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Wprowadzenie
Celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie z∏amaniom
koÊci – pierwszemu u osób, które nie dozna∏y z∏amania,
a nast´pnemu u chorych z zaawansowanà osteoporozà,
u których ju˝ wystàpi∏o z∏amanie.
Leczeniu powinny byç poddane osoby obcià˝one ryzykiem z∏amania wy˝szym ni˝ populacyjne. Ryzyko to wynika
z przyczyn klinicznych, pozaszkieletowych i szkieletowych,
które, oceniane ∏àcznie, okreÊlajà poziom indywidualnego
zagro˝enia z∏amaniem i wyznaczajà próg interwencji leczniczej.
Dotychczasowe badania wskazujà, ˝e z∏amanie w przesz∏oÊci jest niezale˝nym czynnikiem ryzyka przysz∏ych z∏amaƒ; zagro˝enie zwi´ksza te˝ obni˝ona g´stoÊç mineralna
koÊci (BMD), a zw∏aszcza stwierdzenie osteoporozy zgodnie z definicjà WHO (T-score kr´gos∏upa lub szyjki koÊci
udowej ni˝sze lub równe -2,5 SD). Ponadto, im wi´cej
czynników ryzyka, tym wi´ksze ryzyko z∏amania – nawet
przy prawid∏owej BMD. Jak z tego wynika, leczenie osteoporozy nale˝y wdro˝yç u wszystkich osób ze z∏amaniami
po niewielkim urazie, zw∏aszcza trzonów kr´gowych, koÊci
przedramienia, bli˝szego odcinka koÊci udowej, u osób bez
z∏amaƒ ze zmniejszonà BMD odpowiadajàcà kryteriom
osteoporozy wg WHO, a tak˝e u osób z osteopenià, szczególnie jeÊli BMD <-2,0 SD, a osoby te sà obcià˝one jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka.1,2
Na post´powanie w osteoporozie sk∏ada si´ ograniczenie wp∏ywu czynników ryzyka, zapobieganie upadkom
i leczenie farmakologiczne.

Leczenie farmakologiczne
Zasadniczym celem leczenia farmakologicznego jest zapobieganie z∏amaniom. Mo˝na to osiàgnàç, wp∏ywajàc na
podstawowe procesy zachodzàce podczas przebudowy
tkanki kostnej, tj. resorpcj´ (leki antyresorpcyjne) i/lub
tworzenie koÊci (leki anaboliczne).
SkutecznoÊç przeciwz∏amaniowa leków antyresorpcyjnych jest konsekwencjà zmian w cyklu przebudowy koÊci,
w wyniku których resorpcja koÊci jest wolniejsza ni˝ jej
tworzenie. Dominuje zatem dzia∏anie anaboliczne zwiàzane z wytwarzaniem i mineralizacjà tkanki kostnej przez
osteoblasty, których aktywnoÊç nie jest hamowana przez
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leki antyresorpcyjne. Leki antyresorpcyjne zapobiegajà dalszej degradacji tkanki kostnej, nie powodujà jednak wzrostu gruboÊci beleczek kostnych i liczby po∏àczeƒ mi´dzy
nimi, ani te˝ nie pogrubiajà cz´Êci korowej przez przyrosty
podokostnowe i Êródkorowe.
Leki o dzia∏aniu anabolicznym stymulujà g∏ównie tworzenie nowej koÊci (wskutek pobudzajàcego dzia∏ania na
osteoblasty), a w mniejszym stopniu jej resorpcj´. Wp∏ywajà korzystnie na makro- i mikroarchitektur´ tkanki
kostnej, czego koƒcowym efektem jest zmniejszenie
sk∏onnoÊci do z∏amaƒ.
Warunkiem rejestracji i rekomendacji leku do leczenia
osteoporozy jest jego skutecznoÊç w hamowaniu nowych
z∏amaƒ w próbie wielooÊrodkowej, podwójnie Êlepej, z losowo dobranymi pacjentami, pod kontrolà placebo. Warunek ten spe∏niajà leki antyresorpcyjne, które dzia∏ajà drogà
receptorowà lub niereceptorowà i hamujà aktywnoÊç resorpcyjnà osteoklastów na ró˝nych etapach ich dojrzewania.
