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Περίληψη
Η οστεοπόρωση με τις επιπλοκές της είναι γνωστή συνέπεια των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδιών. Οστεοπόρωση
και εγκεφαλικό μοιράζονται κοινούς παράγοντες κινδύνου. Eίναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε ότι το αγγειακό
εγκεφαλικό αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για οστεοπορωτικού τύπου κατάγματα. Ως πιθανές αιτίες της
οστεοπόρωσης μετά από εγκεφαλικό αναφέρονται η πάρεση, η μειωμένη κινητικότητα και φόρτιση των οστών, ενδοκρινικοί παράγοντες (π.χ. ανεπάρκεια βιταμίνης D), διατροφικοί και φαρμακευτικοί παράγοντες. Τέλος, συνέπεια των
εγκεφαλικών είναι οι συχνές πτώσεις, οι οποίες αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο κατάγματος και των οποίων η πρόληψη
είναι ζωτικής σημασίας για τον ίδιο τον ασθενή, τους ανθρώπους που τον φροντίζουν, αλλά και για την κοινωνία.
Λέξεις-κλειδιά
Οστεοπόρωση, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Παράγοντες κινδύνου, Κατάγματα, Πτώσεις

Εισαγωγή
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) ανήκει στα μείζονα προβλήματα δημόσιας υγείας και
αποτελεί παγκοσμίως την τρίτη αιτία θανάτου μετά
τα καρδιακά νοσήματα και τον καρκίνο. Είναι ένα
απο τα σοβαρότερα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα, αν ληφθεί υπ΄ όψιν το μεγάλο ποσοστό
υπολειμματικών καταστάσεων (αναπηριών) μεταξύ
των επιζώντων και κατ΄ επέκταση το τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος που επιφέρει.
Η οστεοπόρωση είναι ένα μεταβολικό νόσημα
των οστών που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική μάζα και κατάργηση της μικροαρχιτεκτονικής
των οστικών δοκίδων. Χαρακτηριστικό της οστεοπόρωσης είναι η αύξηση της ευθραυστότητας των
οστών, με συνεπαγόμενο αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία σε κατάγματα. Τα οστεοπορωτικά
κατάγματα είναι γνωστή συνέπεια των αγγειακών
εγκεφαλικών επεισοδιών.
Οστεοπόρωση και εγκεφαλικό μοιράζονται
κοινούς παράγοντες κινδύνου. Η γήρανση, το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και
πολλοί άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπορωτικού κατάγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό όμως το γεγονός ότι το ίδιο το εγκεφαλικό αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου
για την εμφάνιση οστεοπόρωσης, εμπλέκοντας πι-
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θανότατα διαφορετικούς αιτιοπαθολογικούς παράγοντες σε
σχέση με την ηλικιοεξαρτώμενη και την δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Ο αυξημένος κίνδυνος πτώσεων και η ημιοστεοπόρωση του παρετικού μέλους που συνεπάγονται συχνά ενός
εγκεφαλικού, αυξάνουν τον κίνδυνο κατάγματος.

Κατάγματα σε ασθενείς με Α.Ε.Ε.
Η οστεοπόρωση είναι μια σημαντική επιπλοκή των εγκεφαλικών επεισοδίων. Η κλινική πορεία ενός εγκεφαλικού με
ημιπληγία προδιαθέτει τους ασθενείς σε διαταραχή της φυσιολογίας των οστών. Η αιφνίδια ακινησία και η ετερόπλευρη
απώλεια της λειτουργικότητας αποφορτίζουν τον σκελετό σε
περιοχές κλειδιά, όπως το προσβεβλημένο ισχίο. Αυτό αποδεικνύεται από την πρώιμη μείωση της οστικής πυκνότητας
σε αυτή τη θέση. Οι ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί
επίσης να παρουσιάζουν ελλείψεις κινητικού, αισθητηριακού
και οπτικού / αντιληπτικού χαρακτήρα που τους προδιαθέτουν σε πτώσεις. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα
την πρώιμη και συνεχή αύξηση των καταγμάτων του ισχίου
μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο[1].
Η αναγνώριση του κατάγματος του ισχίου ως συνέπεια της
ημιπληγίας άρχισε στη δεκαετία του 1950 και του 1960[2], με
τους συγγραφείς να αναφέρουν μια τάση για κάταγμα στην
πληγείσα πλευρά. Από τότε έχουν υπάρξει αρκετές έρευνες
που έχουν μελετήσει την επίπτωση και τον επιπολασμό οστεοπορωτικών καταγμάτων σε ασθενείς με προηγούμενο Α.Ε.Ε.
