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1. Wprowadzenie 
 
Obecne opracowanie jest aktualizacją trzeciej części pracy pt. „Leczenie farmakologiczne 
osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym i u mężczyzn po 50 r.ż., Postępowanie w 
osteoporozie. Część 3.”. Pierwsza część wydana w 2005 roku poświęcona była porównaniu 
przydatności metody jakościowej i półilościowej przy kwalifikacji pacjentów do leczenia 
osteoporozy. W drugiej części wydanej również w 2005 roku przedstawiono propozycję 
postępowania diagnostyczno-leczniczego w osteoporozie u kobiet i mężczyzn po 20 r.ż. Obie 
części są dostępne na stronie internetowej  www.osteoporoza.drukarz.net. Ukazała się również 
czwarta część opracowania pt. „Leczenie osteoporozy wtórnej” przygotowana wspólnie z dr n. 
med. Marią Bakalarską z Instytutu Reumatologii w Warszawie.  
 
W stosunku do poprzedniego wydania, obecne uzupełniono o publikacje, które ukazały się już 
po wydrukowaniu wersji pierwotnej, głównie z 2006 i 2007 roku. Nieliczne publikacje pochodzą 
z poprzednich lat. Korzystano z internetowej bazy Medline. Wykorzystano 120 nowych 
publikacji medycznych. Uwzględniono też 17 doniesień ustnych wygłoszonych podczas 
ostatniego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Osteoporozy, ASBMR, w dniach 16-
19.09.2007 w Honolulu na Hawajach. Zachowano układ graficzny. pierwotnej wersji. 
Uwzględniono kilka nowych leków, nawet jeżeli nie zostały jeszcze zarejestrowane do leczenia 
osteoporozy i są nadal w fazie badań. W niektórych przypadkach wprowadzono korekty do 
polskich nazw leków (teryparatyd zamiast teriparatyd) przyjmując jednolitą zasadę, opartą na 
nomenklaturze zawartej w Lekach współczesnej terapii.  
 
Trzecia część opracowania pt. „Postępowanie w osteoporozie” dotyczy leczenia 
farmakologicznego w osteoporozie. Uwzględniono wszystkie leki stosowane w leczeniu i 
profilaktyce osteoporozy, zarówno te już zarejestrowane, jak i te będące dopiero w fazie badań. 
Podano również informacje o lekach, które już nie są praktycznie stosowane w osteoporozie, a 
wcześniej były podstawowym sposobem leczenia. Opracowanie dotyczy jedynie osteoporozy 
pomenopauzalnej u kobiet i osteoporozy u mężczyzn w wieku powyżej 50 r.ż., nie dotyczy 
osteoporozy wtórnej. 
 
Opracowanie oparte jest na publikacjach medycznych, głównie z ostatnich 6 lat, tj. od 2001 roku. 
Wybrano wszystkie najważniejsze według autora pozycje dotyczące poszczególnych leków. 
Wybrano też istotne publikacje sprzed 2001 roku. Korzystano z anglojęzycznych publikacji 
dostępnych w internetowej bazie Medline i Medscape. Opracowanie opisuje leki oryginalne, nie 
podaje wykazu leków generycznych. Informacje o lekach generycznych dostępne są m. in. na 
stronach internetowych polskich towarzystw osteoporotycznych. Informacje o lekach, 
wskazaniach i przeciwwskazaniach do ich stosowania, objawach ubocznych itp. oparto na 
informacjach zawartych w ulotkach leków, informacjach z bazy Medscape oraz na informacjach 
z: Leki współczesnej terapii, J.K. Podlewski i A. Chwalibogowska-Podlewska, Wydanie XVII, 
2005. 
 
Grupa najważniejszych leków o udowodnionej skuteczności przeciwzłamaniowej (poza kilkoma 
postaciami bisfosfonianów) została opisana w rozdziale: „Leczenie farmakologiczne, część I”. W 
rozdziale „Leczenie farmakologiczne, część II” omówiono leki, których dodatkowym efektem 
może być leczenie osteoporozy. W rozdziale „Leczenie farmakologiczne, część III” omówiono 
kilka, niestosowanych praktycznie w osteoporozie leków, a w rozdziale „Leczenie 
farmakologiczne, część IV”, leki, które być może w przyszłości znajdą zastosowanie w leczeniu 
osteoporozy. 
 
 
 



  

 

Informacje dotyczące leków mają różną wagę. Na początku części opisującej lek (dotyczy to 
głównie części I leczenia farmakologicznego) zostały opisane „Główne badania”. Informacje 
zawarte w tej części są dla danego leku najważniejsze i to one są podstawą podejmowania 
decyzji leczniczych. Informacje zawarte w dalszych częściach, pt. „Pozostałe badania” mają 
mniejsze, nie tak dokładnie udokumentowane znaczenie. 
Dla lepszego zrozumienia całości zagadnienia, pewne informacje dotyczące różnych grup 
lekowych zostały podsumowane w części „Omówienie wybranych problemów”. 
Na zakończenie, przedstawiono propozycję algorytmu stosowania leków w profilaktyce i 
leczeniu osteoporozy, z uwzględnieniem polskich realiów. Propozycja ta jest oparta na 
publikacjach medycznych oraz na doświadczeniu własnym autora. 
Ryciny dotyczące wzorów chemicznych leków pochodzą z graficznej bazy danych dostępnej na 
stronach internetowych.  
 
Dr hab. med. Jerzy Przedlacki 

   Warszawa, 1.10.2007 
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2.1. Co nazywamy „leczeniem” osteoporozy? 
 
W ostatnim okresie podejmowane są dyskusje nad koniecznością zmiany definicji osteoporozy, 
przede wszystkim ze względu na konieczność uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji o 
leczeniu różnych czynników ryzyka złamania kości, a nie tylko samej osteoporozy rozumianej 
jako nieprawidłowy wynik badania densytometrycznego.  
Według tych autorów, rozpoznanie osteoporozy na podstawie jedynie badania 
densytometrycznego nie może być podstawą do rozpoczęcia leczenia.  
 
Dla przypomnienia: 
Osteoporoza, wg WHO jest: chorobą układową szkieletu charakteryzującą się niską 
masą kości i zaburzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej prowadzącą do 
zwiększonej kruchości kości i podatności na złamania”.  
 
Do rozpoznania osteoporozy, upoważnia, wg WHO – stwierdzenie złamania 
niskoenergetycznego i/lub gęstości kości w badaniu densytometrycznym w zakresie szyjki kości 
udowej lub total hip wyrażonej wartością T-score ≤ –2,5. Międzynarodowe Towarzystwo 
Densytometrii Klinicznej (ISCD) dopuszcza również badanie gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego L1-L4, przy spełnieniu tych samych kryteriów (T-score≤ –2,5). 
  
Wg autora opracowania nie ma powodu do zmiany definicji osteoporozy ani kryteriów jej 
rozpoznania w badaniu densytometrycznym kości - przynajmniej do czasu, kiedy nie 
pojawią się nowe informacje na ten temat. 
 

Zmiany wymaga natomiast definicja słowa „leczenie”. 
 
Nie tak rzadko, podczas konferencji poświęconych osteoporozie, określenie „leczenie” bywa 
różnie interpretowane. Często rozumie się pod nim jedynie stosowanie leków o udowodnionym 
przeciwzłamaniowym efekcie, jak leków antyresorpcyjnych, np. bisfosfonianów, czy o działaniu 
anabolicznym, jak sole strontu. W związku z tym, wg niektórych autorów, tylko chorzy, którzy 
otrzymują te leki są „leczeni”.  
Pojawia się, więc pytanie:  

 Czy osoba, która ma istotne czynniki ryzyka złamania kości, może być pozbawiona 
„leczenia”, gdy nie zlecono jej wspomnianych leków?  

 Czy osoba, u której rozpoznano osteoporozę na podstawie badania densytometrycznego 
kości zawsze wymaga leczenia? 

 
Pod pojęciem „leczenie” należy rozumieć wszystkie działania, które mają doprowadzić do 
zmniejszenia ryzyka złamania kości u osoby, u której na podstawie badania densytometrycznego 
rozpoznano cechy sugerujące rozpoznanie osteoporozy. Będzie to, więc m.in. eliminacja 
czynników ryzyka złamania kości, w tym unikanie upadków. Dotyczy to zwłaszcza osób w 
starszym wieku przez stworzenie im bezpiecznych warunków życia we własnym domu.  
 
Tego typu spojrzenie na proces leczenia wynika z innego niż przed laty spojrzenia na problem 
osteoporozy. We wszystkich ważnych publikacjach mówi się o zapobieganiu złamaniom kości, 
jako głównym celu naszego postępowania. Osteoporoza nie jest jedynym powodem 
zwiększonego ryzyka złamania kości. Leczenie farmakologiczne osteoporozy jest jednym z 
elementów tego postępowania. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na poprawę jakości 
życia i wydłużenie życia w dobrym stanie zdrowia.   
 



  

 

Powyższe rozważania wskazują na konieczność precyzji w stosowanym nazewnictwie. 
Uświadomienia wymaga to, czy dyskutujemy na temat leczenia przeciwzłamaniowego, czy na 
temat leczenia osteoporozy, która (w pojęciu densytometrycznym) jest tylko jednym z 
czynników ryzyka złamania kości. 
 
Według autora należy stosować następujące określenia: 
 
Dla leczenia osteoporozy: 
Określenie „leczenie” może być uznane za synonim „leczenia farmakologicznego”. 
Dla zaznaczenia stosowania określonego leku o działaniu antyresorpcyjnym lub anabolicznym 
należy dodać nazwę leku. 
Stosowanie wapnia i witaminy D3, jest również formą leczenia osteoporozy. 
 
Dla zapobiegania złamaniom kości:  

1. Leczenie i 
2. Leczenie farmakologiczne 

„Leczenie” – to całe działanie, w tym farmakologiczne i dotyczące zapobiegania złamaniu kości 
u osoby, która ma rozpoznaną osteoporozę na podstawie badania densytometrycznego 
(przynajmniej do czasu pojawienia się nowych określeń osteoporozy). 
W przypadku tym można mówić o leczeniu stanu zwiększonego ryzyka złamania kości. 
 
„Leczenie farmakologiczne” - to podawanie wszystkich leków stosowanych w leczeniu 
osteoporozy, w tym również wapnia i witaminy D3 lub jej metabolitów. 
Jeżeli wg niektórych autorów podawanie wapnia i witaminy D3 lub jej metabolitów nie można 
nazwać „leczeniem”, to jakiego określenie użyć?  
 
W związku z powyższym, leczony jest każdy pacjent, który po rozpoznaniu 
osteoporozy na podstawie badania densytometrycznego (wg obowiązujących 
dziś kryteriów): 

1. Stosuje profilaktykę przeciwzłamaniową. 
2. Otrzymuje leki: wapń i witaminę D3 lub jej metabolity. 
3. Otrzymuje leki antyresorpcyjne lub anaboliczne. 

 



  

 

2.2. Cel leczenia farmakologicznego osteoporozy 
 
Celem leczenia farmakologicznego osteoporozy jest zapobieganie złamaniom kości, szczególnie 
bliższego końca kości udowej (b.k.k.u.), w tym głównie szyjki kości udowej, złamaniu 
kręgosłupa oraz kości promieniowej. Każdy nowo wprowadzony lek jest oceniany przede 
wszystkim z punktu widzenia działania przeciwzłamaniowego. Zapobieganie złamaniom ma 
poprawić komfort życia, zapobiegać przedwczesnym zgonom z powodu powikłań 
pozłamaniowych. Ma obniżać koszty opieki medycznej.  
 
Za istotny cel leczenia jest obecnie uważana również poprawa jakości życia i wydłużenie życia 
w dobrym stanie zdrowia. 
 
Najwyżej cenione są leki, które wykazują efekt zapobiegania złamaniom bliższego końca kości 
udowej, w tym głównie szyjki kości udowej. Wszystkie leki, które mają tę aktywność 
zapobiegają również złamaniom kręgosłupa i innych kości. Pozostałe leki zapobiegają 
przynajmniej złamaniom kręgosłupa lub jednocześnie wszystkim złamaniom 
pozakręgosłupowym. Lek, który nie posiada przynajmniej działania zmniejszającego ryzyko 
złamania kręgosłupa, nie jest uznawany za skuteczny w leczeniu osteoporozy. Stąd też trudności 
w ocenie pozycji wapnia i witaminy D3 w leczeniu osteoporozy. Nie wykazano jednoznacznie 
ich działania przeciwzłamaniowego i dlatego też przez niektórych autorów nie są zaliczane do 
grupy, która „leczy” osteoporozę. Jednocześnie jednak, nie można sobie wyobrazić leczenia 
osteoporozy bez podawania wapnia i witaminy D3 lub jej aktywnych metabolitów. 
 
Spośród złamań osteoporotycznych wymienia się przede wszystkim złamania w trzech 
lokalizacjach: bliższego końca kości udowej, kręgosłupa oraz kości promieniowej, w miejscu 
tzw. typowym. Złamania o innych lokalizacjach mogą mieć również charakter osteoporotyczny.  
 
Za najbardziej charakterystyczne dla osteoporozy należy przyjąć złamanie kręgosłupa. To w tej 
lokalizacji może dojść do złamania bez uchwytnego urazu. Czasami dopiero w czasie 
diagnostyki bólów pleców czy kręgosłupa, na podstawie badania radiologicznego kości 
rozpoznajemy przebyte złamanie. Często pacjent nie potrafi powiązać tego z żadnym 
wydarzeniem. Praktycznie w innych miejscu szkieletu nie dochodzi do złamania bez uchwytnego 
urazu. Złamania bliższego końca kości udowej czy kości promieniowej poprzedzone są urazem, 
najczęściej w następstwie upadku. Uraz, który spowodował złamanie, do którego doszło w 
czasie upadku z pozycji stojącej, z wysokości tzw. „własnej” jest przyjmowany za niewielki i u 
osób bez osteoporozy nie powinien spowodować złamania.  
 
W przypadku szyjki kości udowej, jej złamanie zależy nie tylko od gęstości kości, ale i od 
długości, co jest możliwe obecnie do zmierzenia w najnowszych aparatach densytometrycznych. 
Sposób upadku, sposób asekuracji ma też wpływ na fakt przebycia złamania kości. W przypadku 
złamań, które poprzedzone są uchwytnym urazem, poza leczeniem farmakologicznym, istotne 
znaczenie ma unikanie upadków oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej pacjenta.  
 
W przypadku złamań kręgosłupa bez uchwytnego urazu, profilaktyka przeciwupadkowa, 
również bardzo ważna, nie zapobiegnie wszystkim złamaniom. W związku z tym, 
farmakologiczne leczenie przeciwzłamaniowe w zapobieganiu złamaniom kręgosłupa wydaje się 
szczególnie istotne.  

 



  

 

2.3. Co wpływa na skuteczność leczenia farmakologicznego 
osteoporozy? 
 
Jednym z warunków skuteczności leczenia osteoporozy, podobnie jak i innych chorób, jest 
regularne, zgodne z zaleceniem przyjmowanie leków. Stosowanie się do zaleceń dotyczących 
sposobu i regularności przyjmowania leków (tzw. compliance) i nie przerywanie przyjmowania 
leków (tzw. persistence) to dwa wykładniki prawidłowego leczenia (tzw. adherence). Za 
optymalną uważa się 80% zgodność stosowania leków z zaleceniami. Przestrzeganie zaleceń w 
codziennym życiu odbiega od tego, co obserwujemy w badaniach klinicznych. W 
publikowanych danych na konferencji w Rzymie w marcu 2005 dotyczącej klinicznych i 
ekonomicznych aspektów leczenia osteoporozy stwierdzono bardzo niską zgodność leczenia z 
zaleceniami lekarskimi dotyczącymi przyjmowania leków, w tym bisfosfonianów. Po 12 
miesiącach leczenia w grupie 10566 kobiet przyjmujących bisfosfoniany w codziennej dawce 
lub raloksyfen, przyjmowanie alendronianu kontynuowało 23% badanych, ryzedronianu 19,4%, 
a raloksyfenu jedynie 16,2% [1]. W innej pracy [2] oceniano przyjmowanie bisfosfonianów 
podawanych codziennie i co tydzień w grupie 2741 kobiet. Przez rok codzienną dawkę leku 
przyjmowało 32% pacjentów, a dawkę cotygodniową 44%. Średni czas do przerwania 
przyjmowania codziennej dawki leku wynosił 139 dni, a cotygodniowej 269 dni. Najczęściej w 
obu grupach lekowych przerywano leczenie w pierwszych 3 miesiącach.  
 
Dlaczego ważne jest przyjmowanie leków i przestrzeganie zaleceń 
prawidłowego ich stosowania w osteoporozie? 
Prawidłowe przyjmowanie leków ma zapewnić skuteczność leczenia przeciwzłamaniowego.  
1. Na podstawie obserwacji 58000 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną wykazano, że 

pacjenci przyjmujący systematycznie i we właściwy sposób leki, istotnie rzadziej odwiedzali 
lekarza i byli hospitalizowani [3].  

2. Wykazano dodatnią zależność pomiędzy wzrostem gęstości kości, a przestrzeganiem zasad 
przyjmowania leków w osteoporozie [4]. 

3. U pacjentów przyjmujących leki we właściwy sposób wykazano istotnie większe obniżenie 
stężenia markerów resorpcji kości w porównaniu do chorych nieprzyjmujących leków 
właściwie [5].  

 
Nie ma prac mówiących o zwiększonym ryzyku złamania kości w osteoporozie, u osób 
niestosujących się do zaleceń.  
Przerwanie leczenia powinno powodować zwiększone ryzyko złamania, równe temu przed 
rozpoczęciem leczenia, co nie budzi wątpliwości. Leki, co do których przeprowadzono 
odpowiednie badania, po odstawieniu ich traciły swą skuteczność.  
Interesujące byłoby natomiast stwierdzenie, czy niesystematyczne i do jakiego stopnia 
niesystematyczne przyjmowanie leków może mieć jeszcze korzystny wpływ na zmniejszenie 
ryzyka złamania kości.  
 
Czynniki wpływające na skuteczność leczenia osteoporozy zależną od 
właściwego przyjmowania leków 
Czynniki wpływające negatywnie  
1. Często bezobjawowy przebieg choroby 
Może być to powodem niskiej wiary i motywacji do leczenia opartej na braku przekonaniu 
pacjenta do konieczności leczenia [6]. Wynik badania densytometrycznego wykonywanego 
najwcześniej po roku jest dla części pacjentów zbyt słabym motywatorem do kontynuowania 
leczenia.  



  

 

Obserwacje przedstawione na I Środkowo Europejskim Kongresie Osteoporozy w Krakowie (6-
8.10.2005), wykazały również, że część chorych pomimo zaleceń lekarskich nie czuła ryzyka 
choroby i odmawiała zgłoszenia się na badania w kierunku osteoporozy [7].  
2. Trudna technika przyjmowania bisfosfonianów  
Trudny sposób przyjmowania bisfosfonianów może tłumaczyć u części pacjentów trudności w 
przestrzeganiu zaleceń [8].  
3. Objawy uboczne w czasie przyjmowania leków 
Objawy uboczne są jednym z powodów do odstawienia leków w osteoporozie [8]. Wystąpienie 
objawów o niewielkim nasileniu nie musi być jednak powodem do przerwania leczenia. Często 
objawy uboczne ustępują po przerwie w leczeniu.   
4. Koszt terapii  
Jest to problem dostrzegany bardzo ostro w naszym kraju. Wielu chorych nie stać na leczenie 
drogimi lekami. Tylko część leków skutecznych w leczeniu osteoporozy jest refundowana. 
Ogranicza to w dużym stopniu podejmowanie przez lekarzy decyzji terapeutycznych, a pole 
manewru ograniczone jest do wąskiego zakresu leków. Istotną pozycję w budżecie pacjenta 
zajmują tak proste wydawałoby się preparaty, jak preparaty wapnia. A nie są one praktycznie w 
ogóle refundowane.  
5. Brak prostych i powtarzanych w krótkich odstępach czasu badań świadczących o 
skuteczności leczenia 
Często uważa się, że jednym z powodów niskiej wytrwałości pacjentów w leczeniu jest brak 
wczesnych badań monitorujących efekty leczenia. Badanie densytometryczne kości 
wykonywane jest najwcześniej po 1 roku, a często sugeruje się konieczność wprowadzenia 
dłuższych okresów między badaniami.  
Czy wprowadzenie częstszych badań poprawiłoby skuteczność leczenia, nie jest pewne. Nie 
stwierdzono natomiast, aby oznaczanie stężenia markerów metabolizmu kostnego poprawiło 
przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leków w porównaniu do grupy chorych, u 
których nie wykonywano badań, a chorzy byli kontrolowaniu jedynie przez personel 
pielęgniarski [5].  
 