Nale˝à do nich estrogeny/terapia hormonalna, swoiste modulatory receptora estrogenowego (SERM) – raloksyfen, tibolon, kalcytonina, dzia∏ajàce drogà niereceptorowà przez
endocytoz´ bisfosfoniany (w trakcie degradacji i resorpcji
sk∏adników macierzy kostnej) – etidronian, alendronian i rizedronian, a tak˝e leki anaboliczne – parathormon i stront
pobudzajàce osteoblasty.3,4
W Polsce sà zarejestrowane i rekomendowane do leczenia osteoporozy tylko leki antyresorpcyjne: estrogeny/
/terapia hormonalna, raloksyfen, kalcytonina, etydronian,
alendronian, rizedronian. Pozosta∏e, jak tibolon, sà w trakcie badaƒ oceniajàcych ich skutecznoÊç lub na etapie rejestracji, jak leki anaboliczne – parathormon i stront.5

Leki antyresorpcyjne
AktywnoÊç leków antyresorpcyjnych w zmniejszaniu liczby nowych z∏amaƒ jest zró˝nicowana i wynosi 30-50% po
trzech latach stosowania. Niektóre ju˝ w pierwszym roku
wykazujà ponad 60% skutecznoÊç i utrzymujà jà równie˝
w czwartym i piàtym roku badania. Nie mo˝e to jednak
s∏u˝yç bezkrytycznemu stopniowaniu skutecznoÊci leków
antyresorpcyjnych, poniewa˝ by∏y one stosowane w populacjach o ró˝nym stopniu zaawansowania choroby, a wi´c
z innym poziomem zagro˝enia z∏amaniami, co mia∏o
wp∏yw na wyniki koƒcowe.6
Nale˝y podkreÊliç i to, ˝e ka˝dy z leków antyresorpcyjnych dzia∏ajàcych receptorowo przejawia aktywnoÊç równie˝
poza uk∏adem kostnym, b´dàc przydatny w leczeniu innych
zagro˝eƒ zdrowotnych, np. dzia∏a na gruczo∏ piersiowy
(przeciwnowotworowo), na naczynia krwionoÊne (zapobiega skutkom mia˝d˝ycy) itp. Preparaty te majà jednak dzia∏ania niepo˝àdane, a niektóre z nich wymagajà specjalnej dys-
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cypliny w przyjmowaniu. Znajàc te fakty lekarz dobiera leczenie farmakologiczne, kierujàc si´ bezpieczeƒstwem, skutecznoÊcià w zapobieganiu z∏amaniom i korzyÊciami w oddzia∏ywaniu leczniczym na inne tkanki i narzàdy, tolerancjà
leku i akceptacjà jego ceny przez pacjenta, przewidywanà
dyscyplinà przyjmowania, a tak˝e kontynuowania leczenia
przez pacjenta.
Leczenie antyresorpcyjne jest skuteczne wy∏àcznie przy
niskiej masie kostnej, tj. T-score<-2,0. Przed jego rozpocz´ciem konieczne jest zatem sprawdzenie BMD metodà
DXA w szyjce koÊci udowej. Lek antyresorpcyjny powinien byç stosowany ∏àcznie z wapniem i witaminà D.3,4
Bisfosfoniany
Bisfosfoniany sà syntetycznymi analogami naturalnych pirofosforanów (P-O-P), w których miejsce tlenu zajmuje
atom w´gla (P-C-P), co czyni te zwiàzki odpornymi na hydroliz´. Do∏àczenie do reszt fosforanowych i w´gla ∏aƒcuchów bocznych, rodników, wp∏ywa na si∏´ dzia∏ania antyresorpcyjnego. Wspólnà cechà bisfosfonianów jest du˝a
zdolnoÊç wbudowywania si´ do nowo powstajàcego minera∏u w miejscach ˝ywej przebudowy koÊci, odpornoÊç na
hydroliz´ i bardzo d∏uga aktywnoÊç w tkance kostnej – si´gajàca wielu lat.