Οι Ramnemark et al δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα μιας
έρευνας σχετικά με την εμφάνιση καταταγμάτων σε ασθενείς
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με Α.Ε.Ε. στον σουηδικό πληθυσμό διαπίστωσαν
154 κατάγματα (13,5% [όλες οι θέσεις]) σε μια ομάδα 1139 ασθενών που είχαν εισαχθεί διαδοχικά με
οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, και οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για ένα μέσο διάστημα 2,9 ετών. Το
84% των καταγμάτων προκλήθηκαν από πτώσεις
και το κάταγμα του ισχίου ήταν το πιο κοινό. Το
κάταγμα του ισχίου ήταν 2 έως 4 φορές πιο πιθανό από ότι σε έναν προσαρμοσμένο για την ηλικία
πληθυσμό αναφοράς. Ο διάμεσος χρόνος έως την
εμφάνιση του πρώτου κατάγματος ήταν 24 μήνες[3].
Πιο πρόσφατα, οι Kanis et al. ανέφεραν έναν >4
φορές αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος
του ισχίου στην αμέσως επόμενη περίοδο και κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά το εγκεφαλικό
σε σύγκριση με τον γενικό σουηδικό πληθυσμό.
Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος αφορούσε και τα 2
φύλα και όλες τις ηλικίες[4]. Τέλος, στην πρόσφατη
δημοσίευσή τους, οι Dennis et al επιβεβαίωσαν την
αυξημένη συχνότητα κατάγματος του ισχίου μετά
από εγκεφαλικό επεισόδιο στη Σκωτία και παράλληλα προσδιόρισαν ότι ανάμεσα στα διάφορα χαρακτηριστικά των ασθενών με Α.Ε.Ε. το γυναικείο
φύλο, η μεγάλη ηλικία, η χαμηλή γνωστική λειτουργία και η εξάρτηση από τρίτους προ του εγκεφαλικού είναι εκείνα που σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο κατάγματος του ισχίου[5].
Όπως ανέδειξε μια μεγάλη έρευνα που χρησιμοποίησε δεδομένα από ασφαλισμένους σε μια γερμανική εταιρεία ασφαλειών υγείας και αφορούσε
περισσότερα απο 1.2 εκατομμύρια άτομα ηλικίας
ίσης ή μεγαλύτερης των 65 ετών την περίοδο από
το 2004 έως το 2009, η πιο συχνή θέση οστεοπορωτικού κατάγματος σε ασθενείς με Α.Ε.Ε. είναι το
ισχίο (32.2%), ακολουθούμενο από το αντιβράχιο
(15.4%) και το βραχιόνιο οστούν (14.8%). Αυτός ο
μεγαλύτερος κίνδυνος για τα κατάγματα των κάτω
άκρων σε σχέση με των άνω, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα κατάγματα των κάτω άκρων
χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης, ενώ των
άνω μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά[6].
Το κάταγμα του ισχίου μετά από εγκεφαλικό
επεισόδιο είναι ένα όλο και περισσότερο αναγνωρισμένο πρόβλημα. Τα μέτρα για την πρόληψη της
απώλειας οστικής μάζας και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής των οστών δεν έχουν αποτελέσει μέρος
της διαχείρισης του εγκεφαλικού επεισοδίου μέχρι
στιγμής, παρ’όλο που ορισμένες από τις υποκείμενες αιτίες είναι γνωστές. Η ανάπτυξη ενός επιτυχούς προγράμματος πρόληψης των καταγμάτων σε
ασθενείς με Α.Ε.Ε. θα μπορούσε να εξοικονομήσει
ανθρώπινες ζώες και να μειώσει το οικονομικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το σύστημα υγείας.

Παθοφυσιολογικοί παράγοντες της
οστεοπόρωσης μετά από Α.Ε.Ε.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το εγκεφαλικό αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων που οδηγεί

τους ασθενείς σε περαιτέρω αναπηρία. Η κλινική σημασία
της οστεοπόρωσης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ότι
έχει ως αποτέλεσμα την σκελετική ευθραυστότητα και τον
αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων, κυρίως του ισχίου[3,5]. Τα κατάγματα είναι συνήθως το γεγονός που προκαλεί την προσοχή τόσο των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και
των γιατρών, με τις επιπλοκές τους να οδηγούν σε αυξημένη
νοσηρότητα και θνησιμότητα αλλά και σε αυξημένο κόστος
υγειονομικής περίθαλψης.