Czynniki wpływające pozytywnie 
1. Dobra relacja pomiędzy pacjentem i lekarzem  
Dobry kontakt pacjenta z lekarzem zarówno pierwszego kontaktu, jak i lekarzem specjalistą 
odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego leczenia. Wydaje się to oczywiste.  
2. Przekonanie lekarza pierwszego kontaktu o ważności choroby, jaką jest osteoporoza 
To lekarz pierwszego kontaktu, poparty autorytetem lekarza specjalisty z Poradni 
Osteoporotycznej powinien mieć największe szanse na przekonanie pacjenta o konieczności 
stosowania właściwego leczenia. Brak wiary w ważność choroby wśród niektórych lekarzy 
(obserwacje własne autora), nie będzie stymulował pacjenta do systematycznego przyjmowania 
leków i stosowania się do innych, niefarmakologicznych zaleceń.  
Wykazano, że monitorowanie pacjenta przez personel pielęgniarski miało korzystny wpływ na 
przestrzeganie zasad przyjmowania leków [5], chociaż nie miało wpływu na wytrwałość w 
leczeniu. Nie ma natomiast udokumentowanych publikacji na temat ewentualnego większego 
wpływu lekarza na wytrwałość w leczeniu w porównaniu do personelu pielęgniarskiego. W 
ośrodkach zachodnich znacznie większą rolę w kontakcie z pacjentem odgrywa personel średni 
w porównaniu do naszego systemu pracy.  
3. Wydłużenie przerw pomiędzy poszczególnymi dawkami leków 
W pracy opartej na ankietach u osób przyjmujących naprzemiennie codzienną i cotygodniową 
dawkę bisfosfonianów, 86,4% pacjentów stwierdziło, że preferuje dawkę cotygodniową [9]. 
Wydłużenie odstępu między lekami do 1 tygodnia zamiast codziennego przyjmowania leków 
zwiększyło prawidłowe przyjmowanie leków, chociaż pozostaje ono wciąż niezadowalające.  
 
 



  

 

Co proponują profesor D. T. Gold i profesor S. L. Silverman w artykule 
prezentowanym w Medscape dla utrzymania właściwego sposobu leczenia 
osteoporozy [10]?  
 
1. Należy przedyskutować z pacjentem problemy, które mogłyby uniemożliwiać mu właściwe 

przyjmowanie leków i spróbować wspólnie rozwiązać te problemy. 
2. Należy ustalić z pacjentem rozkład dnia wiążący się z przyjmowaniem leków, jak np. 

godziny posiłków. 
3. Należy wyjaśnić wszelkie konsekwencje nie przyjmowania leków z powodu osteoporozy.  
4. Należy omówić problem ryzyka złamania kości i przedstawić jak właściwe przyjmowanie 

leków wpływa na zmniejszenie ryzyka tych złamań. Ważne jest również pokazanie jak 
skuteczne leczenie zmniejsza ryzyko ograniczenia własnej samodzielności w codziennym 
życiu, co może mieć miejsce po złamaniu kości. 

5. Należy utrzymywać stały kontakt z pacjentem, stymulując go do właściwego postępowania 
w osteoporozie. 

 
Raport naczelnego chirurga USA za rok 2004 dotyczący osteoporozy podkreśla 
[11], że:  
 
1. Nawet w przypadku przerwania leczenia lekami wpływającymi na resorpcję i tworzenie 

kości należy utrzymać przynajmniej podawanie wapnia i witaminy D. 
2. Konieczna jest właściwa aktywność fizyczna pacjenta.  
3. Pacjenci, u których wystąpiły objawy uboczne uniemożliwiające przyjmowanie danego leku 

powinni podjąć próbę przyjmowania innego leku z tej samej grupy lub innej grupy lekowej. 
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2.4. Medycyna oparta na faktach – leczenie farmakologiczne 
osteoporozy 
Evidence based medicine 
 
Podejmowane decyzje dotyczące leczenia farmakologicznego powinny być oparte na 
przekonywujących danych. Każda decyzja dotycząca wyboru leku, czasu jego podawania, oceny 
skuteczności leczenia musi być uzasadniona.  
 
Powszechnie przyjmuje się klasyfikację siły zaleceń (stopni rekomendacji) opartą na 
publikowanych doniesieniach naukowych. O wartości pracy decyduje cały szereg czynników, 
jak: liczba badanych pacjentów, liczba pacjentów, którzy ukończyli badanie, odpowiednia 
długość obserwacji, forma badania (randomizacja, grupy kontrolne, placebo), dobór badań 
mających potwierdzić zaplanowaną hipotezę.  
 
Temat ten został szczegółowo omówiony w opracowaniu autorów kanadyjskich dotyczącym 
postępowania w osteoporozie z roku 2002 [1]. 
 
Poniżej przedstawiono kryteria stosowane w ocenie wartości poszczególnych 
prac badawczych dla wyznaczenia tzw. poziomów dowodów medycznych, 
wykorzystywanych dla oceny przydatności poszczególnych leków stosowanych 
w osteoporozie [1]. 
 
Poziomy dowodów 
medycznych 

Kryteria 

1 1 randomizowane badanie z grupą kontrolną o odpowiedniej sile 

1+ przegląd informacji lub metaanaliza randomizowanych badań z grupą 

kontrolną dotyczących badań spełniających kryteria poziomu 1 

2  randomizowane badania kliniczne z grupą kontrolną niespełniające 

kryteriów poziomu 1 (bez odpowiedniej siły) 

2+ przegląd informacji lub metaanaliza randomizowanych badań z grupą 

kontrolną dotyczących badań spełniających kryteria poziomu 2 

3 nie randomizowane badania kliniczne  

4 prace z oceną wyników przed i po badaniu, badania z 

niejednoczasową grupą kontrolną, badania „case-control” 

5 opis przypadków w grupie pacjentów w liczbie ≥10 bez grupy 

kontrolnej 

6 opis przypadku lub przypadków w grupie pacjentów w liczbie <10 

  
1   –  najwyższa wartość badania 
6  –  najniższa wartość badania 

 
 



  

 

Stopnie rekomendacji w praktycznym przewodniku postępowania [1]. 
 

Stopnie rekomendacji                            Kryteria 

           A       (najwyższy) poziom 1 lub 1+ z konsensusem środowisk opiniotwórczych 

           B poziom 2 lub 2+ z konsensusem środowisk opiniotwórczych 

           C poziom 3 z konsensusem środowisk opiniotwórczych 

           D        (najniższy) pozostałe poziomy z konsensusem środowisk opiniotwórczych

 
Przykłady wykorzystania powyższych informacji w praktyce (dla alendronianu i 
ryzedronianu). 
Poziomy dowodów medycznych 
 
Alendronian i ryzedronian są skuteczne w zapobieganiu złamań kręgosłupa i złamań 
pozakręgosłupowych w osteoporozie pomenzopauzalnej (poziom 1). 
 
Alendronian i ryzedronian zapobiegają złamaniu b.k.k.u. w osteoporozie pomenopauzalnej z 
nasiloną osteoporozą (niskie wyniki badania BMD)  (poziom 1). 
 
Alendronian i ryzedronian zwiększają gęstość kości w zakresie kręgosłupa i b.k.k.u. (poziom 
1). 
 
Zalecenia (stopnie rekomendacji) dotyczące stosowania leków w osteoporozie 
(oparte na poziomie dowodów medycznych): 
 
Alendronian i ryzedronian są lekami pierwszego rzutu u kobiet z osteoporozą 
pomenopauzalną, szczególnie z przebytym złamaniem osteoporotycznym kręgosłupa (stopień 
A). 
 
Powyższe rozważania dotyczą również pozostałych leków i każdej podejmowanej w 
osteoporozie decyzji.  
   
UWAGA: 
W przedstawionym opracowaniu na temat leczenia farmakologicznego osteoporozy, prace 
dotyczące poszczególnych leków omówione w częściach zatytułowanych „Zastosowanie leku w 
osteoporozie, Główne badania” spełniają kryteria poziomu 1. Na ich podstawie można 
podejmować decyzje lecznicze stopnia A. Poziom 1 nie wymaga konsensusu środowisk 
opiniotwórczych przy podejmowaniu decyzji leczniczych. 
Prace wymienione dalej („Pozostałe badania”) spełniają kryteria poziomu 2 lub niższego, a 
decyzje podejmowane na ich podstawie są stopnia B lub niższego i na ogół wymagają 
konsensusu środowisk opiniotwórczych. 
 
Piśmiennictwo: 
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3.1. Wapń 
 

Prawidłowa podaż wapnia jest konieczna dla zapobiegania i leczenia osteoporozy.  
 
Niedostateczna podaż wapnia jest przyczyną nieprawidłowego bilansu wapniowego.  
 
W przypadku niedoboru wapnia w diecie zaleca się częściej suplementację wapniową niż 
modyfikację diety. Wapń wchłania się równie dobrze z posiłków, jak i w formie lekowej. 
Według dostępnych danych, produkty mleczne są najlepszym źródłem wapnia [1].  
 
Właściwa podaż wapnia zapobiega utracie masy kostnej u dorosłych. Wykazano to w grupie 
kobiet w okresie pomenopauzalnym [2, 3], u starszych kobiet w zakresie b.k.k.u. [4], u starszych 
mężczyzn [5]. 
 
Nie wykazano natomiast wpływu suplementacji wapnia na redukcję ryzyka złamania kości [6, 
7].  

 
Zaleca się spożycie około 1000 mg wapnia u kobiet w okresie przed menopauzą i u mężczyzn 
oraz 1500 mg wapnia u kobiet po menopauzie, które nie stosują estrogenów [8]. Nie należy 
przekraczać dobowej dawki wapnia w ilości 2000 mg [9]. 

 
Przy średnim spożyciu wapnia w diecie w Polsce ok. 400 mg dziennie, zaleca się suplementację 
wapnia elementarnego w ilości 600-800 mg dziennie.  
 
Przy podawaniu wapnia w dawce większej niż 500 mg dziennie, dawka powinna być podzielona 
na dwie części.  
 
W Polsce najczęściej stosowanym preparatem wapnia jest węglan wapnia, zawierający 40% 
elementarnego wapnia.  
 
W stanach achlorhydrii wchłanianie wapnia jest zmniejszone. Dlatego przyjmowanie leku w 
czasie posiłku ułatwia wchłanianie.  
Wobec braku możliwości oceny kwaśności soku żołądkowego u wszystkich chorych, zaleca się 
najczęściej przyjmowanie węglanu wapnia w czasie posiłków. Osoby o prawidłowej kwaśności 
żołądkowej mogą przyjmować wapń również między posiłkami.   
 
Podawanie wapnia w czasie posiłku jest korzystne z powodu zmniejszenia wchłaniania 
szczawianów, a przez to zmniejszenie ryzyka kamicy układu moczowego (patrz komentarz str. 
207).  
 
W przypadku chorych z niedoborem żelaza i następową niedokrwistością, zaleca się 
przyjmowanie wapnia w czasie śniadania, posiłku o najmniejszej zawartości żelaza. Węglan 
wapnia zmniejsza bowiem o około 50% wchłanianie żelaza z diety [10]. 
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3.2.  Witamina D3 i jej aktywne metabolity 
 
3.2.1. Witamina D3 i jej metabolizm 

Witamina D3 i jej aktywne metabolity biorą udział w regulowaniu gospodarki wapniowo-
fosforanowej. 

Witamina D3, czy to pochodząca z syntezy skórnej, czy to z diety, nie jest biologicznie aktywna, 
osiągając aktywność dopiero po dwukrotnej hydroksylacji. Witamina D3 powstała w skórze i 
witamina D3 z diety są transportowane do wątroby, gdzie w endoplazmatycznym retikulum 
hepatocytów zachodzi pierwsza hydroksylacja (pod wpływem 25-hydroksylazy), która prowadzi 
do powstania głównej transportowej formy - 25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D3). Druga 
hydroksylacja zachodzi w nerkach pod wpływem 1-alfa-hydroksylazy i prowadzi do powstania 
aktywnego metabolitu witaminy D3 - 1,25-dwuhydroksycholekalcyferolu (1,25(OH)2D3). 
Głównym metabolitem w organizmie jest pochodna cholekalcyferolu - kalcytriol (1,25(OH)2D3). 
Kalcytriol jest wydzielany do krążenia i transportowany do komórek posiadających receptory 
kalcytriolowe. Przyłączając się do receptorów tworzy z nimi kompleksy, które włączają się do 
przemian regulowanych przez kalcytriol.    
 
Rola aktywnych metabolitów witaminy D3 

Głównym zadaniem aktywnych metabolitów witaminy D3 jest utrzymywanie stężenia wapnia 
w surowicy w zakresie fizjologicznych wartości po to, by zapewnić prawidłową czynność 
komórek.  
Najważniejsze organy biorące udział w metabolizmie witaminy D3 to: nerki, jelita i kości. 
Witamina D3 wpływa również m.in. na czynność mięśni. 

 
Osteoblasty 

Osteoblasty zawierają receptory kalcytriolu. Kalcytriol reguluje syntezę produktów 
osteoblastów, które odgrywają rolę w tworzeniu macierzy kostnej i mineralizacji. Dotyczy to 
kolagenu, fosfatazy zasadowej, osteopontyny, osteokalcyny. Aktywne metabolity witaminy D3 
mają właściwości stymulowania i różnicowania osteoblastów z niedojrzałych, proliferujących 
komórek do w pełni dojrzałych, nie dzielących się.  

Osteoklasty 
Pod wpływem działania kalcytriolu zwiększa się liczba i aktywność osteoklastów, dzięki 
czemu zwiększa się resorpcja kości. Całkowicie zróżnicowane osteoklasty nie posiadają 
receptorów witaminy D3. Wpływ na osteoklasty jest pośredni poprzez osteoblasty. Aktywne 
metabolity witaminy D3 ułatwiają różnicowanie jednojądrzastych prekursorów do 
osteoklastów.  

Wpływ na przemianę kostną 
Niedobór aktywnych metabolitów witaminy D3 powoduje wzrost resorpcji, spadek tworzenia 
kości. Zmniejsza się tworzenie macierzy kostnej oraz mineralizacja. Wpływ jest wywierany 
głównie na osteoblasty, gdzie zlokalizowanych jest najwięcej receptorów.  
Stymulacja osteoklastów jest pośrednia pod wpływem sygnału z osteoblastów. Kolagen typu I 
oraz proteiny macierzy kostnej (osteokalcyna, osteopontyna), które są istotne dla mineralizacji 
kości oraz metabolizmu kostnego, ulegają większej syntezie pod wpływem aktywnych 
metabolitów witaminy D3 poprzez wzrost syntezy transferującego czynnika wzrostu beta 
(TGF-beta) i liczby receptorów dla insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-I). Umożliwia 
to zwiększenie mineralizacji włókien kolagenu. Pod wpływem kalcytriolu promielocyty 
ulegają przekształceniu do monocytów będących prekursorami osteoklastów. Osteocyty 
posiadają receptory dla kalcytriolu, których stymulacja może zapobiegać złamaniom kości 
poprzez wzrost jakości kości.  



  

 

Receptory kalcytriolu występują również w płytkach wzrostowych chondrocytów. Pod 
wpływem stymulacji syntezy TGF-beta w chondrocytach przez aktywne metabolity witaminy 
D3 dochodzi do wzrostu chrząstki, co może być wykorzystane w chondrodysplazji, gdzie 
zahamowane jest różnicowanie chondrocytów z powodu zmniejszenia syntezy różnicującego 
czynnika TGF-beta. 

Mięśnie 
Wpływ aktywnych metabolitów witaminy D3 na mięśnie wywierany jest poprzez receptory. 
Może być to też wpływ na poziomie błony komórkowej poprzez regulację funkcji kanałów 
wapniowych i kinazę protonową A i C. Zawartość wapnia w sarkoplazmie wpływa na 
czynność skurczowo-rozkurczową mięśni. Przy niedoborze kalcytriolu dochodzi do osłabienia 
mięśniowego, nieprawidłowej czynności skurczowo-rozkurczowej mięśni. Osłabienie 
mięśniowe zwiększa ryzyko upadków, a przez to ryzyko złamania kości, zwłaszcza szyjki 
kości udowej. Miopatia reaguje szybko na leczenie aktywnymi metabolitami witaminy D3, 
zmniejszają się bóle tkanek miękkich okołostawowych. 

 



  

 

3.2.2. Witamina D3 
 
Informacja o leku  
Cholekalcyferol – witamina D3 jest rozpuszczalną w tłuszczach, naturalną witaminą, biorącą 
udział w regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforanowej. 
 
Forma leku 

krople, tabletki 
preparaty łączone z wapniem, najczęściej węglanem wapnia 

 
Wchłanianie  

Wchłania się w jelicie i w połączeniu z białkami krwi jest transportowana do wątroby.  
 
Wydalanie  

Jest wydalana z kałem, częściowo z moczem. 
Okres półtrwania w osoczu wynosi kilka dni.  

 
Wskazania 

 niedobór witaminy D3 
 
Przeciwwskazania 

 nadmierne stężenie wapnia w surowicy 
 hiperkalciuria  
 kamica wapniowa  
 ostrożnie w sarkoidozie 

 
Dawkowanie w leczeniu osteoporozy 

Rekomendowana dawka u osób młodszych (< 65 r.ż.) – 400 j.m. dziennie 
U osób starszych (≥ 65 r.ż.) – 800 j.m. dziennie 

 
Objawy przedawkowania 

Objawy przedawkowania wynikają z hiperkalcemii  
 

 jadłowstręt    nadmierne pragnienie 
 nudności  wielomocz      
 wymioty       zaburzenia czynności nerek 
 zaparcia          nadciśnienie tętnicze 

  hiperkalciuria 

Bezpieczeństwo stosowania 
Dla zachowania bezpieczeństwa stosowania witaminy D3 należy regularnie kontrolować 
stężenia wapnia w surowicy (pierwsze oznaczenie nie później niż po 3 miesiącach od 
rozpoczęcia leczenia, następnie nie rzadziej, niż co 6 miesięcy). 
Ostrożnego stosowania wymaga jednoczesne podawanie glikozydów naparstnicy (patrz 
komentarz str. 212). 
Leki tiazydowe zwiększają ryzyko hiperkalcemii 

 
 
 
 
 



  

 

Uzasadnienie dla stosowania witaminy D3 w osteoporozie 
 

Stosowanie prekursora kalcytriolu, witaminy D3 (cholekalcyferolu) w leczeniu niedoborów 
witaminy wynika z założenia prawidłowego metabolizmu w wątrobie (do 25(OH)D3) i dalej w 
nerkach (do 1,25(OH)2D3). Wymaga to prawidłowej funkcji obu narządów. 

Wykładnikiem gospodarki witaminy D3 jest stężenie 25(OH)D3 w surowicy. Prawidłowe 
stężenie 25(OH)D3 wynosi 25-75 nmol/l (10-30 ng%). Dobowe zapotrzebowanie na witaminę D3 
wynosi 400 j.m. [1]. Wartości prawidłowe i dzienne zapotrzebowanie mogą być różne w różnych 
częściach świata.  

Niedobory witaminy D3 są częste w populacji. Niedobór witaminy D3 u osób w wieku ≥65 lat, 
opisano u 57% hospitalizowanych pacjentów, a u 22% oceniono jako ciężkie (25OH < 8 ng/ml) 
[2]. Niedobór witaminy D3 był obecny również u osób poniżej 65 r.ż.  

Zapasy witaminy obniżają się z wiekiem, szczególnie w okresie zimy [3]. Poza zmniejszeniem 
endogennej produkcji witaminy D3, stwierdza się u starszych osób zmniejszenie przyjmowania 
witaminy D3. Oceniono, że około 50% starszych kobiet przyjmuje mniej niż 137 j.m. witaminy 
D3 dziennie, a około 25% mniej niż 65 j.m. [4], czyli znacznie poniżej zalecanych dawek. 
Kolejnym problemem jest zmniejszenie wchłaniania wapnia w przewodzie pokarmowym z 
powodu zmniejszonej wrażliwości na działanie kalcytriolu [5]. Prowadzi to do ujemnego bilansu 
wapniowego, co sprzyja rozwojowi osteoporozy. Ten ujemny bilans wapniowy, z jednoczesnym 
obniżeniem stężeniem 25(OH)D3 w surowicy prowadzi do wtórnej nadczynności przytarczyc.  
 
Większość prac badawczych wykazała, że fizjologiczne dawki witaminy D3 osłabiają utratę 
masy kostnej i zmniejszają ryzyko złamań u starszych kobiet i mężczyzn.  
 
Nie jest jasne, czy leczenie witaminą D3 jest skuteczne bez jednoczesnej suplementacji wapnia u 
osób, których podaż wapnia w diecie jest niewystarczająca.  
Powszechnie przyjmuje się obecnie, że suplemetacja jest potrzebna i wszystkie obecnie 
prowadzone badania oceniające skuteczność nowych leków taką suplementację zapewniają.  
 
Wpływ stosowania witaminy D3 na zapobieganie złamaniom kości 
 
U 30% pacjentów z przebytym złamaniem biodra stwierdzono niedobór witaminy D3 [6, 7].  
 
Na podstawie metaanalizy dostępnych w literaturze prac [8] oceniono skuteczność stosowania 
witaminy D3 w zapobieganiu złamaniom kości. Łącznej ocenie poddano 9820 pacjentów w 
średnim wieku 79 lat żyjących w domach opieki społecznej.  
Dawki witaminy D3 700-800 j.m. dziennie powodowały istotną redukcję liczby złamań b.k.k.u. i 
złamań pozakręgosłupowych. Nie obserwowano takiego efektu przy dawce 400 j.m. dziennie.  
Interpretacja wpływu wapnia na efekty leczenia była trudna do oceny, ponieważ w pracach, 
gdzie stosowano wyższe dawki witaminy D3 stosowano suplementację wapniową, a w pracach z 
niższą dawką witaminy suplementacji nie stosowano. 
 