Mechanizm dzia∏ania wszystkich bisfosfonianów jest
identyczny. Na powierzchni koÊci wià˝à si´ one z hydroksyapatytem, tworzàc kompleksy (wiàzanie P-C-P bisfosfonianów – dzia∏a jak kotwica) niepoddajàce si´ hydrolizie enzymatycznej, chemicznej ani fizycznej, hamujàc jednoczeÊnie
proces tworzenia hydroksyapatytów. Kompleksy bisfosfonian-hydroksyapatyt usuwane sà przez aktywne osteoklasty
w procesie resorpcji. Efekt dzia∏ania antyresorpcyjnego zale˝y
od budowy rodników. Farmakologiczne dzia∏anie bisfosfonianów to przede wszystkim hamowanie procesów osteoklastycznej resorpcji koÊci i jej mineralizacji w mechanizmie inhibicji tworzenia kryszta∏ów hydroksyapatytów.7
Z klinicznego punktu widzenia istotna jest synteza
i stosowanie bisfosfonianów, w przypadku których rozpi´toÊç mi´dzy dawkà antyresorpcyjnà a hamujàcà mineralizacj´ by∏aby bardzo du˝a. Osiàgni´to to w bisfosfonianach
z grupà aminowà (aminobisfosfoniany, jak alendronian,
itandronian, rizedronian), która znacznie podnosi potencja∏ antyresorpcyjny bisfosfonianów, ale pozostaje bez
wp∏ywu na inhibicj´ krystalizacji hydroksyapatytów. Si∏a
ich dzia∏ania, tj. stosunek dawki antyresorpcyjnej do hamujàcej mineralizacj´, wynosi mniej wi´cej 1 do kilku tysi´cy, co oznacza, ˝e w dawkach antyresorpcyjnych nie
powinno dochodziç do zaburzeƒ mineralizacji. To niekorzystne zjawisko obserwuje si´ przy stosowaniu bisfosfonianów bezazotowych. AktywnoÊç, sposób dzia∏ania i tym
samym skutecznoÊç terapeutycznà poszczególnych preparatów okreÊlajà ∏aƒcuchy boczne w bisfosfonianach (zwiàzane z atomem w´gla).8
Wszystkie bisfosfoniany sà substancjami êle si´ wch∏aniajàcymi z przewodu pokarmowego (zaledwie 1-3% podanej
dawki), nie ulegajà metabolizacji i sà wydalane z moczem
i ka∏em w stanie niezmienionym. Wch∏anianie bisfosfonianów jest dodatkowo os∏abiane na skutek przyjmowania ich
z pokarmem, zw∏aszcza bogatym w wapƒ lub inne dwuwartoÊciowe kationy, prowadzàce do chelatacji w przewodzie
pokarmowym. Z tego wzgl´du tak wa˝ne jest przyjmowa-
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nie bisfosfonianów na czczo i popijanie czystà, odwapnionà
przegotowanà wodà. Bisfosfoniany wykazujà miejscowe
dzia∏anie dra˝niàce w górnym odcinku przewodu pokarmowego, zw∏aszcza prze∏yku. Nie nale˝y ich zatem ani rozgryzaç, ani ssaç, lecz po∏ykaç w ca∏oÊci, utrzymujàc pozycj´
wyprostnà (siedzàc lub stojàc) przez 30 minut po po∏kni´ciu tabletki. Niemo˝noÊç utrzymania pozycji pionowej,
przepuklina rozworu prze∏ykowego, refluksowe zapalenie
prze∏yku oraz czynna choroba wrzodowa stanowià przeciwwskazania do leczenia bisfosfonianami.
Obecne na rynku bisfosfoniany nale˝à do dwóch grup.
Jedna to bisfosfoniany proste o krótkim ∏aƒcuchu bocznym, bezazotowe (np. etydronian, tiludronian, klodronian), a druga to bisfosfoniany z∏o˝one, o d∏ugim ∏aƒcuchu bocznym – aminobisfosfoniany (zawierajàce jeden lub
wi´cej atomów azotu), np. alendronian, ibandronian, zoledronian, pamindronian, rizedronian.
Po wykazaniu skutecznoÊci w próbach klinicznych
w Polsce do zapobiegania i leczenia osteoporozy zarejestrowano: etydronian, alendronian, rizedronian.
Poni˝ej krótka charakterystyka poszczególnych bisfosfonianów z przytoczeniem wyników prób klinicznych, informacjà w jakiej grupie wiekowej i w jakim stopniu zagro˝enia z∏amaniem by∏ stosowany lek, a tak˝e po jakim
czasie leczenia ujawni∏o si´ jego dzia∏anie przeciwz∏amaniowe. Powinno to pomóc w wyborze preparatu z grupy
bisfosfonianów dla konkretnego pacjenta.
Etydronian jest pierwszym zsyntetyzowanym bisfosfonianem o najprostszej budowie chemicznej, stosowanym w leczeniu osteoporozy ju˝ w latach osiemdziesiàtych. Wykazuje dzia∏anie hamujàce resorpcj´ koÊci, ale zmniejsza tak˝e
mineralizacj´ tkanki kostnej (stosunek dawki, przy której
dochodzi do zahamowania mineralizacji do dawki antyresorpcyjnej zbli˝ony jest do 1), zw∏aszcza przy d∏ugotrwa∏ym
stosowaniu. Terapii nie nale˝y zatem stosowaç d∏u˝ej ni˝
dwa lata i prowadziç jà w sposób cykliczny (400 mg/24 h
przez 2 tygodnie, nast´pnie 76 dni przerwy, podczas której
podaje si´ wapƒ i witamin´ D).
