηκε η
συμμετοχή διαφόρων μεσολαβητών στη ρύθμιση του οστικού μεταβολισμού από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως
η νορεπινεφρίνη, το νευροπεπτίδιο Υ, CART, η κεντρική έκκριση IL-1 και τα ενδοκαναβινοειδή [51, 54].
Δεν βρήκαμε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ
ΜΟΠ και καπνίσματος ή υπέρτασης, παρότι από τη βιβλιογραφική αναζήτηση προέκυψαν αρκετές σύγχρονες ανα-
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φορές που συνδέουν το κάπνισμα με την ΜΟΠ, ενώ η καλή
φαρμακευτική ρύθμιση της υπέρτασης φέρεται να δρα προστατευτικά στην ΟΣΠ. Αυτή η φαινομενική ασυμφωνία με
τα βιβλιογραφικά δεδομένα, θα μπορούσε να αποδοθεί στο
γεγονός ότι κριτήριο συλλογής του δείγματος της εργασίας μας ήταν η ύπαρξη ή μη Κ και συνεπώς ο αριθμός των
ατόμων που καπνίζουν ή έχουν υπέρταση είναι μικρός για
να αναδείξει μια επιβαρυντική ή προστατευτική σχέση με
την ΟΣΠ.
Η παρούσα μελέτη υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, αρχής γενομένης από το μικρό του δείγματος, λόγω
της περιορισμένης παραπομπής ανδρών μέσης ηλικίας προκειμένου να υποβληθούν σε μέτρηση ΟΣΠ καθώς και της
συγκριτικά μικρότερης επίπτωσης της Κ στους άνδρες σε
σχέση με τις γυναίκες. Εντούτοις το στατιστικώς σημαντικό
των αποτελεσμάτων παρά το μικρό δείγμα υποστηρίζει μια
ισχυρή αιτιολογική σχέση, υποδεικνύοντας την Κ ως σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα στην ΜΟΠ [40]. Παρά ταύτα,
απαιτούνται έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα προκειμένου να
συμπεριληφθεί η Κ στους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου για την ΜΟΠ και να ενταχθεί η προληπτική εξέταση
με DΕXA στη συστηματική αγωγή υγείας των ανδρών με Κ
[27, 41-45, 50]. Ένας ακόμα περιορισμός της μελέτης μας είναι ότι δεν μελετήθηκε το επίπεδο δραστηριοποίησης των
εξεταζομένων, δεδομένου ότι συχνά η Κ σχετίζεται με την
ακινησία λόγω απώλειας ενδιαφερόντων ή ευχαρίστησης
από τις δραστηριότητες, κοινωνικής απομόνωσης και της
γενικότερης ψυχοκινητικής επιβράδυνσης που επιφέρει και
συνεπώς προδιαθέτει σε ΜΟΠ [9-11]. Η Αμερικάνικη Ένωση Παθολόγων προτείνει τη διενέργεια μελετών DΕXA σε
άνδρες με αυξημένο κίνδυνο ΟΠΩ, δηλαδή σε πληθυσμό
ηλικίας >70 έτη, χαμηλό σωματικό βάρος, ΒΜΙ 20-25kg/m2,
απώλεια βάρους>10%, χρήση κορτικοειδών, αντιανδρογονική θεραπεία, έλλειψη φυσικής δραστηριότητας (π.χ. περπάτημα, ανάβαση κλίμακας, οικιακές εργασίες, κηπουρική) και
προηγούμενο αυτόματο κάταγμα [55-57].
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταθλιπτικοί άνδρες ελάμβαναν αγχολυτική και αντικαταθλιπτική αγωγή
[58-60] χρειάζεται στατιστική επεξεργασία σχετικά με την
πιθανή συμμεταβολή της οστικής μάζας αναλόγως της διάρκειας της ψυχικής νόσου και της διάρκειας λήψης θεραπείας. Στην περίπτωση αυτή ίσως θα είχε αξία η σύγκριση
της μελέτης των συμμετεχόντων προ και μετά τη λήψη
αγωγής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή όχι η συμβολή της
φαρμακευτικής κάλυψης των ασθενών αυτών στην επιβράδυνση της ΜΟΠ [60].