W grupie 3270 kobiet w starszym wieku podawano witaminę D3 w dawce 800 j.m. i wapń w 
dawce 1200 mg dziennie. Porównywano ryzyko złamań kości i wyniki badania DXA w tej 
grupie do grupy kobiet przyjmujących jedynie wapń [9]. W grupie leczonej wapniem i witaminą 
D3 stwierdzono istotne zmniejszenie częstości złamania b.k.k.u. i wzrost gęstości kości (w grupie 
leczonej wapniem obniżenie gęstości kości).  
 
 



  

 

Podawanie wapnia (500 mg dziennie) z witaminą D3 (700 j.m. dziennie) zmniejszało ryzyko 
złamań pozakręgosłupowych i poprawiało gęstość kości u mężczyzn i kobiet w wieku >65 lat 
[10].  
 
W innej pracy nie stwierdzono jednak tego efektu [11]. W grupie 5292 kobiet i mężczyzn z 
przebytym złamaniem osteoporotycznym podawano witaminę D3 w dawce 800 j.m. dziennie i 
wapń w dawce 1000 mg dziennie lub każdy z leków oddzielnie. Oceniano zapobieganie 
kolejnym złamaniom kości. Żaden ze schematów leczenia nie był bardziej skuteczny niż 
podawanie placebo. W porównaniu do poprzedniej pracy grupa pacjentów była młodsza i nie 
osiągnięto w tej grupie takiego wzrostu stężenia 25(OH)D3 i obniżenia stężenia PTH w 
surowicy, jak w poprzedniej pracy. W związku z tym, wyniki obu prac trudno jest jednoznacznie 
porównywać.  
 
W pracy opartej na 7-letniej obserwacji skuteczności leczenia osteoporozy wapniem i witaminą 
D3 kobiet w okresie pomenopauzalnym i w wieku starszym nie wykazano zmniejszenia ryzyka 
złamań pozakręgosłupowych kości [12]. Praca dotyczyła 36282 kobiet w wieku 50-79 lat, które 
otrzymywały wapń w dawce 1000 mg i witaminę D3 w dawce 1000 j.m. dziennie. Wyniki 
porównywano do grupy placebo.  
 
W czasie 3-letniego leczenia witaminą D3 (800 j.m. dziennie) i wapniem (1000 mg dziennie) w 
badaniu randomizowanym w grupie 5553 kobiet w wieku 65-71 lat Uzyskano nieistotną 
statystycznie tendencję do zmniejszenia ryzyka złamania kości w różnych lokalizacjach szkieletu 
[13]. 
 
Wpływ stosowania witaminy D3 na gęstość mineralną kości   
Wykazano, że pacjentki w okresie pomenopauzalnym z niskim stężeniem 25(OH)D3 mają 
istotnie niższą gęstość mineralną kości w porównaniu do kobiet z prawidłowym lub wysokim 
stężeniem [14, 15].  
 
W innej pracy [16] oceniano skuteczność witaminy D3 w dawce 400 j.m. dziennie w porównaniu 
do placebo w grupie zdrowych kobiet w okresie pomenopauzalnym w zapobieganiu obniżenia 
gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego w okresie zimy. Podawanie witaminy D3 
zapobiegało obniżeniu się gęstości kości. 

 
Wpływ witaminy D3 na gęstość kości opisano też w pracach omawianych powyżej [9, 10].  

 
Wpływ stosowania witaminy D3 na wytrzymałość kości 

 
W prezentowanej na ostanim kongresie ASBMR (Honolulu, USA, 16-19.09.2007) uzyskano 
istotny pozytywny wpływ leczenia witaminą D3 (200 j.m. dziennie) i wapniem (500 mg 
dziennie) na wytrzymałość kości [17]. 
 
Nietypowy sposób podawania witaminy D3 

 
Opis badania [18] 
Oceniano wpływ dużych dawek cholekalcyferolu (100 tysięcy j.m.) podawanych jednorazowo na 
stężenie 25(OH)D3 w grupie zdrowych osób w okresie 16 tygodni.  
Wnioski 

1. W grupie osób młodszych i starszych uzyskano wzrost stężenia 25(OH)D3 >80 mmol/l. 
Stężenie to utrzymywało się przez 70 dni bez wzrostu stężenia wapnia w surowicy. 

 



  

 

2. U żadnego z badanych nie uzyskano stężenia 25(OH)D3 w surrowicy powyżej wartości 
obserwowanych u osób pracujących na otwartym powietrzu w okresie letnim. 

 
Korzystny efekt witaminy D3 w osteoporozie zależy od: 

 Zwiększenia wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego i poprawy bilansu 
wapniowego, zwłaszcza u osób starszych 

 Od poprawy siły mięśniowej i zmniejszenia ryzyka upadków [19, 20]. 
 
Oceniono, że dla zapobieżenia jednemu upadkowi, należy leczyć witaminą D3 15 osób [21]. 
 
Czy należy przerywać podawanie witaminy D3 lub zmniejszyć jej dawkę w okresie 
letnim i dużego nasłonecznienia? 

Jest to częste pytanie zadawane przez pacjentów. Często pacjenci sami, bez porozumienia z 
lekarzem przerywają leczenie.  
W żadnej publikacji ani w drukowanych informacjach o leku nie znaleziono takiego zalecenia. 
Należy w związku z tym przyjąć, że nie należy przerywać, ani modyfikować leczenia witaminą 
D3 w okresie letnim.  
Nie znaleziono też informacji nakazującej szczególnie uważnie i często kontrolować stężenie 
wapnia w surowicy w okresie letnim i największego nasłonecznienia. 
 
Autor opracowania nie zaleca swoim pacjentom zmniejszenia dawki leku, ani tym bardziej 
odstawienia leku w okresie letnim i największego nasłonecznienia. 
 
Autor opracowania zaleca wykonywać badania kontrolne wapnia w surowicy: 

1. W początkowym okresie leczenia, najpóźniej po 3 miesiącach leczenia (wcześniej, po 1 
miesiącu przy wyjściowych wartościach stężenia wapnia w surowicy blisko górnej 
granicy normy). 

2. Po ustaleniu optymalnej dawki wapnia i witaminy D3 co 6 miesięcy.  
3. Przy zmianach dawki witaminy D3 i wapnia (zwiększanie lub zmniejszanie) po 1 

miesiącu od zmiany dawki. 
 
Podsumowanie: 
1. Zalecana obecnie dawka witaminy D3 u osób starszych (≥65 r.ż.) wynosi 800 j.m. 

(dostępność na rynku preparatów w jednorazowej dawce 1000 j.m. może uzasadniać 
stosowanie takiej dawki). 

2. U osób młodszych, kobiet w okresie pomenopauzalnym i mężczyzn w wieku po 50 r.ż. 
dawka 400 j.m. dziennie może być wystarczająca (dostępność na rynku preparatów w 
jednorazowej dawce 500 j.m. może uzasadniać stosowanie takiej dawki). 

3. U osób przed 50 r.ż. najczęściej nie ma wskazań do podawania witaminy D3. U osób tych w 
przypadku podejrzenia osteoporozy należy wykluczyć przede wszystkim osteoporozę 
wtórną. 

4. Nie należy przekraczać dawki 2000 j.m. dziennie. 
5. Podawanie witaminy D3 wymaga suplementacji wapniowej do łącznej zalecanej dawki 

wapnia (po uwzględnieniu ilości spożytego wapnia w diecie). 
 
Piśmiennictwo: 
1. Interna, pod redakcją Włodzimierza Januszewicza i Franciszka Kokota, PZWL, 2004. 
2. Thomas MK, Lloyd-Jones DM, Thandhani RI et al.: Hypovitaminosis D in medical 

inpatients. N Engl J Med, 1998, 338, 777-783. 
3. Tsai KS, Wahner HW, Offord KP et al.: Effect of aging on vitamin D stores and bone density 

in women. Calcif Tissue Int, 1987, 40, 241-243. 



  

 

4. Webb AR, Kline L, Holick MF: Influence of season and latitude on the cutaneous synthesis 
of vitamin D3: exposure to winter sunlight in Boston and Edmonton will not promote vitamin 
D3 synthesis in human skin. J Clin Endocrinol Metab, 1988, 67, 373-378. 

5. Pattanaungkul S, Riggs BL, Yergey AL et al.: Relationship of intestinal calcium absorption 
to 1,25-dihydroxyvitamin D [1,25(OHO2D] levels in young versus elderly women: evidence 
for age-related intestinal resistance to 1,25(OH)2D action. J Clin Endocrinol Metab, 2000, 
85, 4023-4027. 

6. Aaron JE, Gallagher JC, Anderson J et al.: Frequency of osteomalacia and osteoporosis in 
fractures of the proximal femur. Lancet, 1974, 1, 229-233. 

7. Sokoloff L: Occult osteomalacia in American (U.S.A.) patients with fracture of the hip. Am J 
Surg Pathol, 1978, 2, 21-30. 

8. Bischoff-Ferrari HA, Willet WC, Wong JB et al.: Fracture prevention with vitamin D 
supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA, 2005, 293, 2257-
2264. 

9. Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F et al.: Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in 
elderly women. N Engl J Med, 1992, 327, 1637-1642. 

10. Dawson-Hughes B, Harris SS, Krall EA et al.: Effect of calcium and vitamin D 
supplementation on bone density in men and women 65 years of age or older. N Engl J Med, 
1997, 337, 670-676. 

11. Grant AM, Avenell A, Campbell MK et al.: Oral vitamin D3 and calcium for secondary 
prevention of low-trauma fractures in elderly people (Randomised Evaluation of Calcium or 
vitamin D, RECORD): a randomized placebo-controlled trial. Lancet 2005, 365, 1621-1628. 

12. Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M et al.: Calcium plus vitamin D supplementation and the 
risk of fractures.  N Engl J Med, 2006, 354, 669-683. 

13. Saloavaara KTJ, Tuppurainen M, Rikkonen T et al.: Effect of vitamin-D3 and calcium on 
fracture risk in 65-71 year old women in a 3-year randomized clinical trial – preliminary 
results of the OSTPRE-fracture prevention study. XXIX Kongres ASBMR, Honolulu, USA, 
16-19.09.2007, Abstract 1270. 

14. Villareal DT, Civitelli R, Chines A et al.: Subclinical vitamin D deficiency in 
postmenopausal women with low vertebral bone mass. J Clin Endocrinol Metab, 1991, 72, 
628-634. 

15. Bischoff-Ferrari HA, Dietrich T, Orav EJ et al.: Positive association between 25-hydroxy 
vitamin D levels and bone mineral density: a population-based study of younger and older 
adults. Am J Med, 2004, 116, 634-639. 

16. Dawson-Hughes B, Dallal GE, Krall EA et al.: Effect of vitamin D supplementation on 
wintertime and overall bone loss in healthy postmenopausal women. Ann Intern Med, 1991, 
115, 505-512. 

17. Chen Z, Beck TJ, Weright NC et al.: The effect of calcium plus vitamin D supplement on hip 
geometric structures: results from the Women’s Health Initiative CaD trial. XXIX Kongres 
ASBMR, Honolulu, USA, 16-19.09.2007, Abstract 1207. 

18. Ilahi M, Armas LAG, Heaney RP: The effect of the single large oral dose of 
cholecalciferolon serum 25-hydroxyvitamin D levels in humans. XXIX Kongres ASBMR, 
Honolulu, USA, 16-19.09.2007, Abstract 1210. 

19. Bischoff-Ferrari HA, Stahelin HB, Dick W et al.: Effects of vitamin D and calcium 
supplementation on falls: a randomized controlled trial. J Bone Miner Res, 2003, 18, 343-
351. 

20. Visser M, Deeg DJ, Lips P et al.: Low vitamin D and high parathyroid hormone levels as 
determinants of loss of muscle strength and muscle mass (sarcopenia): the Longitudinal 
Aging Study Amsterdam. J Clin Endocrinol Metab, 2003, 88, 5766-5772. 

21. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Willet WC et al.: Effect of Vitamin D on falls: a 
meta-analysis, JAMA, 2004, 291, 1999-2006. 



  

 

3.2.3. Alfakalcydol 
 
Informacja o leku 
Alfakalcydol jest syntetycznym analogiem witaminy D3, który powstaje przez wprowadzenie 
grupy hydroksylowej w pozycji 2 pierścienia węglowego witaminy D3 podczas hydroksylacji 
nerkowej. Dla uzyskania aktywności metabolicznej wymaga hydroksylacji w pozycji 25 
pierścienia węglowego, która zachodzi w mikrosomach wątroby z udziałem cytochromu 450. 
Alfakalcydol jest prekursorem aktywnego metabolitu witaminy D3 - kalcytriolu. Warunkiem 
stosowania tej postaci witaminy D3 jest prawidłowa wydolność wątroby. Jest szczególnie 
przydatna w przypadkach niewydolności nerek. Nie wykazano istotnej różnicy w skuteczności 
działania kalcytriolu i alfakalcydolu.  
 
Forma leku  

Kapsułki 0,25 μg i 1,0 μg  
 
Wchłanianie: 

Wchłania się całkowicie po podaniu doustnym w przewodzie pokarmowym. 
 
Metabolizm leku  

Całkowity metabolizm leku zachodzi w ciągu 12 godzin. Okres półtrwania czynnego 
metabolitu powstałego w wyniku hydroksylacji wątrobowej wynosi około 24 godzin.  
Działa do 48 godzin. 

 
Wskazania 

 osteoporoza pomenopauzalna i starcza 
 osteodystrofia nerkowa 
 niedoczynność przytarczyc 
 krzywica i osteomalacja oporna na witaminę D3 

 
Przeciwwskazania 

 hiperkalcemia  
 hiperfosfatemia (z wyjątkiem 

występującej w niedoczynności 
przytarczyc)  

 hipermagnezemia  

 kamica nerkowa wapniowa  
 hiperkalciuria samoistna  
 nadczynność przytarczyc  
 osteomalacja na tle zatrucia glinem  

 
Dawkowanie w leczeniu osteoporozy 

 Dawka leku ustalana jest indywidualnie, pod kontrolą stężenia wapnia w surowicy (jeżeli 
możliwe wapnia zjonizowanego), tak aby jego stężenie mieściło się w granicach normy, z 
preferencją do górnego przedziału normy. 

 Początkową dawką leku jest najczęściej 0,25 μg dziennie, która w przypadku zbyt niskiego 
stężenia wapnia w surowicy może być zwiększona. Rzadko (wg doświadczenia autora) 
przekraczana jest dawka 0,5 μg dziennie. Dawkę 0,5 μg (wg doświadczenia autora) można 
uznać za optymalną. Najwyższe stosowane dawki wynoszą 1,0 μg dziennie. 

 
Sposób przyjmowania: 

 Lek przyjmowany jest w jednorazowej dawce (niezależnie od jej wielkości). 
 Najczęściej podawany jest rano przed śniadaniem. 
 Producent leku nie informuje o żadnych szczegółowych wytycznych w tej sprawie. 

 
 
 



  

 

Objawy uboczne mogące pojawić się w czasie leczenia  
 hiperkalcemia i hiperkalciuria  zwapnienia tkanek miękkich  

 
Czy istnieje uzasadnienie dla stosowania alfakalcydolu zamiast witaminy D3 w 
leczeniu i zapobieganiu osteoporozie? 
 
Ocena przydatności alfakalcydolu w leczeniu osteoporozy jest utrudniona ze względu na 
niewielką liczbę publikacji medycznych na ten temat. W piśmiennictwie z ostatnich lat nie 
znaleziono publikacji oceniających ten lek w samodzielnym leczeniu.  
 
We wszystkich wieloośrodkowych programach badawczych III fazy oceniających skuteczność 
leczenia osteoporozy za pomocą leków antyresorpcyjnych i anabolicznych, w grupie placebo 
stosowano witaminę D3, a nie jej aktywne metabolity. Jednym z warunków kwalifikacyjnych do 
programów badawczych było nie przyjmowanie aktywnych metabolitów witaminy D3, na równi 
z innymi lekami skutecznymi w leczeniu osteoporozy. Wykluczenie stosowania tego leku 
wynika z przeświadczenia autorów programów o korzystnym wpływie leku na metabolizm 
kostny. Stosowanie witaminy D3 nie jest przeciwwskazaniem do wzięcia udziału w pracach 
badawczych oceniających skuteczność owych leków w leczeniu osteoporozy. 
 
Jeżeli u osób starszych istnieją potencjalne zaburzenia metabolizmu witaminy D3, szczególnie w 
nerkach, to logicznym postępowaniem powinno być podawanie takiego metabolitu witaminy D3, 
który nie wymaga przemiany nerkowej, czyli alfakalcydolu.  
 
W pracach badawczych nie wykazano istotnego korzystnego wpływu podawania aktywnych 
metabolitów osobom, u których nie występował niedobór witaminy D3. Osoby, które taki deficyt 
miały, odnosiły jednak korzyści z leczenia. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, więc oznaczanie 
stężenia metabolitów witaminy D3 u każdej starszej osoby, tak jak się to często czyni w 
programach badawczych. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to jednak niemożliwe.  
 
Autor w codziennej praktyce stosuje alfakalcydol u kobiet i mężczyzn w wieku od 65 r.ż.  
 
Wpływ wieku na gospodarkę witaminą D3 [1] 
 
Starsze osoby są narażone na niedobór witaminy D3 z powodu: 

 mniejszej ekspozycji na światło słoneczne w porównaniu do osób młodych 
 zmniejszonej syntezy 25(OH)D3 w skórze 
 niskiej zawartości witaminy D3 w diecie  

 
W wieku powyżej 70 lat zdolności produkcji witaminy D3 w skórze stanowią tylko 30% tego, co 
u młodych ludzi.  
 
U osób starszych występuje gorsze wchłanianie witaminy D3 w jelitach, co może wynikać nie 
tylko z niedoboru aktywnych metabolitów witaminy D3, ale i z oporności na działanie kalcytriolu 
w starszym wieku. 
 
Znaczna grupa osób w starszym wieku, pomimo prawidłowego stężenia witaminy D3 w 
surowicy, może być narażona na obniżone stężenie aktywnej postaci witaminy D3 w surowicy 
[2] z powodu zmniejszonej aktywności 1-hydroksylazy w nerkach [3].  
 
Wątrobowa hydroksylacja nie zależy od wieku.  



  

 

Powyższe argumenty uzasadniają, wg autora, stosowanie aktywnego metabolitu 
witaminy D3 (alfakalcydolu) w leczeniu i zapobieganiu osteoporozy.  
 
Piśmiennictwo: 
1. Holic MF: Vitamin D and the skin. Photobiology, physiology and therapeutic efficacy. J 

Bone Miner Res, 1990, 5, 313. 
2. Tsai KS, Health III H, Kumar R et al.: Impaired vitamin D metabolism with aging in women. 

Possible role in pathogenesis of senile osteoporosis. J Clin Invest, 1984, 73, 1668-1672.   
3. Slovik DM, Adams JS, Neer RM et al.: Deficient production of 1,25-dihydroxyvitamin D in 

elderly osteoporotic patients. N Engl J Med, 1981, 305, 372-374. 
 



  

 

3.2.4. Kalcyfediol 
 
Informacja o leku 
Kalcyfediol powstaje w wyniku hydroksylacji cholekalcyferolu w wątrobie. Jest następnie 
metabolizowany do 1,25(OH)D2D3 w nerkach. W związku z powyższym może być stosowany u 
chorych z niewydolnością wątroby. 
 
Forma leku 

 Krople – 1 kropla zawiera 5 μg leku 
 Kapsułki – 1 kapsułka zawiera 20 lub 50 μg leku  

 
Dawkowanie:  

przeciętne dawkowanie 50-75 μg dziennie 
 
Wskazanie: 

 u chorych z przewlekłymi chorobami wątroby w przypadku konieczności podawania 
witaminy D3  

 
Interakcje, przeciwwskazania i objawy niepożądane  

Takie jak innych preparatów witaminy D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5. Kalcytriol 
 
Informacja o leku 
Jest najbardziej aktywnym metabolitem witaminy D3. Jest to forma witaminy D3, która uległa 
hydroksylacji wątrobowej i nerkowej. Nie wymaga już dalszych przemian. 
 
Forma leku 

Kapsułki 0,25 μg i 0,5 μg   
 
Wskazania:  

 leczenie i zapobieganie zmianom kostnym u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek 
(osteodystrofią nerkową) 

 
Kalcytriol nie jest stosowany w osteoporozie. 

 
Pomimo braku rejestracji leku do stosowania w osteoporozie, dostępny jest cały szereg 
publikacji na temat zastosowania kalcytriolu w leczeniu osteoporozy. 



  

 

3.3. Bisfosfoniany 
 
3.3.1. Wstęp 
 
Bisfosfoniany są pochodnymi pirofosforanu. Łączą się w kości z hydroksyapatytami. Głównym 
efektem działania bisfosfonianów jest hamowanie resorpcji kostnej zależne od hamowania 
aktywności osteoklastów. Bisfosfoniany zawierające cząsteczkę azotu (m.in. alendronian, 
ryzedronian, ibandronian, pamidronian) wyróżniają się silniejszym działaniem antyresorpcyjnym 
w porównaniu do pozostałych bisfosfonianów.  
 
Bisfosfoniany zwiększają gęstość mineralną kości, zmniejszają ryzyko złamania kości. 
Poszczególne bisfosfoniany różnią się siłą działania, różną skutecznością antyzłamaniową, różnym 
wpływem na gęstość kości, sposobem podawania, tolerancją.  
 