Metaanaliza wszystkich badaƒ klinicznych z zastosowaniem placebo, trwajàcych od 1 do 4 lat, opublikowana
w roku 2001 wskazuje na 37% redukcj´ liczby z∏amaƒ
trzonów kr´gowych, przy braku wp∏ywu na redukcj´ z∏amaƒ pozakr´gowych.9
Etydronian jest zarejestrowany w Polsce do leczenia
osteoporozy pomenopauzalnej w sposób cykliczny.
Alendronian to aminobisfosfonian pozbawiony niekorzystnego dzia∏ania na mineralizacj´ koÊci. Udokumentowano, ˝e
zapobiega pomenopauzalnej utracie masy kostnej u kobiet
przed 60 r.˝. i bez osteoporozy.10 Podawany w dawce 10 mg
na dob´ kobietom z niskà masà kostnà (T-score<-2,0 SD)
i co najmniej jednym kompresyjnym z∏amaniem trzonu
kr´gowego, spowodowa∏ po 3 latach znamienne zmniejszenie wzgl´dnego ryzyka nowego z∏amania trzonu kr´gowego:
klinicznie o 55% i radiologicznie o 47%, ryzyka z∏amania
nadgarstka o 51%, z∏amania bli˝szej nasady koÊci udowej
o 51%.11 W innym badaniu klinicznym przeprowadzonym
równie˝ u kobiet z niskà masà kostnà (T-score<-2,0 SD),
bez wczeÊniejszych z∏amaƒ osteoporotycznych kr´gos∏upa,
wykazano znamienny spadek liczby z∏amaƒ trzonów kr´gowych o 53%, ale ograniczenie liczby z∏amaƒ w szyjce koÊci
udowej o 56% by∏o statystycznie znamienne tylko w subpoLECZENIE FARMAKOLOGICZNE OSTEOPOROZY
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pulacji kobiet spe∏niajàcych kryteria diagnostyczne osteoporozy (T-score <-2,5).12 Alendronian przeszed∏ te˝ pomyÊlne
próby w leczeniu osteoporozy u m´˝czyzn, wykazujàc skutecznoÊç poprzez statystycznie istotne zwi´kszenie masy
kostnej i hamowanie z∏amaƒ kr´gów.13 Stosowanie alendronianu u kobiet i m´˝czyzn leczonych przewlekle glikokortykosteroidami równie˝ wykaza∏o znamienny wzrost masy
kostnej i zmniejszenie cz´stoÊci z∏amaƒ kr´gów – w porównaniu z osobami przyjmujàcymi tylko wapƒ i witamin´ D.14
Nale˝y podkreÊliç, ˝e stosowanie alendronianu przez
ponad 9 lat nie zagra˝a nadmiernym spowolnieniem
przebudowy koÊci, a efekt przeciwz∏amaniowy u osób leczonych przewlekle po 8-9 latach pozostaje taki sam jak
w pierwszych 1-3 latach terapii.
Alendronian stosowany raz w tygodniu w dawce 70 mg
powoduje taki sam wzrost masy kostnej i hamowanie obrotu kostnego, jak dawka 10 mg podawana codziennie. Takie dawkowanie poprawia d∏ugoterminowà akceptacj´ leczenia i stanowi znaczne u∏atwienie w leczeniu.15
W Polsce alendronian jest zarejestrowany do profilaktyki i leczenia osteoporozy pierwotnej i posteroidowej u kobiet i m´˝czyzn w dawce 10 mg/24 h oraz 70 mg raz w tygodniu.
Rizedronian to aminobisfosfonian z rodnikiem pierÊcieniowym pozbawiony niekorzystnego dzia∏ania na mineralizacj´
koÊci. W badaniach klinicznych prowadzonych u kobiet
w wieku od 5 lat po menopauzie do 85 r.˝. z dwoma lub wi´cej z∏amaniami trzonów kr´gowych lub z jednym z∏amanym
kr´giem i obni˝onà masà kostnà w odcinku l´dêwiowym
kr´gos∏upa lub szyjce koÊci udowej T-score<2,0, rizedronian
podawany w dawce 5 mg/24 h ju˝ po 6 miesiàcach spowodowa∏ wzrost BMD w kr´gos∏upie i szyjce koÊci udowej. Po
3 latach leczenia uzyskano ograniczenie liczby nowych z∏amaƒ kr´gów o 49%, przy czym po pierwszym roku ju˝
o 65%, a z∏amaƒ pozakr´gowych o 39%.16 Wp∏yw leczenia
rizedronianem na ryzyko z∏amania szyjki koÊci udowej u starych kobiet oceniano w randomizowanych badaniach HIP.