Τέλος, η παρούσα μελέτη δεν ανέδειξε στατιστικώς σημαντική διάφορά μεταξύ ΜΟΠ και καπνίσματος ή υπέρτασης, παρόλο που αρκετές ερευνητικές μελέτες συνδέουν το
κάπνισμα με τη ΟΣΠ, ενώ η καλή φαρμακευτική ρύθμιση της
υπέρτασης φέρεται να δρα προστατευτικά στην ΟΣΠ. Αυτή
η φαινομενική ασυμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα
[14-19], θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι κριτήριο
συλλογής του δείγματος της εργασίας μας ήταν η ύπαρξη
ή μη Κ και συνεπώς ο αριθμός των ατόμων που καπνίζουν
ή έχουν υπέρταση είναι μικρός για να αναδείξει μια επιβαρυντική ή προστατευτική σχέση με την ΟΠ. Ενδεχομένως,
μια εργασία εντοπισμένη στους 2 αυτούς παράγοντες και
με άλλα κριτήρια ένταξης θα ανίχνευε την επίπτωση των 2
αυτών παραγόντων.
Το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον στην αιτιοπαθογένεια της συνύπαρξης Κ και ΜΟΠ στον ανδρικό πληθυσμό,
παρόλη την επιδημιολογικά μικρότερη επίπτωσή τους
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στον πληθυσμό αυτό σε σχέση με τις γυναίκες, οφείλεται
κατά κύριο λόγο στο ότι η συνύπαρξη των δυο νοσολογικών οντοτήτων στους άνδρες έχει συγκριτικά μεγαλύτερη περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα μετά από
κατάγματα σε σύγκριση με τις γυναίκες [20-22]. Αν και οι
οντότητες ΜΟΠ και Κ έχουν συγκριτικά μικρότερη επίπτωση στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, ωστόσο ο συνδυασμός τους έχει αποδειχθεί βιβλιογραφικά ότι σχετίζεται
με μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα στον ανδρικό
πληθυσμό [21].
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματά μας είναι συμβατά με
τα βιβλιογραφικά δεδομένα που υποστηρίζουν την πιθανή
αιτιοπαθογενετική συμβολή της κατάθλιψης στην ΜΟΠ, καθώς παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στη
μέση τιμή της BMD και στη μέση τιμή του T score μεταξύ καταθλιπτικών και μη καταθλιπτικών ανδρών. Επιπλέον, ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης ΟΠΩ στους άνδρες με Κ βρέθηκε
σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με τους ψυχικά υγιείς άνδρες
(RR:3.8, P=0,02). Ο μηχανισμός αλληλεπίδρασης των ως άνω
και η σημασία του συμπαθητικού συστήματος, της ηλικίας
και άλλων παραγόντων στην οστική απορρόφηση αποτελεί
αντικείμενο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι τα συμφέροντα τους δεν αντικρούονται
μεταξύ τους ή με εκείνα άλλων
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Abstract

Is major depression in middle-aged men correlated
with bone density decrease? A study on Greek
population
Ιrene Kotsalou, Pipitsa Valsamaki,
Αlexia Chatzipetrou, George Fountos,
Andreas Adraktas, Sofia Gerali
During the last 10 years there has been an increasing interest in study-
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ing the coexistence of osteoporosis and depression in the male population, due to the increased morbidity and mortality in the patients’
life. The present retrospective study evaluates the effect of major depression on the bone density of Greek middle- aged men. By using the
method of dual-energy X-rays absorptiometry (DEXA) we reviewed the
bone mineral density (BMD) studies performed in the lumbar spine (LS)
and/or femoral neck, in 97 men of the white race, aged 55 years with
mean age±standard deviation (SD)= 65±10.6 years, and body mass index (BMI) 30.2±4. The patients were divided in two groups, based on
the coexistence (Group A) or absence of major depression (Group B). In
group A men, the incidence of osteoporosis was 34.8% and osteopenia
39.5%, while in group B the corresponding percentages were 9.3% and
42.6%. Statistically significant difference was observed in mean BMD
between Group A (0.876±0.170) and Group B (0.961±0.136) at the level
of P=0.008, and also in mean T score (-1.72±1.57 versus -1.06±1.17) at the
level of P value: 0.02 in both groups, while the diagnosis of osteoporosis between the two groups was statistically significantly different too
(P=0.001. Pearson R: 0.3, P=0.004). Furthermore, the model of multiple
linear regression and ANOVA table revealed statistically significantly
depression of 0.252 and 0.575 units in mean BMD value and mean T
score respectively in man with major depression in comparison to a
mentally healthy man of the same age and BMI (regression coefficient
b, P<0.02). In conclusion, we observed statistically significant difference
in mean BMD and mean T score values between major depression
and mentally healthy men. Moreover, almost triple relative risk for the
development of osteoporosis was shown in men with depression as
compared to mentally healthy men (RR: 3.8, P=0.02). Cortisone intake,
hypertension and smoking were statistically independent factors for
male depression and BMD. The clarification of the underlying interactive mechanism between major depression, sympathetic system activation, age and bone resorption is important.
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