W obecnym rozdziale omówiono wszystkie bisfosfoniany razem, chociaż ich przydatność w 
codziennej praktyce jest różna.    
 
Zostaną omówione: 
 

 Alendronian, ryzedronian, ibandronian, zoledronian – bisfosfoniany zarejestrowane 
już do stosowania w osteoporozie 

 Pamidronian – prowadzone są badania dotyczące skuteczności leku w osteoporozie 
 Etydronian, klodronian – stosowane wcześniej w osteoporozie, obecnie praktycznie nie 

stosowane 
 Neridronian, olpadronian, minodronian – nowe bisfosfoniany z nielicznymi badaniami 

klinicznymi 
 Tiludronian – nie wykazano istotnej skuteczności w osteoporozie 



  

 

3.3.2. Alendronian 

 A  Informacja o leku 

Alendronian jest syntetycznym analogiem pirofosforanów. Zawiera cząsteczkę azotu. Jako lek 
jest stosowany w postaci soli sodowej kwasu alendronowego. Hamuje resorpcję kości poprzez 
zahamowanie aktywności osteoklastów z siłą proporcjonalną do dawki leku. Czas półtrwania w 
kościach wynosi około 10 lat.  

 
Budowa cząsteczki alendronianu 

Forma leku  
    Tabletki:     5 mg do stosowania codziennego (profilaktyka osteoporozy) 
                     10 mg do stosowania codziennego (leczenie osteoporozy) 
                     40 mg do stosowania codziennego (leczenie choroby Pageta) 
                                  Tabletki do codziennego stosowania są powlekane. 
                     35 mg do stosowania 1 raz w tygodniu (profilaktyka osteoporozy) 
                     70 mg do stosowania 1 raz w tygodniu (leczenie osteoporozy) 
                     alendronian + witamina D3 (alendronian 70 mg + witamina D3 2800 lub 5600 j.m. – 

co daje 400 lub 800  j.m./dz.) 
 
Producent: firma Merck Sharp & Dohme 
 
Nazwa fabryczna leku: Fosamax, Fosamax Plus D (w niektórych krajach jako Fosavance) 
 
Wchłanianie                                                                                                                                

Wchłanianie w przewodzie pokarmowym jest niewielkie, jak przy innych bisfosfonianach i 
wynosi około 0,6%. 

 
Wydalanie 

Lek jest wydalany głównie przez nerki. 
 

Wskazania 
 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 zapobieganie osteoporozie pomenopauzalnej 
 leczenie osteoporozy posteroidowej 
 leczenie osteoporozy hipogonadalnej u mężczyzn 
 leczenie choroby Pageta 



  

 

Rejestracja w Polsce 
 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 leczenie osteoporozy posteroidowej 
 leczenie osteoporozy hipogonadalnej u mężczyzn – dawka codzienna 10 mg 
 leczenie choroby Pageta 

 
alendronian + witamina D3 

 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 leczenie osteoporozy hipogonadalnej u mężczyzn 
 
Rejestracja w Polsce 

 Forma leku niezarejestrowana w Polsce 
 
Przeciwwskazania 
Alendronian  
Najważniejsze 

 achalazja przełyku 
 zaburzenia motoryki przełyku 
 zwężenie przełyku 

 hipokalcemia 
 okres laktacji 

 
Istotne 

 ostry wrzód żołądka 
 aseptyczna martwica kości żuchwy 
 zapalenie przełyku 
 zapalenie błony śluzowej żołądka 

 niewydolność nerek (klirens kreatyniny 
<35 ml/min)  

 niedobór witaminy D3

 
Alendronian + witamina D3 

Takie jak dla alendronianu + takie jak dla witaminy D3 
 
Dawkowanie alendronianu w leczeniu osteoporozy 
 

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 Dawkowanie codzienne – 10 mg 
 Dawkowanie 1 raz w tygodniu – 70 mg w jednorazowej dawce  

                  Wybór dnia tygodnia na przyjmowanie leku należy do pacjenta. 
Zapobieganie osteoporozie pomenopauzalnej 

 Dawkowanie codzienne – 5 mg 
 Dawkowanie 1 raz w tygodniu – 35 mg w jednorazowej dawce  

                  Wybór dnia tygodnia na przyjmowanie leku należy do pacjenta. 
Leczenie osteoporozy hipogonadalnej u mężczyzn 

 Dawkowanie codzienne – 10 mg 
 Dawkowanie 1 raz w tygodniu – 70 mg w jednorazowej dawce  

                                 Wybór dnia tygodnia na przyjmowanie leku należy do pacjenta. 
 
Alendronian + witamina D3 
Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej i hipogonadalnej u mężczyzn 

 Dawkowanie 1 raz w tygodniu – 70 mg w jednorazowej dawce  
   Wybór dnia tygodnia na przyjmowanie leku należy do pacjenta. 

 



  

 

Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać hipokalcemię oraz uzupełnić ewentualne 
niedobory witaminy D3. Często wystarcza na to okres 2 tygodni. 
 
Pacjenci powinni otrzymywać jednocześnie suplementację wapniową i jeżeli potrzeba witaminę 
D3 lub jej aktywny metabolit. 
 
Sposób przyjmowania 

 Podawany doustnie, co najmniej 30 minut przed posiłkiem i innymi lekami.  
 Lek należy popić 1 szklanką przegotowanej wody.  
 Tabletka musi być połknięta w całości.  
 Nie należy kłaść się w ciągu 30 minut od połknięcia tabletki dla uniknięcia zapalenia 

przełyku. 
 
Objawy uboczne mogące pojawić się w czasie leczenia 
Najczęściej  

 bóle brzucha  kurcze brzucha 
Mniej często  

 zaparcia  
 biegunka 
 dysfagia 
 ból przełyku 
 wzdęcie brzucha 

 zgaga  
 bóle mięśniowe 
 nudności 
 bóle głowy 

 
Rzadko                     

 krew w stolcu 
 wrzód dwunastnicy 
 dyspepsja 
 wrzód przełyku 
 zapalenie przełyku 

 wrzód żołądka 
 refluks żołądkowo-przełykowy 
 wysypka skórna 
 martwica kości żuchwy        

 

 B  Zastosowanie alendronianu w osteoporozie 

 B1  Główne badania 
Główne badania zostały przeprowadzone w dwóch ramionach, u pacjentów z przebytym 
złamaniem kręgosłupa (FIT1) i bez przebytego złamania kręgosłupa (FIT2). 
 
FIT1 [1] 
Fracture Intervention Trial 
 
Opis badania  
Było to randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo. Oceniano wpływ 
leczenia alendronianem na częstość występowania złamań kręgosłupa rozpoznawanego na 
podstawie badania radiologicznego kręgosłupa  i klinicznie jawnych złamań u kobiet w okresie 
pomenopauzalnym z niską gęstością kości.  
Badanie dotyczyło 2027 kobiet w wieku 55-81 lat. Leczenie trwało 3 lata. Rtg kości wykonano 
przed leczeniem oraz po 2 i 3 latach leczenia. 
 
 



  

 

Kryteria kwalifikacji 
Niska gęstość kości w zakresie szyjki kości udowej (T-score <-2,5). 
Przebyte złamanie co najmniej jednego kręgu. 

 
Leczenie 

Alendronian był podawany przez pierwsze 2 lata w dawce 5 mg dziennie, a w trzecim roku w 
dawce 10 mg dziennie. 
Podawano jednocześnie 1000 mg wapnia i witaminę D3 w dawce 500 j.m. dziennie. 

 
Wyniki 

Częstość złamań kręgosłupa była istotnie niższa po 3 latach leczenia alendronianem w 
porównaniu do grupy placebo.  
8% kobiet z grupy leczonej alendronianem i 15% z grupy placebo miało nowe złamania 
kręgosłupa rozpoznane w badaniu radiologicznym.  
Jawne klinicznie złamania kręgosłupa wystąpiły u 2,3% leczonych alendronianem i 5% 
leczonych placebo. 
Istotnie zmniejszyła się częstość złamań b.k.k.u. i nadgarstka w grupie leczonej alendronianem 
w porównaniu do placebo w czasie 3 lat leczenia. 
Lek był dobrze tolerowany. 

 
Wnioski 

1. Leczenie alendronianem kobiet z osteoporozą pomenopauzalną z przebytym złamaniem 
kręgosłupa i obniżoną gęstością kości zmniejsza istotnie częstość nowych złamań 
kręgosłupa rozpoznawanych w badaniu radiologicznym i złamań klinicznie jawnych. 

2. Leczenie alendronianem kobiet z osteoporozą pomenopauzalną z przebytym złamaniem 
kręgosłupa i obniżoną gęstością kości zmniejsza częstość klinicznie jawnych złamań 
innych kości, w tym b.k.k.u. i nadgarstka 

3. Alendronian jest dobrze tolerowany u kobiet w okresie pomenopauzalnym.  
 

FIT 2 [2] 
 
Opis badania  

Było to randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo.  
Leczenie trwało 4 lata.  
Badaniu poddano 4272 kobiety w wieku 54-81 lat z osteoporozą pomenopauzalną bez 
przebytego złamania osteoporotycznego kręgosłupa. 
Badanie radiologiczne kręgosłupa wykonano po 4 latach leczenia. 

 
Kryteria kwalifikacji 

Niska gęstość kości w zakresie szyjki kości udowej (≤0,68 g/cm2, Hologic). 
 
Leczenie 

Alendronian był podawany przez pierwsze 2 lata w dawce 5 mg dziennie, a przez kolejne 2 lata 
w dawce 10 mg dziennie.  
Podawano jednocześnie 1000 mg wapnia i witaminę D3 w dawce 500 j.m. dziennie. 

 
Wyniki 

Uzyskano istotny wzrost gęstości kości we wszystkich badanych fragmentach szkieletu. 
Uzyskano istotny spadek częstości klinicznie jawnych złamań w grupie osób z obniżoną 
wartością T-score w zakresie szyjki kości udowej sprzed leczenia. 
U osób z wyższymi wartościami T-score spadek gęstości kości był nieistotny statystycznie. 



  

 

Zmniejszyła się istotnie częstość złamań kręgosłupa w badaniu radiologicznym (po 4 latach 
leczenia). 

Wnioski 
1. Leczenie alendronianem kobiet z osteoporozą pomenopauzalną bez przebytego złamania 

kręgosłupa i obniżoną gęstością kości skutecznie zmniejsza ryzyko złamania kręgosłupa i 
klinicznie jawnych złamań. 

2. Leczenie alendronianem kobiet z osteoporozą pomenopauzalną bez przebytego złamania 
kręgosłupa istotnie podwyższa gęstość kości. 

 
FOSIT [3] 
FOSamax International Trial 
 
Opis badania 

Było to randomizowane badanie, z podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo. Oceniano 
skuteczność i tolerancję alendronianu podawanego w ciągu 1 roku w dawce 10 mg dziennie z 
wapniem w dziennej dawce 500 mg. Do badania zakwalifikowano 1908 kobiet co najmniej 3 
lata po menopauzie, z obniżoną gęstością kości (T-score w zakresie kręgosłupa lędźwiowego 
<-2,0). 

 
Wnioski 

1. Alendronian w dawce 10 mg dziennie zwiększał istotnie gętość kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej w porównaniu do placebo, u kobiet w 
okresie pomenopauzalnym z obniżoną gęstością kości po 1 roku leczenia. 

2. Alendronian w dawce 10 mg dziennie po 1 roku leczenia istotnie zmniejszał liczbę złamań 
pozakręgosłupowych w porównaniu do placebo u kobiet w okresie pomenopauzalnym z 
obniżoną gęstością kości. 

3. Alendronian w dawce 10 mg dziennie był dobrze tolerowany. 
 

 B2  Pozostałe badania dotyczące zastosowania alendronianu w osteoporozie 
 
Ocena skuteczności alendronianu na podstawie efektu przeciwzłamaniowego została 
przedstawiona w rozdziale dotyczącym porównania alendronianu z innymi lekami (str. 43). 

 
 Ocena skuteczności podawania alendronianu w osteoporozie na podstawie 

badania DXA 
 
1. Opis badania [4] 
Oceniano wpływ zwiększenia masy kostnej na zmniejszenie ryzyka złamania kości. 
Analizowano wyniki programu FIT. 
Wnioski 

1. Kobiety, u których stwierdzono wzrost gęstości kości ≥ 3% w zakresie total hip miały 
istotnie rzadziej złamania kręgosłupa.  

2. Wzrost gęstości kości zmniejszał ryzyko złamania kości. 
 
2. Opis badania [5] 
Analizie poddano wyniki programu FIT (6459 kobiet). Oceniano wyniki osób, które przyjęły 
przynajmniej 70% łącznej dawki leku w ciągu 3-4 lat. Wyniki DXA w zakresie kręgosłupa i total 
hip oceniano po 1 roku i 2 latach leczenia.  
 

 



  

 

Wnioski 
1. Osoby, u których wystąpił wzrost gęstości kości po leczeniu alendronianem w zakresie 

kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej o 0-4% w skali roku odnosiły korzyści 
przeciwzłamaniowe dotyczące kręgosłupa. 

2. Osoby, u których gęstość kości po leczeniu alendronianem w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego i total hip obniżała się o 0-4% w skali roku odnosiły korzyści 
przeciwzłamaniowe dotyczące kręgosłupa. 

3. Osoby, u których gęstość kości po leczeniu alendronianem w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego i szyjki kości udowej obniżyła się o ponad 4% w skali roku nie odnosiły 
korzyści przeciwzłamaniowych dotyczących kręgosłupa. 

4. Zmniejszenie przemiany kostnej po leczeniu alendronianem ma większy wpływ na 
redukcję liczby złamań kręgosłupa niż zmiany gęstości kości u kobiet z osteoporozą 
pomenopauzalną. 

 
 Ocena skuteczności podawania alendronianu w osteoporozie na podstawie 

oznaczania stężenia markerów metabolizmu kostnego 
 
1. Opis badania [6] 
Oceniono korelację wczesnych zmian (po 3 miesiącach leczenia) stężenia markera resorpcji 
kości – NTx w moczu ze zmianami gęstości kości po 1 roku leczenia alendronianem w dawce 5 
mg dziennie. 
Wnioski 

1. Wykazano istotną korelację pomiędzy zmianami stężenia NTx w moczu i zmianami 
gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego. 

2. U 70 % pacjentów uzyskano istotne obniżenie stężenia NTx w moczu po 3 miesiącach 
leczenia. 

 
2. Opis badania [7] 
W 2 lata trwającej pracy oceniano skuteczność leczenia za pomocą alendronianu w dawce 10 mg 
dziennie, na podstawie zmiany stężenia markerów metabolizmu kostnego w trakcie leczenia 
osteoporozy pomenopauzalnej.  
Wnioski 

1. Obniżenie stężenia markerów metabolizmu kostnego po 3 miesiącach leczenia przewiduje 
zmiany gęstości kości w zakresie biodra w czasie 2-letniego leczenia. 

 
3. Opis badania [8] 
Oceniono wpływ stężenia markerów metabolizmu kostnego sprzed leczenia na 
przeciwzłamaniowe efekty leczenia osteoporozy za pomocą alendronianu podawanego w dawce 
10 mg dziennie. Analizowano wyniki badania FIT. Obserwacja wynosiła średnio 3,2 lat.  
Wnioski 

1. Skuteczność alendronianu w zapobieganiu złamaniom pozakręgosłupowym była 
największa w grupie pacjentów z i bez rozpoznanej densytometrycznie osteoporozy z 
wysokim stężeniem markera tworzenia kości (P1NP).  

2. Wyniki sugerują, że największa efektywność leczenia przeciwzłamaniowego występuje w 
grupie pacjentów z przyśpieszoną przemianą kostną. 

3. Skuteczność przeciwzłamaniowa w zakresie kręgosłupa nie różniła się w zależności od 
wyjściowych wartości stężenia markerów metabolizmu kostnego. 

4. Skuteczność przeciwzłamaniowego działania alendronianu nie zależała od wyjściowych 
wartości stężenia markerów resorpcji kości. 

 
 



  

 

 Ocena skuteczności podawania alendronianu w osteoporozie na podstawie  
badania histomorfometrycznego kości 

 
Opis badania [9] 
Oceniono wpływ leczenia alendronianem w dawkach  5, 10 i 20 mg dziennie na jakość kości 
ocenioną na podstawie badania histomorfometrycznego po 2 i 3 latach leczenia. 
Wnioski 

1. Mineralizacja kości po leczeniu była prawidłowa. 
2. Istotnie zmniejszyła się przemiana beleczek kostnych. 

 
 Porównanie różnych dawek alendronianu 

 
1. Opis badania [10] 
W pracy trwającej 1 rok oceniono skuteczność i bezpieczeństwo różnego sposobu podawania 
alendronianu: 10 mg dziennie, 35 mg 2 razy w tygodniu i 70 mg 1 raz w tygodniu. 
Wnioski 

1. We wszystkich grupach lekowych uzyskano podobny wzrost gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego, total hip i szyjki kości udowej. 

2. We wszystkich grupach lekowych uzyskano podobne obniżenie stężenia markerów 
resorpcji kości. 

3. Łączna częstość objawów ubocznych ze strony układu pokarmowego była podobna we 
wszystkich grupach lekowych. 

4. W grupie przyjmującej alendronian w dawce 70 mg 1 raz w tygodniu wystąpiło najmniej 
poważnych objawów ze strony przewodu pokarmowego. 

5. Alendronian podawany 1 raz w tygodniu w dawce 70 mg jest wygodną formą leczenia i 
taki sposób podawania leku, może poprawić systematyczność przyjmowania leków. 

 
2. Opis badania [11] 
Oceniono preferencje pacjentów z osteoporozą pomenopauzalną do stosowania alendronianu w 
dawce codziennej lub 1 raz w tygodniu. 
Wnioski 

1. Większość pacjentów preferowała alendronian w dawce 1 raz w tygodniu. 
 

 Najdłuższe obserwacje 
 

Opis badania [12] 
Badanie jest kontynuacją programu FIT. 
Wnioski 

1. 10-letnie leczenie alendronianem w dawce 10 mg dziennie spowodowało istotny wzrost 
gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej i total hip. 

2. Odstawienie leku powodowało stopniowy ubytek masy kostnej.  
3. Lek był dobrze tolerowany przez okres 10 lat leczenia. 

 
 Bezpieczeństwo długiego stosowania alendronianu 

 
Opis badania [13] 
Opisano wyniki badań u 9 chorych, u których w czasie leczenia alendronianem w dawce 10 mg 
dziennie wystąpiły samoistne pozakręgosłupowe złamania kości (kość krzyżowa, żebra, kość 
kulszowa, kość łonowa, trzon kości udowej). Leczenie trwało 3-8 lat. Po złamaniu kości pacjenci 
kontynuowali leczenie alendronianem. U 6 z nich obserwowano trudności w gojeniu złamań do 2 
lat po złamaniu. Badanie histomorfometryczne kości wykazało znacznego stopnia zahamowanie 
tworzenia kości beleczkowej i kości korowej.  



  

 

Wnioski  
1. Długotrwałe leczenie antyresorpcyjne może być przyczyną nadmiernego zahamowania 

przemiany kostnej. 
 

 Leczenie osteoporozy u mężczyzn 
 
Opis badania [14] 
W 2 lata trwającej pracy z podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo oceniano skuteczność 
alendronianu w dawce 10 mg dziennie w leczeniu osteoporozy u mężczyzn. Pacjenci 
otrzymywali jednocześnie suplementację wapnia i witaminy D3. 
Wnioski 

1. W grupie alendronianowej uzyskano istotnie większy wzrost gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego i biodra w porównaniu do grupy placebo. 

2. W grupie alendronianowej uzyskano istotne zmniejszenie częstości złamań kręgosłupa w 
porównaniu do grupy placebo. 

3. W grupie alendronianowej uzyskano istotnie mniejsze obniżenie wzrostu pacjentów w 
porównaniu do grupy placebo. 

 
 Alendronian w zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej 

 
1. Opis badania [15] 
Porównywano skuteczność alendronianu w zapobieganiu osteoporozie (T-score kręgosłupa 
lędźwiowego i szyjki kości udowej: od -1 do -2,5) u kobiet w okresie pomenopauzalnym 
podczas 1-rocznego stosowania leku w dawce 5 mg codziennie lub 35 mg 1 raz w tygodniu. 
Wnioski 

1. Uzyskano podobny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości 
udowej przy obu dawkach leku. 

2. Oba sposoby leczenia były dobrze tolerowane. 
3. Leczenie cotygodniową dawką leku jest wygodniejsze dla pacjenta. 

 
2. Opis badania [16] 
W 3 lata trwającym badaniu z użyciem placebo oceniono różne dawki alendronianu: 1 mg, 5 mg, 
10 mg i 20 mg dziennie u kobiet (447) w okresie pomenopauzalnym. Lek podawano przez 2 lata. 
Wnioski 

1. Alendronian w dawce 5, 10 i 20 mg dziennie powodował wzrost gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej. 

2. Alendronian w dawce 1 mg dziennie zmniejszał ubytek masy kostnej. 
3. Alendronian obniżał stężenie markerów resorpcji kostnej po 3 miesiącach leczenia. 
4. Alendronian zmniejszał stężenie markerów tworzenia kości po 6-12 miesiącach leczenia. 