Podczas trzyletniej obserwacji kobiet w wieku 70-79 lat
z T-score szyjki koÊci udowej poni˝ej -4,0 albo poni˝ej -3,0,
ale z obecnoÊcià klinicznych pozaszkieletowych czynników
z∏amania biodra, stwierdzono redukcj´ ryzyka z∏amania bli˝szej nasady koÊci udowej o 30%. Nie obserwowano natomiast zmniejszenia liczby z∏amaƒ biodra u kobiet zakwalifikowanych do próby HIP tylko na podstawie czynników
ryzyka, ale bez niskiej BMD. Wskazuje to na zasadnoÊç
wdra˝ania leczenia rizedronianem tylko u kobiet z niskà masà kostnà.17
W dotychczasowych obserwacjach z rizedronianem wykazano, ˝e efekt przeciwz∏amaniowy utrzymuje si´ co najmniej 7 lat. Stwierdzono tak˝e, ˝e dawka 35 mg lub 50 mg
podawana raz na tydzieƒ kobietom leczonym uprzednio
przez 2 lata dawkà 5 mg/24 h doprowadza do takich samych przyrostów masy kostnej (4%). Wskazuje to na
mo˝liwoÊç stosowania tej dawki w leczeniu osteoporozy.18
Rizedronian zarejestrowano w Polsce do profilaktyki
i leczenia osteoporozy pomenopauzalnej oraz posteroidowej u kobiet i m´˝czyzn w dawce 5 mg/24 h.
Kalcytonina
Kalcytonina, peptyd produkowany przez komórki C tarczycy, obni˝a resorpcj´ kostnà poprzez bezpoÊrednie ha-
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mowanie aktywnoÊci osteoklastów. W leczeniu osteoporozy
stosuje si´ kalcytonin´ ∏ososiowà, która znacznie silniej ni˝
ludzka hamuje resorpcj´ koÊci. W pi´cioletnim badaniu
PROOF, które obj´∏o 1225 kobiet po menopauzie z rozpoznanà osteoporozà i z∏amaniami (od 1 do 5 z∏amaƒ kr´gów), podawano kalcytonin´ donosowà przez 5 lat w dawkach 100, 200, lub 400 j.m./24 h. Tylko podawanie 200
j.m./24 h kalcytoniny pozwoli∏o zmniejszyç cz´stoÊç z∏amaƒ trzonów kr´gów o 33% w porównaniu z placebo. Nie
wykazano wp∏ywu leczenia kalcytoninà na ryzyko z∏amaƒ
obwodowych.19 Kalcytonina ma równie˝ dzia∏anie przeciwbólowe, co jest wykorzystywane w leczeniu osób z nowym z∏amaniem osteoporotycznym. Tolerancja leku jest
bardzo dobra. Objawy niepo˝àdane wyst´pujàce cz´Êciej po
podaniu parenteralnym to: zaczerwienienie skóry w miejscu wstrzykni´cia, nudnoÊci, bóle brzucha; po aerozolu donosowym podra˝nienie Êluzówki.
Kalcytonina jest zarejestrowana do leczenia osteoporozy. Postaç donosowa – 200 j.m./24 h, podskórnie lub domi´Êniowo – 100 j.m./24 h.

Leki anaboliczne
Znaczna ró˝norodnoÊç leków antyresorpcyjnych kontrastuje ze skromnà liczbà preparatów stymulujàcych tworzenie nowej tkanki kostnej. Tymczasem tylko leki o silnym
dzia∏aniu anabolicznym stwarzajà szans´ na odtworzenie
struktury szkieletu i efektywne zmniejszenie cz´stoÊci z∏amaƒ koÊçca u osób z zaawansowanà osteoporozà. Najbardziej obiecujàcy jest parathormon i stront. Stosowany od
kilkudziesi´ciu lat fluorek sodu nie zyska∏ akceptacji w leczeniu osteoporozy ze wzgl´du na wàtpliwoÊci co do skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa terapii.
Fluorek sodu (NaF) to najstarszy lek u˝ywany w anabolicznej terapii osteoporozy (zawiera 45,2% fluoru elementarnego). Mechanizm dzia∏ania nie zosta∏ w pe∏ni poznany.