Το εγκεφαλικό επεισόδιο συχνά ακολουθείται από εκτεταμένη απώλεια οστικής μάζας, αυξάνοντας κατακόρυφα
τον κίνδυνο κατάγματος στους επιζώντες. Η οστική απώλεια
ξεκινά τις πρώτες ημέρες αμέσως μετά την εγκεφαλική βλάβη και αυξάνεται προοδευτικά μέχρι τον 3ο-4ο μήνα μετά το
εγκεφαλικό επεισόδιο[7,8]. Η οστική απώλεια εξελίσσεται με
ρυθμό που σταδιακά ελαττώνεται σχεδόν μέχρι το τέλος του
πρώτου έτους μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο[9] και εν συνεχεία πιθανότατα επιτυγχάνεται ένας σταθερός ρυθμός, που
οδηγεί σε μια κατάσταση μόνιμης οστικής απώλειας και σε
επακόλουθο αυξημένο κίνδυνο κατάγματος[10].
Ο βασικός μηχανισμός στην οστεοπόρωση μετά από Α.Ε.Ε.
δεν είναι ακόμα καλά κατανοητός. Μερικοί αιτιολογικοί παράγοντες έχουν εξαχθεί από μελέτες παρατήρησης, είτε σε
ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είτε σε άτομα
που επηρεάζονται από άλλες παθολογίες του κεντρικού νευρικού συστήματος και περιλαμβάνουν την πάρεση και την
μειωμένη κινητικότητα, καθώς και ενδοκρινικούς, διαιτητικούς και φαρμακευτικούς παράγοντες.
Όσον αφορά την πάρεση και το μειωμένο φορτίο των
οστών, φαίνεται ότι στα ημιπληγικά άτομα, η μειωμένη κινητικότητα είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της οστικής
απώλειας και η διάρκεια της ακινητοποίησης είναι πιθανώς
ένας επιπλέον παράγοντας[11]. Ο ακριβής παθοφυσιολογικός
μηχανισμός της οστεοπενίας που προκαλείται από την ακινητοποίηση δεν είναι σαφώς κατανοητή. Σε ασθενείς με βλάβη
του νωτιαίου μυελού, έχει παρατηρηθεί αυξημένη οστική
ανακατασκευή, οδηγώντας σε αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα και καταστολή του οστεοβλαστικού ερεθίσματος[12]. Η αυξημένη οστική απορρόφηση μπορεί να οδηγήσει
σε ένα φαινόμενο γνωστό ως υπερασβεστιαιμία ακινητοποίησης, που σε ασθενείς με Α.Ε.Ε., οι οποίοι συχνά είναι ηλικιωμένοι, είναι ηπιότερη και σχετίζεται στενά με την διάρκεια της
ακινητοποίησης[9].
Οι μεταβολές του άξονα της βιταμίνης-D-παραθορμόνης
(PTH) πιθανότατα παίζουν σημαντικό ρόλο στην οστεοπόρωση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Στον ηλικιωμένο πληθυσμό, ο οποίος διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης
εγκεφαλικού επεισοδίου, το έλλειμμα της βιταμίνης D είναι
δραματικά διαδεδομένο[13] και αρκετές μελέτες έδειξαν ότι
έως και 83% των ασθενών που νοσηλεύονταν σε κέντρα
αποκατάστασης είχαν ανεπάρκεια της βιταμίνης D[14]. Επιπλέον, οι ασθενείς με εγκεφαλικό επεισοδίο έχουν συχνά
μειωμένη κινητικότητα, που δεν τους επιτρέπει την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους, με αποτέλεσμα μειωμένη
έκθεση στον ήλιο και επακόλουθο έλλειμμα βιταμίνης D[15].
Ένας άλλος ενδοκρινικός παράγοντας που μπορεί να συμμετέχει στην εμφάνιση οστεοπόρωσης μετά από Α.Ε.Ε. είναι η
έλλειψη της βιταμίνης Κ. Αυτή είναι απαραίτητη για την καρβοξυλίωση της πρωτεϊνης Gla, η οποία με την σειρά της έχει
σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της οστικής θεμέλιας ου-
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σίας[16-17]. Τα μειωμένα επίπεδα πρωτεΐνης Gla που
κυκλοφορούν στο αίμα σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο κατάγματος του ισχίου[18]. Στα ημιπληγικά
άτομα έχει παρατηρηθει ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ, ιδιαίτερα της βιταμίνης Κ1, σχετίζεται με
χαμηλή οστική πυκνότητα και αυξημένο κίνδυνο
κατάγματος του ισχίου στην παρετική πλευρά[19].