 
 Wpływ odstawienia alendronianu przyjmowanego z powodu osteoporozy na 

gęstość mineralną kości 
 
Opis badania [17] 
Oceniono zmiany gęstości kości w zakresie biodra i innych fragmentów szkieletu oraz zmiany 
stężenia markerów metabolizmu kostnego w grupie 1099 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. 
Po 5 latach leczenia alendronianem (5 lub 10 mg dziennie) część pacjentów kontynuowała 
leczenia prez kolejne 5 lat, a część przerwała leczenie. Badanie było randomizowane z 
podwójnie ślepą próbą i z użyciem placebo. 
 
 



  

 

Wnioski 
1. W grupie pacjentów, którzy przerwali leczenie obserwowano obniżenie gęstości kości total 

hip i kręgosłupa lędźwiowego, ale końcowe wyniki były wyższe od wyjściowych sprzed 
leczenia. 

2. W grupie pacjentów, którzy przerwali leczenie alendronianem obserwowano wrost stężenia 
markerów resorpcji i tworzenia kości, ale wartości końcowe były poniżej wartości sprzed 
leczenia. 

3. Łaczne ryzyko złamań pozakręgosłupowych kości było podobne w obu grupach chorych. 
4. W grupie chorych leczonych przez 10 lat ryzyko klinicznie jawnych złamań kręgosłupa 

było mniejsze niż w grupie, która przerwała leczenie. 
5. Większość kobiet leczonych z powodu osteoporozy za pomoca alendronianu może 

przerwać leczenie po 5 latach, bez istotnego wzrostu ryzyka złamania kości. 
6. Kobiety z obecnym wysokim ryzykiem klinicznie jawnych złamań kręgosłupa mogą 

odnieść korzyści z kontynuowania leczenia alendronianem powyżej 5 lat. 
 

 Wpływ odstawienia alendronianu przyjmowanego z powodu profilaktyki 
osteoporozy na gęstość mineralną kości 

 
Opis badania [18] 
Kobiety z okresie pomenopauzalnym z prawidłową gęstością kości otrzymywały przez 5 lat 
alendronian podawany w dawce 5 mg dziennie (zapobieganie osteoporozie). Okres obserwacji 
po odstawieniu alendronianu wynosił 3 lata. 
Wnioski 

1. W czasie 5-letniego stosowania alendronianu w dawce 5 mg dziennie uzyskano istotny 
wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i stabilizację wyniku w zakresie 
szyjki kości udowej.  

2. 5-letnie stosowanie alendronianu z następowym 3–letnim okresem odstawienia leku 
zapobiegało utracie masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym. 

3. Po odstawieniu leku szybkość obniżania gęstości kości była podobna do szybkości w 
okresie pomenopauzalnym. 

 
 Czy leczenie alendronianem zwiększa ryzyko zwapnień w naczyniach 

wieńcowych? 
 
Opis badania [19] 
Oceniono wpływ leczenia alendronianem na ryzyko zwapnień naczyń wieńcowych w grupie 56 
chorych. Leczenie (10 mg dziennie) trwało przez 2 lata. 
Wnioski 

1. Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leczenia alendronianem na ryzyko zwapnień w 
naczyniach wieńcowych. 

 
 Tabletki dojelitowe 

 
1. Opis badania [20] 
Porównano występowanie objawów ubocznych i wpływ na stężenie markerów metabolizmu 
kostnego różnych form alendronianu: zwykłych tabletek podawanych codziennie (10 mg) i 1 raz 
w tygodniu (70 mg) do tabletek dojelitowych (70 mg) podawanych 1 raz w tygodniu. Było to 
randomizowane badanie trwające 3 miesiące. Badanie przeprowadzono z udziałem 75 
ochotników z nieprawidłowymi wynikami badania ultradźwiękowego (T-score <-2,0). 
 
 



  

 

Wnioski 
1. Uzyskano podobną redukcję stężenia markerów metabolizmu kostnego we wszystkich 

grupach pacjentów. 
2. Objawy uboczne występowały podobnie często w grupie pacjentów przyjmujących 

alendronian w dawce cotygodniowej w postaci zwykłej, jak i w postaci tabletek 
dojelitowych. 

 
2. Opis badania [21] 
Porównano występowanie objawów ubocznych ze strony przewodu pokarmowego w czasie 
stosowania alendronianu (tabletki 70 mg do podawaia 1 raz w tygodniu) w tradycyjnej postaci i 
formie powlekanej w czasie 14-dniowego leczenia. 
Wnioski 

1. W czasie stosowania tradycyjnej formy alendronianu obserwowano częstsze występowanie 
ciężkich uszkodzenń błony śluzowej żołądka i wrzodów żołądka. 

 

 C  Alendronian a inne leki 

 C1  Porównanie alendronianu do innych leków 
 
Informacje te przedstawiono również w częściach poświęconych porównywanym lekom. 

 
 Ryzedronian 

 
√ Porównanie skuteczności ryzdronianu i alendronianu w leczeniu osteoporozy 
 
Prace porównujące bezpośrednio działanie ryzedronianu i alendronianu dotyczą wpływu na 
ryzyko złamania kości, gęstość mineralną kości, stężenie markerów metabolizmu kostnego i 
tolerancję leków.  
 
o Ryzyko złamania kości 
 
Opis badania  [22] 
Celem pracy była ocena efektu przeciwzłamaniowgo alendronianu i ryzedronianu w zakresie 
biodra i złamań pozakręgosłupowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym, w wieku 65 i więcej 
lat w czasie pierwszego roku stosowania obu leków podawanych w typowej dawce 1 raz w 
tygodniu.  Ryzedronian stosowało 12215 kobiet, a alendronian 21615 kobiet.  
Wnioski  

1. Częstość złamań biodra w grupie leczonej alendronianem wynosiła 0,6%, a w grupie 
leczonej ryzdronianem 0,4%. 

2. Częstość złamań pozakręgosłupowych w grupie leczonej ryzdronianem wynosiła 2,0%, a w 
grupie leczonej alendronianem 2,3%. 

3. Częstość złamań biodra i złamań pozakręgosłupowych była mniejsza w grupie pacjentów 
przyjmujących ryzedronian w porównaniu do grupy przyjmującej alendronian w 
pierwszym roku leczenia. 

 
o Gęstość mineralna kości 
 
1. Opis badania  [23  
W czasie 1 roku leczenia porównywano skuteczność alendronianu w cotygodniowej dawce 70 
mg i ryzedronianu podawanego w cotygodniowej dawce 35 mg. Oceniano wpływ obu leków na 



  

 

gęstość mineralną kości (i stężenie markerów metabolizmu kostnego – patrz niżej) w grupie 
1053 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną.  
Wnioski 

1. Stwierdzono istotnie wyższy wzrost gęstości kości we wszystkich badanych fragmentach 
szkieletu (total hip, szyjka kości udowej, krętarz, kręgosłup lędźwiowy) po 12 miesiącach 
leczenia u chorych przyjmujących alendronian w porównaniu do ryzedronianu. 

2. Pierwsze istotne różnice były widoczne już po 6 miesiącach leczenia.  
3. Chorzy leczeni za pomocą alendronianu mieli istotnie większe obniżenie stężenia 

markerów metabolizmu kostnego (CTx i NTx) po 3 miesiącach leczenia w porównaniu do 
ryzedronianu.  

4. Oba leki były podobnie dobrze tolerowane. 
 
2. Podobne wyniki uzyskano w innej pracy [24]. 
Wnioski 

1. Istotnie większe obniżenie stężenia NTx (marker resorpcji kostnej) stwierdzono po 3 
miesiącach leczenia u chorych przyjmujących alendronian.  

2. Obniżenie stężenia NTx utrzymywało się do 12. miesiąca obserwacji. 
 
3. Opis badania [25] 
Oceniano zmiany gęstości kości (i stężenia markerów metablizmu kostnego – patrz niżej) w 
grupie 1053 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną leczonych w ciągu 2 lat za pomocą 
alendronianu lub ryzdronianu podawanych w typowych dawkach 1 raz w tygodniu. 
Wnioski 

1. W grupie pacjentów leczonych alendronianem uzyskano w ciągu 2 lat statystycznie istotny 
większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i biodra w porównaniu 
do leczonych ryzedronianem. 

 
o Stężenie markerów metabolizmu kostnego 
 
1. Opis badania  [23]                                                                                                                           
W czasie 1 roku leczenia porównywano skuteczność alendronianu w cotygodniowej dawce 70 
mg i ryzedronianu podawanego w cotygodniowej dawce 35 mg. Oceniano wpływ obu leków na 
stężenie markerów metabolizmu kostnego (i gęstość mineralną kości – patrz wyżej) w grupie 
1053 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną.  
Wnioski 

1. Chorzy leczeni za pomocą alendronianu mieli istotnie większe obniżenie stężenia 
markerów metabolizmu kostnego (CTx i NTx) po 3 miesiącach leczenia w porównaniu do 
ryzedronianu.  

 
2. Podobne wyniki uzyskano w innej pracy [24]. 
Wnioski 

1. Istotnie większe obniżenie stężenia NTx (marker resorpcji kostnej) stwierdzono po 3 
miesiącach leczenia u chorych przyjmujących alendronian w porównaniu do ryzedronianu.  

2. Obniżenie stężenia NTx utrzymywało się do 12 miesiąca obserwacji. 
 
3. Opis badania  [26]   
Oceniano zmiany stężenia NTx w moczu w trakcie 6-miesięcznego leczenia osteoporozy u 
kobiet po menopauzie alendronianem (5 mg dziennie, 60 pacjentów) lub ryzdronianem (2,5 mg 
dziennie, 61 pacjentów) w czasie 6-miesięcznego leczenia.  
 
 



  

 

Wnioski 
1. Szybkość zmian (obniżenia) stężenia NTx w moczu po 1 i 6 miesiącach była większa u 

chorych leczonych alendronianem niż ryzedronianem, ale różnica ta nie była istotna 
statystycznie. 

2. U pacjentów z szybką przemianą kostną szybkość zmian stężenia NTx w moczu po 1-
wszym miesiącu leczenia była większa w grupie leczonej alendronianem, ale po 6 
miesiącach leczenia różnica ta nie była już istotna statystycznie w porównaniu do 
ryzedronianu. 

 
4. Opis badania [25] 
Oceniano zmiany stężenia markerów metabolizmu kostnego ( i gęstości mineralnej kości – patrz 
wyżej) w grupie 1053 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną leczonych w ciągu 2 lat za pomocą 
ryzdronianu lub alendronianu podawanych w typowych dawkach 1 raz w tygodniu. 
Wnioski 

1. W grupie pacjentów leczonych alendronianem uzyskano w ciągu 2 lat statystycznie istotne 
większe obniżenie stężenia markerów metabolizmu kostnego w porównaniu do leczonych 
ryzedronianem. 

 
√ Porównanie tolerancji alendronianu i ryzedronianu  
 
1. Opis badania [27] 
Oceniono tolerancję ryzedronianu u 66 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną, które wcześniej z 
powodu objawów ubocznych z górnego odcinka przewodu pokarmowego musiały odstawić 
przyjmowanie alendronianu.  
Wnioski 

1. W ciągu 3-miesięcznej obserwacji 4 osoby spośród 35 przyjmujących ryzedronian 
odstawiły lek z powodu objawów nietolerancji z przewodu pokarmowego, tyle samo co w 
grupie placebo (5/31).  

 
2. Opis badania [28] 
Porównywano ryzyko występowania wrzodów górnego odcinka przewodu pokarmowego w 
czasie 14-dniowego podawania zdrowym ochotnikom alendronianu w dawce 10 mg dziennie i 
ryzedronianu w dawce 5 mg dziennie.  
Wnioski 

1. W grupie przyjmującej ryzedronian stwierdzono istotnie rzadsze występowanie wrzodu 
żołądka (18/300) niż w grupie przyjmującej alendronian (36/297).  

2. Obecność infekcji Helicobacter pylori w obu grupach nie zwiększała częstości 
powstawania owrzodzeń u stosujących bisfosfoniany. 

 
3. Podobną tolerancję obu leków opisano w innej pracy (patrz wyżej) [23]. 

 
 Ibandronian 

 
Opis badania [29] 
Porównano preferencje pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną do przyjmowania alendronianu 
w dawce 70 mg 1 raz w tygodniu i ibandronianu przyjmowanego w dawce 150 mg 1 raz w 
miesiącu w czasie 6 miesięcy leczenia (naprzemienne leczenie obydwoma lekami). 
Wnioski 

1. 66,1% pacjentek preferowało comiesięczne przyjmowanie ibandronianu. 
2. 26,5% wybrało cotygodniowe podawanie alendronianu. 
3. 7,4% nie widziało różnicy między obydwoma sposobami leczenia. 



  

 

 Pamidronian 
 
Opis badania [30] 
W trakcie 3-letniego badania oceniano skuteczność leczenia alendronianem w dawce 10 mg 
dziennie w porównaniu do pamidronianu podawanego w dawce 60 mg dożylnie 1 raz w miesiącu 
u kobiet (117) z osteporozą pomenopauzalną. 
Wnioski 

1. W obu grupach uzyskano podobny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego po 3 latach leczenia. 

 
 Etydronian 

 
1. Opis badania [31] 
Badania przeprowadzono w grupie 50 kobiet w wieku 55-86 lat z rozpoznaną osteoporozą 
pomenopauzalną. Połowa badanych otrzymywała etydronian (200 mg w sposób typowy), a 
połowa alendronian w dawce 5 mg dziennie przez 1 rok. Oceniano zmiany gęstości kości w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego, zmiany stężenia markera resorpcji kostnej (NTx w moczu) 
oraz wpływ obu sposobów leczenia na bóle pleców. 
Wnioski 

1. W trakcie leczenia alendronianem uzyskano statystycznie istotny wzrost gęstości kości w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego, większy spadek stężenia NTx w moczu, i podobne do 
etydronianu zmniejszenie nasilenia bólów pleców. 

2. W trakcie leczenia etydronianem gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego nie 
uległa zmianie, obniżeniu uległo stężenie NTx w moczu i zmniejszyły się bóle pleców. 

3. Etydronian był mniej skuteczny w leczeniu osteoporozy niż alendronian. 
 
2. Opis badania [32] 
Badanie obserwacyjne wykonano w grupie 244 mężczyzn leczonych w ciągu 1 roku z powodu 
osteoporozy za pomocą alendronianu (42 mężczyzn) lub etydronianu (102 mężczyzn). Grupę 
kontrolną stanowiło 100 mężczyzn. 
Wnioski 

1. W grupie leczonej alendronianem uzyskano statystycznie istotny wzrost gęstości kości w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu do grupy leczonej etydronianem i do 
grupy kontrolnej (bez wzrostu gęstości mineralnej kości). 

2. Nie było statystycznie istotnej różnicy gęstości kości w zakresie szyjki kości udowej 
między trzema grupami badanych. 

3. Etydronian był mniej skuteczny w leczeniu osteoporozy niż alendronian. 
 

 Raloksyfen 
 
1. Opis badania [33] 
Do randomizowanej, podwójnie ślepej próby z użyciem placebo zakwalifikowano 487 kobiet w 
okresie pomenopauzalnym na podstawie obniżenia gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego lub total hip (T-score ≤-2,0). Pacjentki otrzymywały alendronian w dawce 70 mg 1 
raz w tygodniu lub raloksyfen w dawce 60 mg dziennie. Leczenie trwało 12 miesięcy. 
Wnioski 

1. Po leczeniu alendronianem uzyskano istotnie wyższy wzrost gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa i total hip w porównaniu do grupy otrzymującej raloksyfen po 12 miesiącach 
leczenia. 

2. Obniżenie przemiany kostnej (stężenia markerów resorpcji kości) było istotnie większe w 
grupie alendronianowej. 



  

 

3. Tolerancja leków była podobna, poza częstszym występowaniem objawów 
naczynioruchowych w grupie raloksyfenowej. 

4. Stosowanie alendronianu było bardziej skuteczne w porównaniu do raloksyfenu u kobiet w 
okresie pomenopauzalnym w odniesieniu do wzrostu gęstości kości i poprawy 
metabolizmu kostnego.  

 
2. Opis badania [34] 
Oceniono stosowanie się do zaleceń lekarskich w czasie leczenia alendronianem w codziennej 
dawce i raloksyfenem podawanych w ciągu 12-miesięcznej obserwacji w warunkach leczenia 
ambulatoryjnego u kobiet w okresie pomenopauzalnym. 
Wnioski 

1. Zgodność leczenia z zaleceniami była większa w grupie raloksyfenowej w porównaniu do 
grupy alendronianowej. 

2. Większa liczba pacjentek przerwała leczenie w grupie alendronianowej. 
3. Głównym powodem częstszego przerywania leczenia w grupie alendronianowej w 

porównaniu do grupy raloksyfenowej były objawy uboczne ze strony przewodu 
pokarmowego po alendronianie. 

4. Istotnie więcej pacjentek w grupie raloksyfenowej była zadowolona z leczenia w 
porównaniu do grupy alendronianowej. 

3. Opis badania [35] 
Porównano skuteczność alendronianu i raloksyfenu w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej na 
podstawie zmian gęstości mineralnej kości i zmian stężenia markerów metabolizmu kostnego. 
Grupa 99 kobiet leczona alendronianem w dawce 10 mg dziennie przez średni okres 43 miesięcy 
została następnie podzielona na 3 grupy: kontynuujących przez 1 rok leczenie alendronianem, 
przyjmujących w tym okresie raloksyfen w dawce 60 mg dziennie lub placebo. 
Wnioski 

1. Odstawienie alendronianu (grupa placebo) spowodowało obniżenie gęstości mineralnej 
kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego bez istotnych zmian w zakresie biodra. 

2. Podawanie alendronianu i raloksyfenu spowodowało utrzymanie gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego i podobny wzrost gęstości kości w zakresie biodra, ale nie 
różniący się istotnie od zmian po odstawieniu alendronianu. 

3. U pacjentów po odstawieniu alendronianu obserwowano przyśpieszenie przemiany kostnej. 
4. U pacjentów przyjmujących alendronian nie stwierdzono istotnych zmian metabolizmu 

kostnego. 
5. U pacjentów stosujących raloksyfen obserwowano przyspieszenie metabolizmu kostnego, 

ale mniejsze niż po odstawieniu alendronianu. 
6. Alendronian oceniono jako lek skuteczniejszy od raloksyfenu w leczeniu osteoporozy. 

 
 Teryparatyd 

 
1. Opis badania [36] 
Porównano wpływ podawania alendronianu i teryparatydu na wartość BMD, częstość złamań 
pozakręgosłupowych i przemianę kostną u 146 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Pacjentki 
otrzymywały alendronian w dawce 10 mg dziennie lub teryparatyd w dziennej dawce 40 μg. 
Leczenie trwało średnio 14 miesięcy. 
Wnioski 

1. Teryparatyd spowodował większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa po 3 
miesiącach leczenia w porównaniu do alendronianu. 

2. Teryparatyd spowodował większy wzrost BMD w zakresie szyjki kości udowej po leczeniu 
w porównaniu do alendronianu. 



  

 

3. Częstość złamań pozakręgosłupowych była istotnie mniejsza po leczeniu teryparatydem niż 
po alendronianie (p<0,05). 

4. Oba leki były dobrze tolerowane. 
 
2. Opis badania [37] 
Porównywano wpływ 18-miesięcznego leczenia alendronianem (10 mg dziennie) i 
teryparatydem (20 μg dziennie) na wynik badania histomorfometrycznego kości u 42 pacjentów.  
Wnioski 

1. Wskaźniki tworzenia kości były istotnie wyższe po 6 i 18 miesiącach leczenia w grupie 
leczonej teryparatydem w porównaniu do grupy alendronianowej. 

 
3. Opis badania [38] 
Porównano wpływ leczenia teryparatydem w dawce 20 μg dziennie (28 pacjentów) i 
alendronianem w dawce 10 mg dziennie (25 pacjentów) na zmiany gęstości kości ocenianej za 
pomocą metody DXA w zakresie kręgosłupa i metody QCT w zakresie kręgu L3.  
Wnioski 

1. W obu grupach leczniczych uzyskano istotny wzrost gęstości kości u ponad 75% 
pacjentów. 

2. Wzrost gęstości kości w zakresie kości beleczkowej (badanie QCT) był 5-12 razy większy 
w grupie pacjentów leczonych teryparatydem niż alendronianem. 

3. Wzrost wytrzymałości kręgów ocenianej metodą QCT był 5-krotnie większy po leczeniu 
teryparatydem niż alendronianem. 

 
4. Opis badania [39] 
Porównano wpływ alendronianu (10 mg dziennie)  i teryparatydu (20 μg dziennie) na 
wytrzymałość kości na upadek na bok ocenianą na podstawie badania tomograficznego i na 
gęstość kości w zakresie szyjki kości udowej i total hip. Oceniono też stosunek wytrzymałości 
kości do gęstości jako wyraz jakości kości. Leczenie trwało 18 miesięcy. 
Wnioski 

1. W grupie osób leczonych teryparatydem uzyskano wzost gęstości kości w zakresie kości 
beleczkowej i obniżenie w zakresie kości korowej. Łącznie wynik badania nie uległ 
zmianie. 

2. Po leczeniu alendronianem nie stwierdzono zmian w żadnym z rodzajów kości.  
3. Wytrzymałość kości wzrosła istotnie po teryparatydzie, a była bez zmian po alendronianie. 
4. Jakość kości istotnie wzrosła po teryparatydzie, a była bez zmian po alendronianie. 