Wiadomo, ˝e kluczowe znaczenie ma bezpoÊrednie oddzia∏ywanie fluoru (F) na aktywnoÊç metabolicznà osteoblastów.
Wi´kszoÊç badaƒ klinicznych z zastosowaniem fluorku
sodu wykazuje, ˝e tylko 25-30% pacjentów reaguje na leczenie fluorem. Manifestuje si´ to wzrostem BMD kr´gos∏upa (koÊci gàbczastej), przy nik∏ym oddzia∏ywaniu
w strukturach szkieletu bogatych w koÊç zbità. Wyniki obserwacji klinicznych, w których podawano fluorek sodu
w wysokich dawkach si´gajàcych 75 mg, wskazujà, ˝e liczba nowych z∏amaƒ kr´gos∏upa nie zmniejsza si´, a liczba
z∏amaƒ biodra mo˝e wzrastaç. Jest to wynikiem d∏ugotrwa∏ej ekspozycji na wysokie st´˝enie fluorków, co powoduje
zwi´kszonà porowatoÊç koÊci korowej oraz wzrost kruchoÊci i zmniejszenie zdolnoÊci poch∏aniania energii przez
tkank´ kostnà. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ryzyko z∏amaƒ obwodowych pod wp∏ywem terapii fluorkiem sodu mo˝na zminimalizowaç przez równoczesne podawanie wapnia i witaminy D.
Najcz´Êciej obserwowane objawy niepo˝àdane to zaburzenia ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, a niekiedy bóle koƒczyn dolnych i os∏abienie si∏y mi´Êniowej. Wysoki odsetek osób opornych na terapi´ oraz
stosunkowo liczne dzia∏ania niepo˝àdane powodujà, ˝e
podawanie zwiàzków fluoru jest kontrowersyjne; w wielu
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krajach nie sà one dopuszczone do
terapii.
Wyniki badaƒ ostatnich lat dowodzà jednak, ˝e fluorek sodu mo˝e
byç skutecznym lekiem – pod warunkiem odpowiedniego doboru preparatu, jego dawek i sposobu stosowania, które zapewnià st´˝enie fluoru
w surowicy w granicach 5-10 µmol/l
(95-190 ng/ml). Utrzymanie takiego
st´˝enia zapewnia efektywne stymulowanie aktywnoÊci osteoblastów, a zarazem utrzymanie prawid∏owej struktury i mineralizacji tkanki kostnej. Cel
ten mo˝na osiàgnàç podajàc 30-45 mg
fluorku sodu w dawkach podzielonych lub preparatów wolno uwalniajàcych fluor i umo˝liwiajàcych jego absorpcj´ dopiero w jelicie cienkim.
Nowe postacie fluorku sodu i ograniczenie dawek preparatu zmniejszajà
liczb´ dzia∏aƒ niepo˝àdanych ze strony
przewodu pokarmowego oraz zapewniajà zachowanie w∏aÊciwej jakoÊci
tkanki kostnej. Fakt, ˝e stosowanie
ma∏ych dawek wolno uwalnianego
fluorku sodu powoduje – poza wyraênym zwi´kszeniem BMD – zmniejszenie liczby z∏amaƒ kr´gos∏upa (o
50%) spowodowa∏ ponowne zainteresowanie tym lekiem. Nale˝y jednak
pami´taç o koniecznoÊci równoczesnej
substytucji wapnia i witaminy D w celu zapobie˝enia osteomalacji. Wskazane sà te˝ przerwy w podawaniu fluorku sodu si´gajàce ∏àcznie 2-4 miesi´cy
w ciàgu roku. Z uwagi na ryzyko kumulacji fluorków w koÊci, czas ich podawania nie powinien byç d∏u˝szy ni˝
3-4 lata.20 Nale˝y równie˝ kontrolowaç stopieƒ wydolnoÊci nerek.
W Polsce NaF nie jest powszechnie zalecany w terapii osteoporozy.
W niektórych przypadkach mo˝e
on byç jednak zastosowany jako
„wstawka” leczenia anabolicznego
w terapii antyresorpcyjnej, zw∏aszcza u osób starszych z osteoporozà
kr´gos∏upa.