Οι ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κακής διατροφής για διάφορους λόγους, όπως είναι η ηλικία, η μειωμένη
κινητικότητα, η δυσφαγία, τα γνωστικά ελλείμματα και η κοινωνική απομόνωση. Ο υποσιτισμός
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της προσφοράς
βιταμίνης D και K, με τις προαναφερθείσες πιθανές συνέπειες στον σχηματισμό οστού. Επιπλέον,
ο υποσιτισμός συχνά οδηγεί σε ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος. Σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο, τα μειωμένα επίπεδα αυτών των
δύο βιταμινών είναι συνηθισμένα και σχετίζονται
με δευτεροπαθή υπερομοκυστεϊναιμία, η οποία
με την σειρά της σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
κατάγματος λόγω αλλοίωσης του σχηματισμού
οστικής θεμέλιας ουσίας[20]. Σε ηλικιωμένους ασθενείς με χρόνιο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο η
χορήγηση συμπληρωμάτων φυλλικού οξέος και
μεθυλκοβαλαμίνης για 2 χρόνια ήταν σε θέση να
ελαττώσει τον κίνδυνο κατάγματος του ισχίου[21].
Στα εγκεφαλικά επεισόδια η χρήση αντιπηκτικών από του στόματος γίνεται όλο και συχνότερη.
Ο Sato και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι οι
ημιπληγικοί ασθενείς από εγκεφαλικό επεισόδιο
που έλαβαν θεραπεία με βαρφαρίνη είχαν μεγαλύτερη μείωση της οστικής πυκνότητας σε σύγκριση με τους ασθενείς με ημιπληγία που δεν έλαβαν
αντιπηκτικά. Σε αυτούς τους ασθενείς, η οστική
απώλεια προκλήθηκε πιθανότατα από ανεπάρκεια
της βιταμίνης Κ1 και κατά συνέπεια μειωμένη πρωτεΐνη Gla στον ορό, οφειλόμενη στη λήψη βαρφαρίνης[22]. Η κλασσική ηπαρίνη είναι ένα άλλο φάρμακο που χορηγούσαν παλαιότερα συνήθως μετά
από εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο μπορεί να
προκαλέσει οστεοπόρωση. Ωστόσο στις μέρες μας
η χρήση ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους έχει
μειώσει σημαντικά αυτό το πρόβλημα. Τέλος όπως
έχει ήδη περιγραφεί σε άλλη ενότητα, η χορήγηση
αντιεπιληπτικών φαρμάκων μετά απο εγκεφαλικό
επεισόδιο, μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση.

Πτώσεις και κίνδυνος οστεοπορωτικών
καταγμάτων σε ασθενείς με Α.Ε.Ε.
Οι πτώσεις επί του εδάφους και τα σχετιζόμενα
με αυτές κατάγματα αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα υγείας για τα ηλικιωμένα κυρίως άτομα, αφού
συνδέονται με αξιοσημείωτη θνησιμότητα, νοσηρότητα, μειωμένη λειτουργικότητα και επιφέρουν
τεράστιο οικονομικό κόστος στην κοινωνία. Οι συνέπειες ενός εγκεφαλικού επεισοδίου περιλαμβάνουν σωματικά, γνωστικά και ψυχολογικά ελλείματα και συχνά πτώσεις. Αυτές είναι τόσο συχνές που
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το 14% έως 65% των ασθενών με Α.Ε.Ε. βιώνουν πτώσεις
ενώ βρίσκονται στο νοσοκομείο[23-25] και έως 73% των επιζώντων ενός εγκεφαλικού επεισοδίου παρουσιάζουν πτώση τους πρώτους 6 μήνες μετά το εξιτήριο απο το νοσοκομείο[26-27]. Τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα από ό,τι για τους
ηλικιωμένους στον γενικό πληθυσμό[27], τετραπλασιάζοντας
παράλληλα τον κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος[28].
Οι πτώσεις σε ασθενείς με προηγούμενο Α.Ε.Ε. αφορούν
κυρίως γυναίκες, με προβλήματα ισορροπίας, ζάλη ή ίλιγγο,
καθώς επίσης και μη ιδρυματικούς μακροχρόνια επιζήσαντες
από Α.Ε.Ε. με καταθλιπτική συνδρομή[29-30]. Αυξημένο κίνδυνο πτώσεων εμφανίζουν επίσης εκείνοι με ελλείματα κινητικότητας και σημαντική μείωση της λειτουργικότητας των άνω
άκρων[31]. Συνεπώς, η πρόληψη των πτώσεων είναι ζωτικής
σημασίας για τους επιζήσαντες του εγκεφαλικού επεισοδίου,
τους ανθρώπους που τους φροντίζουν και την κοινωνία.