 

 C2  Stosowanie alendronianu z innymi lekami  
Informacje na ten temat podano również w rozdziałach dotyczących tych leków. 
 

 Z  raloksyfenem 
 
Opis badania [40] 
W czasie 1-rocznego badania oceniano skuteczność łącznego podawania raloksyfenu i 
alendronianu (10 mg dziennie) u kobiet w okresie pomenopauzalnym z T-score w zakresie szyjki 
kości udowej <-2,0. Porównywano wyniki gęstości kości i stężenia markerów metabolizmu 
kostnego w grupie z łączonym leczeniem do wyników uzyskanych przy monoterapii każdym z 
tych leków. 
Wnioski 

1. Uzyskano istotnie większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i 
szyjki kości udowej w grupie alendronianowej niż w grupie raloksyfenowej. 



  

 

2. Uzyskano istotnie większe obniżenie stężenia markerów resorpcji kości w grupie 
alendronianowej niż w grupie raloksyfenowej. 

3. Uzyskano istotnie większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i 
szyjki kości udowej w grupie łączonego leczenia niż w każdej z grup z monoterapią. 

4. Uzyskano istotnie większe obniżenie stężenia markerów resorpcji kości w grupie 
łączonego leczenia niż w każdej z grup z zastosowaną monoterapią. 

5. Nie jest jasne, czy większy wpływ na wyniki gęstości kości i stężenie markerów resorpcji 
kości leczenia łączonego przekłada się na większą redukcję ryzyka złamania kości. 

 
 Z teryparatydem 

 
Opis badania [41] 
Na podstawie doniesień literaturowych oceniano, czy jednoczesne stosowanie alendronianu i 
teryparatydu ma addycyjny wpływ na gęstość kości. 
Wnioski 

1. Nie wykazano addycyjnego wpływu jednoczesnego stosowania alendronianu i teryparatydu 
na gęstość kości. 

2. W badaniach wykonanych u mężczyzn stwierdzono, że dodanie alendronianu do 
teryperatydu zmniejsza wpływ teryparatydu na podwyższenie gęstości kości. 

3. Nie należy stosować łącznie alendronianu i teryparatydu. 
 

Podobnie negatywnie oceniono łączne podawanie teryparatydu z alendronianem w innej pracy 
[42]. 
 

 Z hormonalną terapią zastępczą (HTZ) 
 
Opis badania [43] 
Oceniono wpływ łącznego podawania przez 3 lata alendronianu i skoniugowanych estrogenów 
(0,625 mg) oraz medroksyprogesteronu (5 mg) na gęstość mineralną kości w grupie 151 kobiet z 
osteoporozą pomenopauzalną. 
Wnioski 

1. Uzyskano istotnie częściej znamienny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego w grupie leczonej alendronianem i HTZ w porównaniu do samego HTZ. 

2. Nie uzyskano istotnie różnych wyników w obu grupach w zakresie szyjki kości udowej i 
krętarza. 

3. Łączne podawanie alendronianu i HTZ może być alternatywnym sposobem leczenia u 
chorych z osteoporozą, u których nie uzyskano zadowalających wyników w czasie leczenia 
tylko za pomocą HTZ. 

 
 Alendronian podawany po zakończeniu leczenia teryparatydem  

 
Opis badania [44] 
Ponieważ stosowanie teryparatydu jest ograniczone do 2 lat, istotne jest, czy podawanie innego 
leku po zakończeniu podawania teryparatydu jest skuteczne w leczeniu osteoporozy. 
W badaniu oceniono skuteczność alendronianu po 1-rocznym leczeniu teryparatydem. 
Wnioski 

1. Po odstawieniu teryparatydu utrzymywał się wzrost gęstości kości u chorych 
otrzymujących alendronian. 

2. U chorych bez dalszego leczenia obserwowano spadek gęstości kości. 
3. U pacjentów po zakończeniu leczenia teryparatydem podawanie leku antyresorpcyjnego 

jest skuteczne w leczeniu osteoporozy. 
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3.3.3. Ryzedronian 

 A  Informacja o leku 

Ryzedronian jest syntetycznym analogiem pyridinylo-bisfosfonianowego pirofosforanu. Jako lek 
jest stosowany w postaci soli sodowej kwasu ryzedronowego. Zawiera cząsteczkę azotu. 
 

 

Budowa cząsteczki ryzedronianu 
 

Forma leku  
      Tabletki powlekane:   
            5 mg do stosowania codziennego (profilaktyka i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej) 
            30 mg do stosowania codziennego (leczenie choroby Pageta) 
            35 mg do stosowania 1 raz w tygodniu (profilaktyka i leczenie osteoporozy 

pomenopauzalnej) 
            opakowanie: ryzedronian tabletki 35 mg + tabletki 1250 mg węglanu wapnia (500 mg 

wapnia elementarnego) do podawania od 2 do 7 dnia, pomiędzy tabletkami ryzedronianu 
podawanymi 1 raz w tygodniu (profilaktyka i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej) 

 
Producent: firma Aventis 
 
Nazwa fabryczna leku: Actonel 
 
Wchłanianie 

Wchłanianie w przewodzie pokarmowym jest niewielkie, podobnie jak innych bisfosfonianów 
i wynosi ok. 0,6%. 

 
Wydalanie  

Lek jest wydalany przez nerki. Nie metabolizuje się w wątrobie. 
 
Wskazania  

 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 zwiększanie masy kostnej u mężczyzn 
 zapobieganie osteoporozie pomenopauzalnej 
 leczenie osteoporozy posteroidowej  
 zapobieganie osteoporozie posteroidowej   
 choroba Pageta 

 
 



  

 

Rejestracja w Polsce 
 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 leczenie choroby Pageta 

 
Przeciwwskazania  

 hipokalcemia                                       
 aseptyczna martwica kości żuchwy  
 zaburzenia motoryki przełyku                  
 przewlekła niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min)  

  
Dawkowanie w profilaktyce i leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej  

 Dawkowanie codzienne – 5 mg 
 Dawkowanie 1 raz w tygodniu – 35 mg w jednorazowej dawce  

   Wybór dnia tygodnia na przyjmowanie leku należy do pacjenta. 
 
Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać hipokalcemię oraz uzupełnić ewentualne 
niedobory witaminy D3. 
Pacjenci powinni otrzymywać jednocześnie suplementację wapniową i jeżeli potrzeba witaminę 
D3 lub jej aktywny metabolit. 
 
Sposób przyjmowania 

 Podawany doustnie, co najmniej 30 minut przed posiłkiem i innymi lekami.  
 Lek należy popić 1 szklanką przegotowanej wody.  
 Tabletka musi być połknięta w całości.  
 Nie należy kłaść się w ciągu 30 minut od połknięcia tabletki dla uniknięcia objawów 

zapalenia przełyku. 
 
Objawy mogące pojawić się w czasie leczenia 
Najczęściej  

 bóle brzucha 
 kurcze brzucha 
 biegunka 

 bóle stawowe 
 bóle głowy 
 wysypka skórna 

Mniej często  

 niedowidzenie 
 bóle kostne    
 zapalenie oskrzeli         
 bóle w klatce piersiowej  
 zapalenie jelita grubego 
 zaparcia   

 kurcze nóg                 
 zawroty głowy               
 objaw suchych oczu  
 odbijania                    
 objawy grypowe            
 osłabienie               

 nudności                     
 obrzęki obwodowe                           
 zapalenie spojówek              
 szum w uszach 

 
Rzadko  

 obrzęki naczyniowe 
 bóle mięśniowe 

 zapalenie tęczówki 
 martwica kości żuchwy 

 
 
Jakiekolwiek objawy uboczne występują u około 5% pacjentów.



  

 

 B  Zastosowanie ryzedronianu w osteoporozie 

 B1  Główne badania 

Badanie VERT – MN [1]                                                                                                     
Vertebral Efficacy with Risedronate Therapy - Multinational 
 
Opis badania  

Jest to wieloośrodkowe (Europa i Australia) randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą 
przy użyciu placebo. 
Okres leczenia wynosił 3 lata. Porównywano różne dawki leku. 
W programie wzięło udział 1226 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. 
Oceniano skuteczność ryzedronianu w zapobieganiu nowym złamaniom kręgosłupa. 

 
Kryteria kwalifikacji 

Kobiety, co najmniej 5 lat po menopauzie w wieku < 85 lat.  
Przebyte co najmniej 2 złamania osteoporotyczne kręgosłupa. 

 
Leczenie 

Ryzedronian podawano w dawce 2,5 mg, 5,0 mg dziennie lub placebo 
Podawano wapń w dobowej dawce 1000 mg i witaminę D3 do 500 j.m. dziennie w przypadku 
obniżonego stężenia 25(OH)D3 w surowicy przed rozpoczęciem leczenia. 

 
Wyniki 

W grupie otrzymującej ryzedronian w dawce 5,0 mg dziennie uzyskano w ciągu 3 lat 
zmniejszenie częstości występowania nowych złamań kręgów o 49% w porównaniu do grupy 
placebo. Istotną redukcję częstości złamań (o 61% w porównaniu do grupy placebo) uzyskano 
już w 1 roku leczenia.  
Nie uzyskano istotnego zmniejszenia częstości złamań pozakręgosłupowych po 3 latach 
leczenia. 
Uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i biodra po 6 
miesiącach leczenia.  
Tolerancja leku była dobra, podobna do grupy otrzymującej placebo. 

 
Wnioski 

1. Ryzedronian w dobowej dawce 5 mg jest skuteczny i dobrze tolerowany w leczeniu 
zaawansowanej osteoporozy pomenopauzalnej (z przebytym złamaniem kręgosłupa). 

2. Istotna redukcja częstości złamań kręgosłupa u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną i 
przebytym złamaniem kręgosłupa wystąpiła już po 1 roku leczenia.  

3. Wzrost gęstości kości po leczeniu ryzedronianem u kobiet z zaawansowaną osteoporozą 
pomenopauzalną występuje już po 6 miesiącach leczenia. 

 
 
 



  

 

Badanie VERT – NA [2]                                                                                                
Vertebral Efficacy with Risedronate Therapy – North America 
 
Opis badania  

Jest to wieloośrodkowe randomizowane badanie, z podwójnie ślepą próbą przy użyciu placebo. 
Badanie zostało przeprowadzone w USA.  
Okres leczenia wynosił 3 lata. Porównywano dawki 2,5 mg i 5 mg leku. 
W programie wzięło udział 2458 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. 

 
Kryteria kwalifikacji 

Kobiety, co najmniej 5 lat po menopauzie w wieku < 85 lat.  
Wartość T-score w zakresie kręgosłupa lędźwiowego ≤-2,0 z jednocześnie obecnym co 
najmniej 1 przebytym złamaniem kręgosłupa lub co najmniej 2 przebyte złamania kręgosłupa 
niezależnie od wartości T-score.   

 
Leczenie 

Ryzedronian podawano w dawce 2,5 mg, 5,0 mg dziennie lub placebo 
Podawano wapń w dobowej dawce 1000 mg i witaminę D3 do 500 j.m. dziennie w przypadku 
obniżonego stężenia 25(OH)D3 w surowicy przed rozpoczęciem leczenia. 

 
Wyniki 

W grupie otrzymującej ryzedronian w dawce 5,0 mg dziennie uzyskano w ciągu 3 lat 
zmniejszenie częstości występowania nowych złamań kręgów o 41% w porównaniu do grupy 
placebo. Istotną redukcję częstości złamań (o 65% w porównaniu do grupy placebo) uzyskano 
już w 1 roku leczenia.  
Uzyskano istotne zmniejszenie częstości złamań pozakręgosłupowych o 39% w porównaniu do 
grupy placebo po 3 latach leczenia. 
Uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości 
udowej i trzonu kości promieniowej.  
Tolerancja leku była dobra, podobna do grupy otrzymującej placebo. 
Tworzenie kości w badaniu histopatologicznym było prawidłowe po leczeniu ryzedronianem.  

 
Wnioski 

1. Ryzedronian w dobowej dawce 5 mg jest skuteczny i dobrze tolerowany w leczeniu 
zaawansowanej osteoporozy pomenopauzalnej (z przebytym złamaniem kręgosłupa). 

2. Istotna redukcja częstości złamań kręgosłupa u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną i 
przebytym złamaniem kręgosłupa wystąpiła już po 1 roku leczenia.  

Program HIP [3]                                                                                                                            
Hip Intervention Program 
 
Opis badania  

Jest to wieloośrodkowa, randomizowana, podwójnie ślepa próba z użyciem placebo. 
Badania wykonano u 9331 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Oceniano skuteczność 
ryzedronianu w zapobieganiu złamaniom b.k.k.u. 
Leczenie trwało 3 lata. 

 
 
 



  

 

Kryteria kwalifikacji 
a) kobiety w wieku 70-79 lat (5445 kobiet) z wynikiem gęstość kości w zakresie szyjki kości 
udowej - T-score –3,0 do –4,0 oraz z co najmniej jednym pozaosteoporotycznym czynnikiem 
ryzyka złamania kości. 
Grupa ta została zakwalifikowana do leczenia głównie na podstawie wyniku badania 
densytometrycznego kości. 
b) kobiety w wieku ≥80 lat (3886 kobiet), z co najmniej 1 pozakostnym czynnikiem ryzyka 
złamania kości lub wynikiem T-score w zakresie szyjki kości udowej pomiędzy –4,0 i –3,0 
oraz z długością osiową szyjki kości udowej, co najmniej 11,1 cm.  
Grupa ta została zakwalifikowana głównie na podstawie obecności czynników ryzyka 
złamania innych niż niski wynik gęstości kości. 

 
Leczenie 

Podawano ryzedronian w dobowej dawce 2,5 mg, 5,0 mg dziennie lub placebo. 
 
Wyniki 

W grupie otrzymującej ryzedronian (ocena łączna obu dawek leku) złamanie biodra wystąpiło 
u 2,8% osób, a w grupie otrzymującej placebo 3,9% (różnica statystycznie istotna; p=0,02). 
W grupie kobiet w wieku 70-79 lat częstość złamań biodra wynosiła 1,9%, a w grupie placebo 
w tym samym wieku 3,2% (p=0,009). 
U kobiet w wieku ≥80 lat częstość złamań wynosiła 4,2%, a w grupie placebo 5,1% (różnica 
nieznamienna). 

 
Wnioski 

1. Ryzedronian zmniejsza ryzyko złamania biodra u starszych kobiet z rozpoznaną 
osteoporozą.  

2. Ryzedronian istotnie zmniejsza ryzyko złamania biodra u kobiet zakwalifikowanych do 
leczenia głównie na podstawie nieprawidłowego wyniku badania gęstości kości. 

3. Ryzedronian nie zmniejsza ryzyka złamania biodra u kobiet zakwalifikowanych do 
leczenia na podstawie innych kryteriów niż niski wynik badania densytometrycznego 
kości.  

 

 B2  Pozostałe badania dotyczące zastosowania ryzedronianu w osteoporozie 
 

 Zapobieganie pierwszemu złamaniu kręgosłupa 
 

Opis badania [4] 
W grupie 650 kobiet (dane z 4 programów badawczych, w tym VERT i HIP) z osteoporozą 
pomenopauzalną (T-score kręgosłupa lędźwiowego <-2,5, średnio –3,3) podawano ryzedronian 
w dawce 5 mg dziennie przez okres 1,5-3 lat. Pacjenci otrzymywali jednocześnie wapń (1000 
mg) i witaminę D3 (500j.m., jeżeli stężenie 25(OH)D3 w surowicy było obniżone).  
Wnioski 

1. Leczenie za pomocą ryzedronianu w dziennej dawce 5 mg zmniejsza istotnie częstość 
występowania pierwszego złamania kręgosłupa w porównaniu do placebo u kobiet z 
osteoporozą pomenopauzalną.  

2. Leczenie ryzedronianem było podobnie skuteczne, niezależnie od wieku badanych (w 
grupie osób młodszych: średnia wieku 64 lata i w grupie osób starszych: średnia wieku 75 
lat). 



  

 

3. Liczba pacjentów (NNT), którzy wymagali leczenia za pomocą ryzedronianu w okresie 
1,5-3 lat dla zapobieżenia 1 złamania kręgu wynosiła 15.  

 
 Zapobieganie kolejnym złamaniom kręgosłupa 

 
Opis badania [5] 
Badanie było oparte na badaniu VERT. Oceniano skuteczność przeciwzłamaniową ryzedronianu 
u kobiet, które były zakwalifikowane do leczenia jedynie na podstawie przebytego złamania 
kręgosłupa bez uwzględniania wyniku BMD. Leczenie trwało 3 lata. 
Wnioski 

1. Ryzedronian był skuteczny w zapobieganiu nowym złamaniom kręgosłupa u kobiet w 
okresie pomenopauzalnym, które były zakwalifikowane do leczenia jedynie na podstawie 
obecności przebytego złamania kręgosłupa. 

 

 Pierwszy efekt przeciwzłamaniowy w zakresie kręgosłupa u osób z przebytym 
złamaniem kręgosłupa 

 

Opis badania [6] 
Analizowano dane z programu VERT. Oceniano pierwszy efekt przeciwzłamaniowy 
ryzedronianu podawanego codziennie u kobiet z  osteoporozą pomenopauzalną z przebytym 
wcześniej złamaniem kręgosłupa. Analizie poddano wyniki uzyskane u 2442 kobiet. 
Wnioski 

1. Leczenie za pomocą ryzedronianu w dziennej dawce 5 mg zmniejszało częstość nowych 
klinicznie jawnych złamań kręgosłupa w porównaniu do grupy placebo w ciągu 6 miesięcy 
leczenia. 

2. Po 1 roku leczenia w grupie leczonej ryzedronianem w porównaniu do grupy placebo 
zmniejszyła się liczba nowych złamań o średnim i dużym nasileniu, rozpoznawanych w 
badaniu radiologicznym.  

 

 Zmniejszenie częstości pozakręgosłupowych złamań 
 

Opis badania [7] 
Badano kobiety z osteoporozą pomenopauzalną z przebytym złamaniem kręgosłupa i bez 
przebytego złamania. Pacjenci otrzymywali ryzedronian w dawce 5 mg dziennie lub placebo. 
Wnioski 

1. Leczenie ryzdronianem zmniejsza istotnie ryzyko złamań pozakręgosłupowych w 
porównaniu do grupy placebo w ciągu 6 miesięcy leczenia. 

2. Po 1 roku leczenia ryzyko złamań było mniejsze o 74% w porównaniu do grupy kontrolnej. 
Po 3 latach leczenia ryzyko złamania było mniejsze o 59% w porównaniu do grupy 
kontrolnej. 

 

 Zależność zmniejszenia ryzyka złamania kości po leczeniu ryzedronianem od 
zmian gęstości kości 

 

Opis badania [8] 
Oceniano zależność zmniejszenia ryzyka złamań pozakręgosłupowych od zmian gęstości kości 
w trakcie leczenia. W okresie 3 lat kobiety w okresie pomenopauzalnym otrzymywały 



  

 

ryzedronian w dziennej dawce 5 mg lub 2,5 mg (2561 pacjentów) lub placebo (1418 pacjentów). 
Oceniano gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej.  
Wnioski  

1. Częstość złamań pozakręgosłupowych nie zależała od wzrostu czy obniżenia gęstości kości 
w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej. 

2. Zmiany gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości odpowiadały za 
12% przeciwzłamaniowej skuteczności ryzedronianu. 

3. Zmiany gęstości kości w trakcie leczenia ryzedronianem nie przewidywały stopnia redukcji 
ryzyka złamań pozakręgosłupowych kości. 

 

 Zależność zmniejszenia ryzyka złamania kości po leczeniu ryzedronianem od 
wczesnych zmian resorpcji kostnej 

 
Opis badania [9] 
Tylko część przeciwzłamaniowego efektu ryzedronianu zależy od zwiększenia gęstości kości. 
Rolę w tym działaniu odgrywa zmniejszenie resorpcji kostnej.  
W pracy tej oceniano wpływ wczesnej redukcji (3-6 miesięcy) resorpcji ocenianej na podstawie 
obniżenia stężenia markerów resorpcji kostnej (CTx w surowicy i NTx w moczu) po 3-6 
miesiącach leczenia za pomocą ryzedronianu w dawce 5 mg dziennie u kobiet z osteoporozą 
pomenopauzalną, z co najmniej 1 przebytym złamaniem kręgu. Leczenie trwało 3 lata. 
Wnioski 

1. Obniżenie stężenia markerów resorpcji kości odpowiada w znacznym stopniu za efekt 
przeciwzłamaniowy ryzedronianu. 

2. Po 3-6 miesiącach leczenia uzyskano istotne obniżenie stężenia markerów resorpcji kości: 
CTx o 60% i NTx o 51%. 

3. Obniżenie stężenia CTx po 3-6 miesiącach leczenia związane było z redukcją częstości 
nowych złamań kręgosłupa po 1 roku leczenia o 75% i po 3 latach leczenia o 50% w 
porównaniu do grupy placebo. 

4. Obniżenie stężenia CTx i NTx odpowiadało za około połowę przeciwzłamaniowej 
aktywności ryzedronianu w odniesieniu do kręgosłupa po 1 roku leczenia. 

5. Obniżenie stężenia CTx i NTx odpowiadało za około 2/3 przeciwzłamaniowej aktywności 
ryzedronianu w odniesieniu do kręgosłupa po 3 latach leczenia. 