Parathormon (PTH), jako hormon
wydzielany przez przytarczyce w sposób ciàg∏y, w nadmiarze nasila resorpcj´ koÊci (na przyk∏ad w pierwotnej
nadczynnoÊci przytarczyc). Podawany
cyklicznie, pulsacyjnie, we wstrzykni´ciach przejawia silne dzia∏anie anaboliczne na koÊç. Oznacza to, ˝e biologiczne skutki dzia∏ania PTH zale˝à
od czasu, w jakim jego st´˝enie przekracza poziom podstawowy. Pulsacyj-

ne podawanie parathormonu przywraca odpornoÊç tkanki kostnej na
z∏amania poprzez stymulacj´ koÊciotworzenia na powierzchni koÊci, pogrubienie warstwy korowej i zwi´kszenie Êrednicy zachowanych
beleczek kostnych oraz, prawdopodobnie, przez odbudowywanie ciàg∏oÊci beleczek kostnych i po∏àczeƒ mi´dzybeleczkowych. W kontrolowanym
placebo, prospektywnym badaniu klinicznym, obejmujàcym 1637 kobiet
po menopauzie z zaawansowanà
osteoporozà manifestujàcà si´ z∏amaniami trzonów kr´gów, stosowano codzienne wstrzykni´cia podskórne
20 µg lub 40 µg rekombinowanego
ludzkiego parat-hormonu, fragment
1-34 (rhPTH 1-34, teriparatide) wraz
z doustnà poda˝à wapnia i witaminy
D. Po 19 miesiàcach terapii uzyskano
znamiennà redukcj´ ryzyka nowych
z∏amaƒ trzonów kr´gów (o 65%
i 69% odpowiednio dla obu dawek).
Ryzyko z∏amaƒ pozakr´gowych
zmniejszy∏o si´ dla obu dawek
o 53%.21 Badania kliniczne nad d∏ugoterminowà skutecznoÊcià teriparatidu
skrócono po odkryciu, ˝e skrajnie wysokie dawki rhPTH 1-34 indukujà
u szczurów rozwój osteosarcoma. Wykazano jednak, ˝e ten typ nowotworu
wyst´puje jedynie u gryzoni eksponowanych od urodzenia na wysokie
dawki parathormonu. W badaniach
klinicznych przeprowadzonych u ponad 1000 pacjentów, leczenie parathormonem lub jego fragmentami
trwajàce do 3 lat nie zwi´ksza∏o cz´stoÊci wyst´powania nowotworów
koÊci ani innych tkanek. Efekt przeciwz∏amaniowy parathormonu utrzymuje si´ nawet po 18 miesiàcach po
odstawieniu leku. W badaniach klinicznych rhPTH stosowano nie tylko
u kobiet, ale i u m´˝czyzn.22 Wzrost
BMD w kr´gos∏upie l´dêwiowym
i szyjce koÊci udowej by∏ porównywalny z uzyskanym u kobiet. Stosowanie
PTH w czasie badaƒ klinicznych nie
wiàza∏o si´ z wystàpieniem powa˝nych objawów niepo˝àdanych (sporadycznie obserwowano bóle g∏owy,
nudnoÊci, tachykardi´). DoÊwiadczenia z praktyki lekarskiej sà jednak na
razie zbyt skàpe. Dzi´ki badaniom klinicznym parathormon uzyska∏ rejestracj´ do leczenia ci´˝kiej osteoporozy u obu p∏ci (w USA przez 2 lata,
w niektórych krajach Europy – przez
18 miesi´cy, a w Polsce jeszcze nie).
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Stront. Ju˝ w latach 50. stwierdzono, ˝e podawanie ma∏ych
dawek soli strontu pacjentom z osteoporozà powoduje
wzrost uwapnienia kr´gów, jakkolwiek oceny dokonywano
za pomocà badaƒ radiologicznych. Badania in vitro i in vivo
wykaza∏y, ˝e zwiàzki strontu mogà zarówno hamowaç resorpcj´, jak i stymulowaç tworzenie nowej tkanki kostnej.