Μια άλλη αιτία οστεοπορωτικού τύπου κατάγματος σε
ασθενείς με εγκεφαλικό είναι η ημιοστεοπόρωση των παρετικών μελών (απώλεια οστικής μάζας κυρίως το 1ο έτος μετά
το Α.Ε.Ε.) που μπορεί να οφείλεται είτε στην μειωμένη κινητικότητα του παρετικού άκρου λόγω του αυξημένου φόβου
πτώσεων, είτε στην πολύ γρήγορη φόρτιση αυτού[32]. Αντιθέτως διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η επανέναρξη βάδισης
μέσα στους 2 πρώτους μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο,
ακόμα και με την βοήθεια άλλου ατόμου, μειώνει την οστική
απώλεια μετά την ακινητοποίηση[33].
Τα κατάγματα του ισχίου είναι τα πιο συχνά και σε διάφορες μελέτες η συχνότητα τους ήταν 2-4 φορές μεγαλύτερη σε
ασθενείς με προηγούμενο εγκεφαλικό σε σχέση με τον πληθυσμό αναφοράς. Έως και το 30% των ασθενών με κάταγμα
του αυχένα του μηριαίου οστού πεθαίνει μέσα στον πρώτο
χρόνο από το εγκεφαλικό. Γυναικείο φύλο, μεγάλη ηλικία,
χαμηλή γνωστική λειτουργία και εξάρτηση από τρίτους προ
του εγκεφαλικού σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα του ισχίου. Σε ασθενείς με πάρεση τα περισσότερα κατάγματα αφορούν την παρετική πλευρά[34-38]. Όλα τα άτομα
υπέστησαν κάταγμα του ισχίου σε κλειστό χώρο, αφού είχαν
λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, κατά την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων[39].
Η προσοχή μας, λοιπόν, πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι
ένας μείζων και αυξανόμενος παράγοντας κινδύνου για κάταγμα του ισχίου, καθώς επίσης και στην κακή έκβαση και
την μείωμένη επιβίωση αυτών των ασθενών μετά το κάταγμα. Η πρόληψη των καταγμάτων είναι απαραίτητη και αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου πτώσης μετά το εγκεφαλικό
και στην πρόληψη της εμφάνισης ημιοστεοπόρωσης των παρετικών μελών.

Συμπέρασμα
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου έχει οδηγήσει αφενός στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του γενικού πληθυσμού στις σύγχρονες
κοινωνίες, αφετέρου στην αυξημένη επίπτωση πολλών νοσημάτων. Η οστεοπόρωση και το αγγειακο εγκεφαλικό είναι
δύο νοσήματα που εξαρτώνται άμεσα από την ηλικία και σήμερα επηρεάζουν την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου για την ανεξάρ-

τητη εμφάνιση εγκεφαλικού και οστεοπορωτικών
καταγμάτων είναι κοινοί. Ηλικία, φύλο και φυλή
αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση των δύο νοσημάτων και στους
οποίους δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Από την
άλλη το Α.Ε.Ε αποτελεί από μόνο του παράγοντα
κινδυνου για αυξημένη εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων, οδηγώντας τους ασθενείς σε περαιτέρω αναπηρία. Πτώσεις και ημιοστεοπόρωση
των παρετικών μελών, συχνές συνέπειες ενός εγκεφαλικού, αυξάνουν τον κίνδυνο οστεοπορωτικών
καταγμάτων.
Η διαχείριση των καταγμάτων μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο θα πρέπει να βασίζεται σε
προσεκτική και περιεκτική αξιολόγηση των κινδύνων. Αρχικά θα πρέπει να αξιολογείται η ύπαρξη
υπολειπόμενων νευρολογικών ελλειμάτων και να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη των πτώσεων σε αυτόν τον πλυθυσμό (προγράμματα παρέμβασης στην οικία, εκπαίδευση ηλικιωμένων).
Τέλος θα πρέπει να αξιολογούνται οι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για οστεοπορωτικό κάταγμα,
αλλά και για νέο εγκεφαλικό και να γίνονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις (αλλαγή του τρόπου ζωής,
σωστή διατροφή, τροποποίηση της φαρμακευτικής
αγωγής όπου χρειάζεται).
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