6. Zmiany stężenia CTx i NTx odpowiadały za 77% (CTx) i 54% (NTx) aktywności 
przeciwzłamaniowej w odniesieniu do złamań pozakręgosłupowych po 3 latach leczenia. 

7. Obniżenie stężenia CTx poniżej 55-60% i NTx poniżej 35-40% wartości wyjściowej nie 
przynosi dodatkowego efektu przeciwzłamaniowego. 

8. Istnieje poziom resorpcji kości, poniżej którego nie uzyskuje się zwiększenia aktywności 
przeciwzłamaniowej ryzedronianu. 

 
 Długotrwałe stosowanie ryzedronianu 

 
Opis badania [10] 
Leczenie prowadzono przez 7 lat. Jest to najdłuższa publikowana obserwacja dotycząca 
skuteczności i tolerancji ryzdronianu w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. 
Wnioski 

1. W czasie 7-letniego leczenia za pomocą ryzedronianu w dawce 5 mg dziennie uzyskano 
istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego oraz obniżenie 
przemiany metabolicznej kości (stężenia markerów metabolizmu kostnego) do wartości 
sprzed menopauzy. 



  

 

2. W okresie 7 lat utrzymuje się przeciwzłamaniowy wpływ leku na redukcję liczby złamań 
kręgosłupa i złamań pozakręgosłupowych. 

3. Lek był dobrze tolerowany przez cały okres badania. 
 

 Ocena jakości kości 
 
1. Opis badania [11] 
W czasie 3-letniego leczenia osteoporozy pomenopauzalnej za pomocą ryzedronianu w dawce 5 
mg dziennie oceniano jakość przemiany kostnej na podstawie badania histomorfometrycznego 
kości. 
Wnioski 

1. Istotnemu zmniejszeniu uległy histomorfometryczne parametry tworzenia kości. 
2. Mineralizacja kości pozostała prawidłowa. 
3. Na podstawie histologicznych i histomorfometrycznych badań potwierdzono 

antyresorpcyjny mechanizm działania ryzedronianu. 
4. Wyniki badania są zgodne z antyzłamaniową skutecznością ryzedronianu w osteoporozie 

stwierdzaną w pracach klinicznych. 
 
2. Opis badania [12] 
Badania wykonano w ramach programu VERT – NA. Badanie biopsyjne wykonano przed 
leczeniem oraz po 3 i 5 latach leczenia ryzedronianem w dziennej dawce 5 mg. 
Wnioski 

1. Leczenie ryzedronianem zahamowało starzenie się kości. 
2. Zwiększył się stosunek dojrzałej mineralizacji do wiązań krzyżowych kolagenu (mineral 

maturity/crystallinity and collagen cross-link ratio).  
3. Zmiany w budowie kości wpływają na szybki i utrzymujący się przeciwzłamaniowy efekt 

ryzedronianu w leczeniu osteoporozy. 
 
3. Opis badania [13] 
Badania biopsyjne kości wykonano w grupie 7 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną leczonych 
ryzedronianem przez 5 lat w dziennej dawce 5 mg.  
Wnioski 

1. Po 3 latach leczenia uzyskano powrót mineralizacji kości do wartości obecnych u kobiet w 
okresie przedmenopauzalnym (grupa kontrolna). 

2. Po 3 latach uzyskano istotną redukcję przemiany kostnej, która utrzymywała się do 5 lat od 
początku leczenia. 

3. Objętość kości i architektura beleczek kostnych nie zmieniły się w czasie 5-letniego 
podawania ryzedronianu. 

4. Przewlekłe leczenie ryzdronianem wpływa korzystnie na mineralizację kości i architekturę 
beleczek kostnych, wpływając na siłę kości, co może prowadzić do zmniejszonego ryzyka 
złamania kości. 

 
 Porównanie skuteczności i  tolerancji   ryzydronianu podawanego  codziennie 

i 1 raz w tygodniu 
 
Opis badania [14] 
W czasie 2-letniego leczenia porównywano skuteczność obu sposobów podawania leku ocenianą 
na podstawie wyniku badania densytometrycznego kości, obecności nowych złamań kręgosłupa i 
stężenia markerów metabolizmu kostnego oraz ich tolerancję. Ryzedronian był podawany w 
dawce 35 mg i 50 mg 1 raz w tygodniu.  



  

 

Wnioski 
1. Ryzedronian podawany w cotygodniowej dawce jest tak samo skuteczny jak przy 

codziennym podawaniu. 
2. Nie było istotnej różnicy w częstości występowania nowych złamań kręgosłupa, zmian 

stężenia markerów metabolizmu kostnego oraz zmian wyników badania 
densytometrycznego kości. 

3. Za optymalną cotygodniową dawkę ryzedronianu należy przyjąć 35 mg. 
 
Podobne wyniki dotyczące wpływu obu sposobów leczenia na zmiany stężenia markerów 
metabolizmu kostnego (CTx) uzyskano w innej pracy [15]. 
 

 Leczenie osteoporozy u mężczyzn 
 

Opis badania [16] 
Badania wykonano w grupie mężczyzn w trakcie 1-rocznego leczenia za pomocą ryzedronianu i 
witaminy D oraz wapnia. Wyniki porównywano do wyników uzyskanych u chorych leczonych 
tylko witaminą D i wapniem. 
Wnioski 

1. Uzyskano statystycznie istotne zmniejszenie częstości złamań kręgosłupa. 
2. Uzyskano statystycznie istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i 

szyjki kości udowej. 
 
 Objawy uboczne 

 
1. Opis badania [17] 
Oceniano ryzyko zgonu po zakończeniu leczenia ryzedronianem. 
Wnioski 

1. Nie obserwowano zwiększonego ryzyka zgonu po zakończeniu przyjmowania 
ryzedronianu w ramach prac badawczych dotyczących leku w porównaniu do grupy 
przyjmującej placebo. 

 
2. Opis badania [18] 
Oceniano częstość występowania objawów ubocznych ze strony przewodu pokarmowego w 
trakcie codziennego leczenia ryzedronianem. 
Wnioski 

1. Objawy uboczne, głównie ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego 
występowały częściej niż w programach badawczych, tj. u 38% pacjentów.  

2. Objawy uboczne wynikały głównie z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących sposobu 
przyjmowania leku.  

3. Objawy uboczne były głównym powodem przerywania przyjmowania leku.  
4. Wyniki te pokazują na istotną rolę uczestnictwa personelu medycznego w utrzymywaniu 

leczenia.  
 
3. Opis badania [19] 
Oceniano częstość występowania powikłań dotyczących oczu w grupie 13643 pacjentów 
przyjmujących przewlekle ryzedronian z powodu osteoporozy. U 313 pacjentów stwierdzono 
359 objawów ubocznych.  
Wnioski 

1. W 19 przypadkach objawy oczne wiązano z przyjmowanie ryzedronianu. Objawy te 
wystąpiły po 7 dniach do 5 miesięcy od rozpoczęcia leczenia.  



  

 

2. Najczęściej były to: suchość, owrzodzenie i zapalenie spojówek.  
3. W czasie leczenia ryzedronianem należy zwracać uwagę na możliwość wystąpienia 

objawów ubocznych dotyczących oczu. 
 

 Czy osoba z kifozą jest bardziej narażona na zapalenie przełyku po leczeniu 
ryzedronianem w porównaniu do osoby bez zniekształcenia kręgosłupa? 

 
Opis badania [20] 
Celem pracy była ocena, czy zwiększone ryzyko zapalenia przełyku może wynikać z 
wolniejszego przejścia tabletki przez przełyk w przypadku kifozy. Oceniano szybkość 
przechodzenia tabletki (podawanej 1 raz w tygodniu) przez przełyk. 
Wnioski 

1. Nie wykazano zależności między czasem przejścia tabletki przez przełyk a stopniem 
kifozy.  

2. Osoba z kifozą nie jest bardziej narażona na zapalenie przełyku niż osoba bez 
zniekształcenia kręgosłupa w trakcie leczenia ryzedronianem. 

 
 Czy osoba z chorobą refluksową przełyku jest bardziej narażona na zapalenie 

przełyku po leczeniu ryzedronianiem niż osoba bez refluksu? 
 
Opis badania [21] 
Oceniano szybkość przechodzenia tabletki ryzedronianu przez przełyk u osób z chorobą 
refluksową przełyku i porównywano wyniki do wyników uzyskanych u zdrowych osób.  
Wnioski 

1. Szybkość przechodzenia tabletki przez przełyk (3-4 s), uwalnianie leku z tabletki i 
opróżnianie żołądka było podobne w obu grupach badanych, z refluksem przełykowym i 
bez refluksu.  

2. Nie wykazano większego ryzyka zapalenia przełyku przy obecności refluksu przełykowego 
w trakcie leczenia ryzedronianem. 

 
 Czy możliwe jest inne dawkowanie ryzedronianu? 

 
W Japonii zalecane jest stosowanie 2,5 mg ryzedronianu dziennie. 
 
1. Opis badania [22] 
Porównywano różne dawki ryzedronianu (1,0 mg, 2,5 mg i 5,0 mg oraz placebo) dla wyboru 
optymalnej dla populacji japońskiej. Oceniano gęstość kości i stężenie markerów metabolizmu 
kostnego. 
Wnioski 

1. Uzyskano liniową zależność efektów leczenia od dawki ryzedronianu, ale tylko do dawki 
2,5 mg dziennie. 

2. Po zwiększeniu dawki do 5,0 mg nie uzyskano dalszych efektów leczenia. 
3. Za skuteczną dawkę dla populacji japońskiej uznano dawkę 2,5 mg podawaną codziennie. 

 
2. Opis badania [23] 
Oceniano tolerancję i farmakokinetykę różnych dawek ryzedronianu (1,0 mg, 2,5 mg, 5,0 mg, 10 
mg i 20 mg) w populacji japońskiej. 
 
 
 



  

 

Wnioski 
1. Ryzedronian był dobrze tolerowany niezależnie od dawki. 
2. Stężenie ryzedronianu w surowicy osiągało stałą wartość po 4 dniach podawania.  
3. Stężenie w surowicy po podaniu dawki 2,5 mg było porównywalne w badanej populacji 

japońskiej do stężenia uzyskiwanego po podaniu 5 mg ryzedronianu w badaniach w 
Wielkiej Brytanii. 

 
3. Opis badania [24] 
W randomizowanym badaniu, z podwójnie ślepą próbą porównywano skuteczność i 
bezpieczeństwo ryzedronianu podawanego w dawce 17,5 mg 1 raz w tygodniu (249 pacjentów) i 
2,5 mg dziennie (247 pacjentów). Leczenie (Japonia) trwało 48 tygodni.  Oceniano zmiany 
gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i zmiany stężenia markerów metabolizmu 
kostnego oraz częstość złamań osteoporotycznych kręgosłupa. 
Wnioski 

1. Skuteczność i tolerancja obu sposobów dawkowania ryzedronianu była taka sama. 
2. Cotygodniowe podawanie ryzedronianu jest korzystną alternatywą dla codziennego 

dawkowania. 

 Leczenie ryzedronianem u osób w starszym wieku z zaburzoną czynnością 
nerek 

Opis badania [25] 
Oceniano wpływ zaburzonej czynności nerek na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 
ryzedronianu w dziennej dawce 5 mg u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Leczenie trwało 
średnio 2 lata. 
Wnioski 

1. Niezależnie od stopnia uszkodzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <80 ml/min; 30-80 
ml/min i <30 ml/min) skuteczność ryzedronianu (efekt przeciwzłamaniowy i zmiany gęstości 
kości) była podobna. 

2. Zmiany czynności nerek w trakcie leczenia były podobne w grupie placebo i leczonych 
ryzedronianem. 

3. Leczenie ryzedronianem jest bezpieczne i skuteczne u osób w starszym wieku niezależnie od 
stopnia uszkodzenia czynności nerek. 

 

 C  Ryzedronian a inne leki 

 C1  Porównanie ryzedronianu z innymi lekami 
 

 Alendronian 
 
Prace porównujące bezpośrednio działanie ryzedronianu i alendronianu dotyczą wpływu na 
gęstość mineralną kości, stężenie markerów metabolizmu kostnego i tolerancję leków. Ukazały 
się też w ostatnim roku doniesienia dotyczące porównania efektu przeciwzłamanowego obu 
leków. 
 
 
 
 
 



  

 

√ Porównanie skuteczności 
 
o Złamania kości 
 
Opis badania  [26] 
Celem pracy była ocena efektu przeciwzłamaniowgo ryzedronianu i alendronianu w zakresie 
biodra i złamań pozakręgosłupowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym, w wieku 65 i więcej 
lat w czasie pierwszego roku stosowania obu leków podawanych w typowej dawce 1 raz w 
tygodniu.  Ryzedronian stosowało 12215 kobiet, a alendronian 21615 kobiet.  
Wnioski  

1. Częstość złamań biodra w grupie leczonej ryzdronianem wynosiła 0,4%, a w grupie 
leczonej alendronianem 0,6%. 

2. Częstość złamań pozakręgosłupowych w grupie leczonej ryzdronianem wynosiła 2,0%, a w 
grupie leczonej alendronianem 2,3%. 

3. Częstość złamań biodra i złamań pozakręgosłupowych była mniejsza w grupie pacjentów 
przyjmujących ryzedronian w porównaniu do grupy przyjmującej alendronian w 
pierwszym roku leczenia. 

 
o Gęstość mineralna kości 
 
1. Opis badania  [27]   
W czasie 1 roku leczenia porównywano skuteczność ryzedronianu podawanego w 
cotygodniowej dawce 35 mg i alendronianu w cotygodniowej dawce 70 mg. Oceniano wpływ 
obu leków na gęstość mineralną kości (i stężenie markerów metabolizmu kostnego – patrz niżej) 
w grupie 1053 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną.  
Wnioski  

1. Stwierdzono istotnie wyższy wzrost gęstości kości we wszystkich badanych fragmentach 
szkieletu (total hip, szyjka kości udowej, krętarz, kręgosłup lędźwiowy) po 12 miesiącach 
leczenia w grupie pacjentów przyjmujących alendronian niż ryzedronian.  

2. Pierwsze istotne różnice były widoczne już po 6 miesiącach leczenia.  
3. Oba leki były podobnie dobrze tolerowane. 

 
2. Opis badania [28] 
Oceniano zmiany gęstości kości (i stężenia markerów metablizmu kostnego – patrz niżej) w 
grupie 1053 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną leczonych w ciągu 2 lat za pomocą 
ryzdronianu lub alendronianu podawanych w typowych dawkach 1 raz w tygodniu. 
Wnioski 

1. W grupie pacjentów leczonych alendronianem uzyskano w ciągu 2 lat statystycznie istotny 
większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i biodra w porównaniu 
do leczonych ryzedronianem. 

 
W innej pracy [29] nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie zmian gęstości kości kręgosłupa 
lędźwiowego i biodra pomiędzy obydwoma lekami podawanymi w typowej codziennej dawce u 
kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Grupy kobiet były małe: ryzedronian – 14 i alendronian 
16 kobiet. 
 
 
 
 
 



  

 

o Stężenie markerów metabolizmu kostnego 
 
1. Opis badania  [27]   
W czasie 1 roku leczenia porównywano skuteczność ryzedronianu podawanego w 
cotygodniowej dawce 35 mg i alendronianu w cotygodniowej dawce 70 mg. Oceniano wpływ 
obu leków na stężenie markerów metabolizmu kostnego (i na gęstość mineralną kości – patrz 
wyżej) w grupie 1053 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną.  
Wnioski  

1. Chorzy leczeni za pomocą alendronianu mieli istotnie większe obniżenie stężenia 
markerów metabolizmu kostnego (CTx i NTx) po 3 miesiącach leczenia niż leczeni 
ryzedronianem.  

 
2. Podobne wyniki uzyskano w innej pracy [30]. 
Wnioski 

1. Stwierdzono istotnie większe obniżenie stężenia NTx (marker resorpcji kostnej) po 3 
miesiącach leczenia alendronianem niż ryzedronianem.  

 
3. Opis badania [28] 
Oceniano zmiany stężenia markerów metabolizmu kostnego (i gęstości mineralnej kości – patrz 
wyżej) w grupie 1053 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną leczonych w ciągu 2 lat za pomocą 
ryzdronianu lub alendronianu podawanych w typowych dawkach 1 raz w tygodniu. 
Wnioski 

1. W grupie pacjentów leczonych alendronianem w ciągu 2 lat uzyskano statystycznie istotne 
większe obniżenie stężenia markerów metabolizmu kostnego w porównaniu do leczonych 
ryzedronianem. 

 
4. Opis badania  [31]   
Oceniano zmiany stężenia NTx w moczu w trakcie 6-miesięcznego leczenia kobiet po 
menopauzie za pomocą ryzdronianu (2,5 mg dziennie, n=61) i alendronianu (5 mg dziennie, 
n=60).  
Wnioski 

1. Szybkość obniżenia stężenia NTx w moczu po 1 i 6 miesiącach była większa u chorych 
leczonych alendronianem niż ryzedronianem, ale różnica ta nie była istotna statystycznie. 

2. U pacjentów z szybką przemianą kostną szybkość zmian stężenia NTx w moczu po 1-
wszym miesiącu leczenia była większa w grupie leczonej alendronianem, ale po 6 
miesiącach leczenia różnica ta nie była już istotna statystycznie. 

  
W innej pracy [29] nie stwierdzono istotnych różnic w zmianach stężenia markerów 
metabolizmu kostnego pomiędzy obydwoma lekami w czasie 1-rocznego leczenia w grupie 
kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. 
 
√ Porównanie tolerancji leków  
 
1. Opis badania [32] 
Porównywano tolerancję ryzedronianu u 66 osób z osteoporozą pomenopauzalną, które 
wcześniej z powodu objawów ubocznych z górnego odcinka przewodu pokarmowego musiały 
odstawić przyjmowanie alendronianu.  
 
 
 



  

 

Wnioski 
1. W ciągu 3-miesięcznej obserwacji, 4 osoby spośród 35 przyjmujących ryzedronian 

odstawiły lek z powodu objawów z przewodu pokarmowego, tyle samo, co w grupie 
placebo (5/31).  

 
2. Opis badania [33] 
Porównywano ryzyko występowania wrzodów górnego odcinka przewodu pokarmowego w 
czasie 14-dniowego podawania zdrowym ochotnikom alendronianu w dawce 10 mg dziennie i 
ryzedronianu w dawce 5 mg dziennie.  
Wnioski 

1. W grupie przyjmującej ryzedronian stwierdzono istotnie rzadsze występowanie wrzodu 
żołądka (18/300) niż w grupie przyjmującej alendronian (36/297). Obecność infekcji 
Helicobacter pylori w obu grupach nie zwiększała częstości powstawania owrzodzeń u 
stosujących bisfosfoniany. 

 
Podobną tolerancję ryzedronianu i alendronianu opisywano również w innych pracach [27, 28].  
 

 Etydronian 
 
1. Opis badania [34] 
Badanie wykonano u 235 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Porównano skuteczność obu 
leków pod względem wpływu na gęstość mineralną kręgosłupa. Ryzedronian podawano w 
dobowej dawce 2,5 mg, a etydronian w sposób przerywany (4 x po 2 tygodnie w dawce 200 mg 
dziennie przedzielone 10-tygodniowymi przerwami). 
Wnioski 

1. Stwierdzono większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa po 48 tygodniach 
leczenia w grupie pacjentów przyjmujących ryzedronian niż w grupie leczonej 
etydronianem (4,9% i 3,1% odpowiednio).  

2. W grupie leczonej ryzedronianem uzyskano większy spadek stężenia markerów 
metabolizmu kostnego (deoksypirydynolina w moczu i NTx w surowicy) niż w grupie 
leczonej etydronianem (-37,6% i -41,3% dla ryzedronianu i –22,5% i –26,6% dla 
etydronianu).  

 
2. Opis badania [35] 
Porównywano skuteczność ryzedronianu w porównaniu do etydronianu w zapobieganiu 
złamaniom kręgosłupa u starszych pacjentów z osteoporozą. 576 chorych otrzymywało 
ryzedronian w dobowej dawce 2,5 mg lub etydronian w sposób przerywany (4 x po 2 tygodnie w 
dawce 200 mg dziennie przedzielone 10-tygodniowymi przerwami). Obserwacja trwała 96 
tygodni.  
Wnioski 

1. Stwierdzono podobną częstość występowania nowych złamań kości w grupie leczonej 
ryzedronianem i etydronianem.  

2. W okresie pierwszych 24 tygodni złamania występowały częściej w grupie 
ryzedronianowej, a w drugiej części obserwacji, po 24 tygodniach w grupie 
etydronianowej.  

 
W obu wymienionych pracach stosowano mniejszą dawkę ryzedronianu niż stosowana 
powszechnie.  



  

 

 C2  Stosowanie ryzedronianu z innymi lekami 

 
 Z hormonalną terapią zastępczą (HTZ) 

 
Opis badania [36] 
W czasie 1-rocznej obserwacji 524 kobiety z osteoporozą pomenopauzalną otrzymywały albo 
ryzedronian w dawce dobowej 5 mg albo ryzedronian w tej samej dawce i skoniugowane 
estrogeny (0,625 mg dziennie) i medroksyprogesteron (do 5 mg dziennie lub cyklicznie).  
Wnioski 

1. W grupie leczonej w sposób łączny uzyskano większy wzrost gęstości kości w zakresie 
szyjki kości udowej i trzonu kości promieniowej w porównaniu do monoterapii.  