Nast´puje to przez zwi´kszenie liczby i aktywnoÊci osteoblastów, a zarazem ograniczenie ró˝nicowania, dojrzewania i aktywnoÊci resorpcyjnej osteoklastów. Mi´dzynarodowe wielooÊrodkowe, podwójnie Êlepe, randomizowane, pod
kontrolà placebo badania kliniczne nad skutecznoÊcià i tolerancjà ranelatu strontu (RS), podawanego doustnie w dawce 2,0 g/24 h kobietom z osteoporozà pomenopauzalnà, wykaza∏y skutecznoÊç w redukowaniu liczby z∏amaƒ.23
W badaniu SOTI oceniano skutecznoÊç terapii ranelatem strontu u 1649 kobiet Êrednio w wieku 69,7 lat,
z T-score ≤-3,5 i z przebytymi z∏amaniami kr´gów. Ranelat strontu w pierwszym roku zmniejszy∏ ryzyko nowych
z∏amaƒ kr´gów o 49%, a po trzech latach o 41%, zaÊ ryzyko klinicznych nowych z∏amaƒ kr´gów odpowiednio
o 52% i 38% – w porównaniu z placebo. Terapia skutecznie ∏agodzi∏a bóle pleców, zmniejsza∏a utrat´ wzrostu oraz
powodowa∏a wzrost BMD zarówno w szyjce koÊci udowej, jak i kr´gos∏upie (po 3 latach) odpowiednio o 8,3%
i 14,4%.24
W badaniu TROPOS oceniano wp∏yw ranelatu strontu
na cz´stoÊç wyst´powania z∏amaƒ pozakr´gowych, w tym
bli˝szej nasady koÊci udowej u 5091 osób, w wieku Êrednio 76,8 lat, z T- score Êrednio -3,1 i co najmniej jednym
z∏amaniem pozakr´gowym lub z klinicznymi czynnikami
ryzyka z∏amaƒ. Ranelat strontu po trzech latach terapii
zmniejszy∏ (w porównaniu z grupà placebo) ryzyko nowych z∏amaƒ pozakr´gowych o 16%, w tym z∏amaƒ biodra o 41% i spowodowa∏ wzrost BMD w szyjce koÊci udowej o 8,2% oraz w kr´gos∏upie o 14,7%, przy bardzo
dobrej tolerancji leku.25
Stront nie jest jeszcze zarejestrowany w Polsce do leczenia osteoporozy.

Wybór leczenia
Po ustaleniu wskazaƒ do rozpocz´cia leczenia osteoporozy
nale˝y wdro˝yç leczenie farmakologiczne. Wybór post´po-

wania jest zwiàzany z wiekiem i wspó∏istniejàcymi zagro˝eniami. W podj´ciu decyzji pomaga nie tylko znajomoÊç wyników prób klinicznych, w których wykazano skutecznoÊç
przeciwz∏amaniowà leków, ale tak˝e analiza, w jakim wieku
oraz po jakim czasie leczenia ujawnia∏y si´ ich korzystne
dzia∏ania. Dopiero na tej podstawie mo˝na adresowaç poszczególne leki do osób wymagajàcych farmakoterapii.
Terapia hormonalna mo˝e byç post´powaniem z wyboru w hamowaniu ubytku masy kostnej u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym, szczególnie z nasilonymi objawami wypadowymi, z ograniczeniem czasu ich
stosowania do 60 roku ˝ycia.
Raloksyfen stanowi alternatyw´ w prewencji osteoporozy u kobiet kilka lub kilkanaÊcie lat po menopauzie,
bez objawów wypadowych. Poniewa˝ nie ma górnej
granicy wieku jego stosowania, lek jest naturalnym
nast´pcà terapii hormonalnej u kobiet po 60 roku
˝ycia. Raloksyfen zmniejsza nie tylko ryzyko z∏amaƒ
trzonów kr´gowych, ale równie˝ zagro˝enie rakiem
gruczo∏u piersiowego, a tak˝e ogranicza powik∏ania
mia˝d˝ycy.
Aminobisfosfoniany wykazujà du˝à skutecznoÊç
w ograniczeniu liczby nowych z∏amaƒ w obr´bie zarówno
szkieletu osiowego, jak i obwodowego. Zalecane sà zatem
do leczenia osteoporozy u chorych z zaistnia∏ymi z∏amaniami, osób starszych, u których ryzyko z∏amania szyjki
koÊci udowej wzrasta z wiekiem.
Kalcytonina wykazuje korzystne dzia∏anie przeciwz∏amaniowe w obr´bie trzonów kr´gowych u osób z osteoporozà
i ujawnionymi ju˝ z∏amaniami, a tak˝e dzia∏anie przeciwbólowe. Powinno si´ zatem rozwa˝yç jej stosowanie u osób
starszych ze z∏amaniem koÊci we wczesnym okresie.
Parathormon i stront budzà nadziej´ na mo˝liwoÊç stosowania (po rejestracji) u osób z zaawansowanà osteoporozà z licznymi z∏amaniami.
W przypadku fluorku sodu brak jednoznacznych pozytywnych danych pozwalajàcych na jego rekomendacj´
w leczeniu osteoporozy. Wymaga to dalszych badaƒ
z uwzgl´dnieniem dawki i czasu jego stosowania.
Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska,
Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewn´trznych CMKP, ul. Czerniakowska 231,
00-461 Warszawa, tel. (022)628-69-50, faks 622-79-81,
e-mail: ejmasuch@acn.waw.pl
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