2. W pozostałych miejscach szkieletu różnice między obydwoma grupami były nieistotne.  
3. W grupie leczonej w sposób łączony uzyskano nieco większe obniżenie stężenia markerów 

metabolizmu kostnego niż w monoterapii. 
4. Obydwa sposoby leczenia były podobnie dobrze tolerowane. 

 
 Ze statynami 

 
Opis badania [37] 
Badanie dotyczyło 120 pacjentek z hipercholesterolemią i osteoporozą pomenopauzalną. 
Pacjenci otrzymywali ryzedronian w dawce 5 mg dziennie lub ryzedronian w tej samej dawce i 
atorwastatynę w dawce 20 mg dziennie. Oceniano zmiany gęstości kości w czasie 6-
miesięcznego leczenia.  
Wnioski 

1. W grupie otrzymującej jednocześnie obydwa leki uzyskano istotnie większy wzrost 
gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego niż przy stosowaniu samego 
ryzedronianu. 

2. Nie było różnicy efektów leczenia w odniesieniu do gęstości kości w zakresie total hip 
między obydwoma grupami badanych.  
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3.3.4. Ibandronian 
 

 A  Informacja o leku  
Ibandronian jest bisfosfonianem zawierającym w swej cząsteczce jon azotu. Cząsteczka azotu 
zapewnia wzrost siły działania antyresorpcyjnego. Ibandronian może być podawany w 
jednorazowych mniejszych dawkach niż alendronian i ryzedronian.  

 
 
 
 
 
 
                                           
 

Budowa cząsteczki ibandronianu 
 
Forma leku 

Tabletki: 2,5 mg do codziennego stosowania (zapobieganie i leczenie osteoporozy  
pomenopauzalnej) (forma obecnie nieprodukowana) 

                 150 mg do stosowania 1 raz na miesiąc (zapobieganie i leczenie osteoporozy 
pomenopauzalnej) 

Ampułki: 3 mg do podawania dożylnego (leczenie osteoporozy pomenopauzalnej) 
 

Lek w postaci doustnej jest obecnie dostępny jedynie w tabletce po 150 mg do stosowania 1 raz 
w miesiącu. 
 
Producent: firma Roche 
 
Nazwa fabryczna leku: Bonviva (Europa), Boniva (USA)  
 
Wchłanianie 

Wchłanianie jelitowe, podobnie jak pozostałych bisfosfonianów jest niskie i wynosi około 
0,6%. 40-50% wchłoniętej dawki jest szybko wychwytywane przez kości, gdzie pozostaje 
przez długi czas.  

 
Wydalanie 
    Lek jest wydalany przez nerki. 
 
Wskazania 

 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 zapobieganie osteoporozie pomenopauzalnej 

 
Rejestracja leku w Polsce 

 Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 

 
 



  

 

Przeciwwskazania 
 
Najważniejsze 

 aseptyczna martwica żuchwy  
 zaburzenia czynności przełyku  

 hipokalcemia  
 niedobór witaminy D3 

 
Ważne 

 niewydolność nerek (GFR<35 ml/min)  
 ostry wrzód żołądka  
 zapalenie przełyku 

 

 zapalenie błony śluzowej żołądka  
 okres laktacji 
 ciąża

Dawkowanie w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie: 
 1 tabletka 150 mg 1 raz w miesiącu 
 1 ampułka 3 mg 1 raz co 3 miesiące dożylnie 

 
Sposób przyjmowania 

Tabetka 
 Tabletkę należy popić 1 szklanką wody.  
 Nie należy przyjmować pozycji leżącej przez 60 minut. 
 Lek powinien być przyjęty na 60 minut przed posiłkiem i przyjęciem innych leków.  

Skrócenie czasu od przyjęcia tabletki do pierwszego posiłku z 60 minut do 30 minut zmniejsza 
wpływ na wzrost gęstości kości i na obniżenie stężenia biochemicznych markerów 
metabolizmu kostnego o około 30%. Uzyskanie tego samego efektu przy skróceniu tej przerwy 
wymagałoby zwiększenia dawki leku. 
Ampułka 

 Podawany dożylnie w formie zastrzyku w ciągu 10-20 sekund. 
 
Objawy mogące pojawić się w czasie leczenia 
Najczęstsze 

 bóle brzucha  
 kurcze brzucha  
 bóle pleców  
 zapalenie oskrzeli  
 biegunka  
 dyspepsja  

 bóle głowy  
 bóle kończyn  
 zapalenie płuc  
 infekcja górnych dróg oddechowych 
 infekcja dróg moczowych 

 
Mniej częste 

 odczyny alergiczne  
 bóle stawów  
 zaparcia  
 zawroty głowy  
 zapalenie błony śluzowej 
żołądka  

 ogólne osłabienie  
 hipercholesterolemia  

 nadciśnienie tętnicze  
 infekcje  
 bóle mięśniowe  
 nudności  
 parastezje  
 zapalenie gardła 
 wysypka skórna  
 wymioty  

 
Rzadkie 

 kurcze mięśniowe  
 bezsenność  

 zapalenie gałek ocznych  
 zapalenie błony naczyniowej oka 

 



  

 

W programie MOBILE (patrz niżej) najczęstszymi objawami ubocznymi w czasie 
comiesięcznego i codziennego dawkowania leku były:  

 bóle brzucha (odpowiednio 7,8% i 5,3%)  
 nadciśnienie tętnicze (6,3% i 7,3%)  
 dyspepsja (5,6% i 7,3%)  
 bóle stawowe (5,6% i 3,5%)  
 nudności (5,1% i 4,8%)  
 biegunka (5,1% i 4,1%) 

 B  Zastosowanie ibandronianu w osteoporozie 

 B1  Główne badania 

Badanie BONE [1] 
IBandronate Osteoporosis vertebral fracture trial in North America and Europe 
 
Opis badania  

Jest to 3-letnie randomizowane badanie, z podwójnie ślepą próbą, z użyciem placebo (2946 
kobiet).  
Jest to pierwsza prospektywna praca wykazująca przeciwzłamaniowy efekt działania 
bisfosfonianu podawanego w sposób przerywany z okresami pomiędzy pojedynczymi 
dawkami leku ponad 2 miesiące. 

 
Kryteria kwalifikacji 

Przebyte złamanie osteoporotyczne kręgosłupa (Th4-L4)  
Kobiety w wieku 55-80 lat, co najmniej 5 lat po ostatniej miesiączce 
T-score -2,0 do -5,0 w co najmniej 1 kręgu L1-L4. 

 
Kryteria wykluczenia (m.in.) 

T-score <-5,0 
Więcej niż 2 złamane kręgi lędźwiowe 

 
Leczenie 

Ibandronian podawano doustnie w dziennej dawce 2,5 mg lub  
w sposób przerywany: 12 dawek po 20 mg co drugi dzień, co 3 miesiące lub placebo.  
Wszyscy otrzymywali jednocześnie 500 mg wapnia elementarnego i 400 j.m. witaminy D3. 

 
Wyniki 
Złamania kości 

Po 3 latach leczenia wykazano statystycznie istotną redukcję częstości występowania nowych 
złamań kręgosłupa w obu grupach stosujących ibandronian w porównaniu do grupy 
przyjmującej placebo.  
W ciągu 3 lat obserwacji, w grupie przyjmującej lek codziennie, nowe złamania kręgosłupa 
wystąpiły u 4,7% badanych, w grupie stosującej leczenie przerywane u 4,9%, a w grupie 
przyjmującej placebo u 9,6%.  
Codzienne i przerywane doustne leczenie ibandronianem istotnie zmniejszyło ryzyko nowych 
złamań kręgosłupa o 62% (p=0,0001) przy codziennym stosowaniu leku i o 50% (p=0,0006) w 
grupie przyjmującej lek w sposób przerywany w porównaniu do grupy placebo.  



  

 

Istotne statystycznie zmniejszenie liczby nowych złamań kręgosłupa stwierdzono po 2 latach 
leczenia.  
Zmniejszyła się również istotnie liczba nowych klinicznie jawnych złamań kręgosłupa w 
porównaniu do grupy placebo, w grupie codziennie przyjmującej lek o 49%, a w grupie z 
przerywanym leczeniem o 48%.  
Nie było różnicy w występowaniu złamań pozakręgosłupowych pomiędzy wszystkimi trzema 
grupami pacjentek.  

 
Kiedy analizie poddano jedynie chorych z najbardziej nasiloną osteoporozą w badaniu 
densytometrycznym sprzed leczenia (T-score w zakresie szyjki kości udowej <-3,0), częstość 
złamań pozakręgosłupowych w grupie przyjmującej ibandronian w codziennej dawce była 
istotnie mniejsza w porównaniu do grupy placebo (69%, p=0,012).  

 
Gęstość mineralna kości 

Obserwowano wzrost gęstości mineralnej kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego w czasie 
3-letniego leczenia: w grupie z codziennym leczeniem o 6,5%, w grupie z leczeniem 
przerywanym o 5,7% (p<0001 dla obu grup w porównaniu do placebo). W grupie otrzymującej 
placebo wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego wynosił 1,3%.  
W czasie 3-letniego leczenia obserwowano również wzrost gęstości kości w zakresie biodra 
(total hip) w grupach pacjentek otrzymujących ibandronian (wzrost o 3,4% przy codziennym 
stosowaniu ibandronianu i o 2,9% przy przerywanym oraz spadek o 0,7% w grupie placebo; 
p<0,0001 dla obu grup ibandronianowych w porównaniu do placebo). Podobne wyniki 
dotyczyły szyjki kości udowej i krętarza. 

 
Markery metabolizmu kostnego 

Stwierdzano statystycznie istotne obniżenie stężenia biochemicznych markerów metabolizmu 
kostnego, resorpcji kości (CTx/kreatynina i NTx/kreatynina) i tworzenia kości (osteokalcyna i 
frakcja kostna fosfatazy zasadowej) już po 3 miesiącach leczenia w obu grupach leczonych 
doustnym ibandronianem w porównaniu do wartości wyjściowej i w porównaniu do grupy 
placebo. Obniżenie to utrzymywało się przez okres 3 lat trwania badania. Obniżenie stężenia 
markerów metabolizmu kostnego było podobne w obu grupach ibandronianowych.  

Histomorfometria 
Część pacjentek miała wykonaną biopsję kości. Na podstawie badania histomorfometrycznego 
stwierdzono, że w czasie leczenia ibandronianem powstawała nowa kość o prawidłowej 
budowie, bez cech kości plecionkowatej. Stwierdzono umiarkowaną redukcję przemiany 
kostnej. Nie było zaburzeń mineralizacji macierzy kostnej. Grubość osteoidu była taka sama 
lub jedynie nieco cieńsza w grupie leczonej ibandronianem w porównaniu do placebo.  

 
Wzrost 

W grupach stosujących ibandronian stwierdzono istotnie niższy ubytek wzrostu niż w grupie 
placebo (5,6 mm w grupie placebo, 3,9 mm w grupie codziennie przyjmującej ibandronian; 
p=0,0005 i 4,7 mm w grupie przyjmującej ibandronian w sposób przerywany; p=0,0144).   

 
Tolerancja 

Doustny ibandronian niezależnie od sposobu przyjmowania był dobrze tolerowany. Częstość 
objawów ubocznych była podobna do grupy placebo. Zaburzenia ze strony przewodu 
pokarmowego z przeszłości nie były przeciwwskazaniem do wzięcia udziału w programie 
badawczym. Około 90% pacjentek we wszystkich grupach nie miało żadnych objawów 



  

 

ubocznych. Najczęściej występującym objawem ubocznym we wszystkich grupach były 
objawy ze strony przewodu pokarmowego: dyspepsja, nudności i nieżyt żołądkowo-jelitowy.  

 
Wnioski 

1. Ibandronian podawany doustnie codziennie i w sposób przerywany istotnie zmniejsza 
ryzyko nowych złamań kręgosłupa w ciągu 2 lat leczenia u kobiet w okresie 
pomenopauzalnym. 

2. U kobiet z nasiloną osteoporozą (T-score w zakresie szyjki kości udowej <-3,0) istotnie 
zmniejsza częstość nowych złamań pozakręgosłupowych w ciągu 3 lat leczenia. 

 
Badanie MOBILE [2] 
Monthly Oral iBandronate In LadiEs 
 
Opis badania  

Było to wieloośrodkowe, randomizowane badanie, z podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo 
(1609 kobiet).   
Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa comiesięcznej dawki leku w 
porównaniu do leku podawanego codziennie w czasie 2-letniego leczenia.   
Głównym kryterium oceny skuteczności działania leku był wzrost gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa, a drugoplanowym wzrost gęstości kości w zakresie bliższego końca kości udowej. 

 
Kryteria kwalifikacji 

Kobiety w wieku 55-80 lat, co najmniej 5 lat po ostatniej miesiączce.  
Cechy osteoporozy w badaniu DXA: L2-L4 - T-score <-2,5  

 
Kryteria dyskwalifikacji (m.in.) 

DXA T-score < -5,0 
 
Leczenie 

Pacjenci otrzymywali ibandronian wg różnych schematów: a) 2,5 mg dziennie, b) 50 mg przez 
dwa kolejne dni w miesiącu, c) 100 mg 1 raz w miesiącu i d) 150 mg 1 raz w miesiącu.  
Wszyscy otrzymywali jednocześnie 500 mg wapnia elementarnego i 400 j.m. witaminy D3 
dziennie. 

 
Wyniki 
Gęstość mineralna kości 

Po 1 roku leczenia uzyskano wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego we 
wszystkich grupach pacjentek leczonych w sposób przerywany (4,1-4,9%).  
W grupie leczonej codziennie, po 2 latach uzyskano wzrost gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego o 5,0%. W grupie otrzymującej 150 mg, ibandronianu co miesiąc, 
wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego (6,6%) był istotnie wyższy niż 
wzrost w grupie otrzymującej lek codziennie (p<0,001).  
Podobne wyniki dotyczące wzrostu gęstości kości w zakresie bliższego końca kości udowej we 
wszystkich jego fragmentach uzyskano w grupach z przerywanym leczeniem w porównaniu do 
codziennego dawkowania leku.  
Istotnie większa liczba pacjentek otrzymująca ibandronian w dawce 150 mg w miesiącu 
uzyskała istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa w porównaniu do grupy 
przyjmującej lek codziennie. Pacjenci otrzymujący ibandronian w comiesięcznej dawce 100 
mg i 150 mg uzyskali istotnie częściej istotny wzrost gęstości kości w zakresie bliższego końca 
kości udowej w porównaniu do grupy leczonej codziennie.  



  

 

Markery metabolizmu kostnego 
Po 3 miesiącach leczenia uzyskano podobny spadek stężenia CTx w surowicy we wszystkich 
grupach pacjentek, zarówno leczonych w sposób przerywany, jak i codzienny (62,8-75,8%).  

 
Tolerancja 

Najczęściej występujące objawy uboczne (ze strony przewodu pokarmowego, układu krążenia, 
infekcje) występowały z tą samą częstością we wszystkich grupach. Najczęściej występowały 
nudności. Objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego występowały z podobną 
częstością we wszystkich grupach pacjentek, również wśród tych stosujących niesterydowe 
leki przeciwzapalne. Występowanie objawów pseudo-grypowych było nieco częstsze u 
pacjentek przyjmujących ibandronian w sposób przerywany w porównaniu do grupy 
przyjmującej lek codziennie.  
 

Wnioski 
1. W grupie pacjentek otrzymujących ibandronian 1 raz w miesiącu uzyskano podobny wzrost 

gęstości kości w porównaniu do pacjentek przyjmujących lek codziennie. 
2. W grupie pacjentek otrzymujących ibandronian 1 raz w miesiącu uzyskano podobny 

spadek stężenia markera resorpcji kości w surowicy (CTx) w porównaniu do pacjentek 
przyjmujących lek codziennie. 

3. Spośród badanych sposobów dawkowania leku, comiesięczna dawka 150 mg okazała się 
najskuteczniejsza (na podstawie zmian wyników badania gęstości kości).  

 

 B2  Pozostałe badania dotyczące stosowania ibandronianu w osteoporozie 
 

 Różne sposoby podawania ibandronianu w leczeniu osteoporozy 
      
√ Leczenie osteoporozy 
 
o Codzienne doustne dawkowanie leku  
(Sposób ten nie jest obecnie stosowany) 
 
Opis badania [3] 
Ibandronian podawano doustnie codziennie przez 1 rok w różnych dawkach: 0,5 mg, 1,0 mg 2,5 
mg i 5,0 mg.  
Wnioski 

1. Ibandronian w dawkach 2,5 mg i 5,0 mg dziennie podwyższał bardziej gęstość kości niż 
mniejsze dawki (0,5 i 1,0 mg).  

2. Przy stosowaniu tych dawek uzyskano jednocześnie największe obniżenie stężenia 
markerów metabolizmu kostnego.  

3. Obydwie dawki ibandronianu były dobrze tolerowane.  
4. Na podstawie uzyskanych wyników dawka 2,5 mg dziennie została uznana za referencyjną.   

 
o Cotygodniowe doustne podawanie leku  
(Sposób ten nie jest obecnie stosowany) 
 
Opis badania [4] 
Ibandronian stosowano przez 48 godzin w schemacie cotygodniowego podawania leku w 
jednorazowej dawce 20 mg i porównywano je do codziennego (2,5 mg) podawania leku. 



  

 

Badanie zostało wykonane u 235 kobiet w wieku 55-80 lat, co najmniej 3 lata po ostatniej 
miesiączce, z wynikiem DXA w zakresie kręgosłupa lędźwiowego: T-score <-2,0.  
Wnioski 

1. Wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego po 48 tygodniach leczenia był 
taki sam (3,5%) w grupie otrzymujące codziennie 2,5 mg ibandronianu i w grupie 
otrzymującej ibandronian 20 mg 1 raz w tygodniu.  

2. Takie samo było również obniżenie stężenia biochemicznych markerów metabolizmu 
kostnego. 

o Przerywane dożylne podawanie leku 
  
1. Opis badania [5] 
Dożylnie podawany ibandronian jest alternatywnym sposobem podawania leku w osteoporozie. 
Taki sposób terapii może być szczególne przydatny u osób, które nie tolerują leku podawanego 
doustnie z powodu objawów ubocznych ze strony przewodu pokarmowego, czy też osób, które 
nie są w stanie dostosować się do nieco trudnego reżimu przyjmowania leku. W odróżnieniu od 
innych bisfosfonianów podawanych drogą dożylną, które wymagają podawania leku w 
kroplówce, ibandronian ze względu na mniejszą jednorazową dawkę leku może być podany w 
postaci zastrzyku.  Lek podaje się w odstępach 3-miesięcznych.  
W czasie 12-miesięcznego podawania leku w różnych jednorazowych dawkach, oceniano 
zmiany gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i bliższego końca kości udowej. Lek 
podawano w odstępach 3-miesięcznych w jednorazowej dawce 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg i 2,0 mg 
w grupie 126 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną i porównano je do grupy placebo.  
Wnioski 

1. Wzrost gęstości kości był proporcjonalny do dawki leku i istotnie większy w porównaniu 
do grupy placebo we wszystkich grupach. 

2. W grupie otrzymującej 1,0 i 2,0 mg leku wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego wynosił 3,7% i 5,2% odpowiednio i w zakresie całej bliższej części kości 
udowej (total hip) 1,8% i 2,9%.  

3. W zakresie biodra istotny statystycznie wzrost gęstości kości uzyskano jedynie w grupie 
otrzymującej 1,0 mg i 2,0 mg.  

4. Lek był dobrze tolerowany, podobnie do placebo.  
 

2. Opis badania [6] 
Oceniono skuteczność 2,0 mg ibandronianu podawanego dożylnie w odstępach 3-miesięcznych 
u 520 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną.  
Wnioski 

1. Pacjenci otrzymujący lek w jednorazowej dawce 2,0 mg mieli po 12 miesiącach leczenia 
większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i bliższego końca kości 
udowej (total hip) (p<0,01) w porównaniu do grupy otrzymującej 1,0 mg leku.  

2. W istotnie większym stopniu obniżyło się stężenie biochemicznych markerów 
metabolizmu kostnego przy dawce 2,0 mg w porównaniu do dawki 1,0 mg.  

3. Wyniki uzyskane w czasie stosowania dawki 2,0 mg były porównywalne do tych 
uzyskanych podczas leczenia doustnego za pomocą ibandronianu, alendronianu i 
ryzedronianu.  

4. Nieco częściej niż w grupie placebo występowały objawy grypowe, bóle stawowe, bóle 
mięśniowe, bóle kostne i gorączka.  

5. Na podstawie otrzymanych wyników można domniemywać o podobnej skuteczności w 
zapobieganiu złamaniom kości.  

 



  

 

3. Opis badania [7] 
W badaniu randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą porównano 2 schematy dożylnego 
podawania ibandronianu: 2 mg co 2 miesiące i 3 mg co 3 miesiące do doustnego leczenia w 
dawce 2,5 mg dziennie. Badanie wykonano w grupie 1395 kobiet w okresie pomenopauzalnym 
w wieku 55-80 lat z rozpoznaną osteoporozą.  
Wnioski 
1. W grupie leczonej ibandronianem w postaci dożylnej według obu schematów uzyskano 

wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i biodra większy niż w grupie 
leczonej doustnym ibandronianem. 

2. Uzyskano statystycznie istotne obniżenie stężenia CTx w surowicy we wszystkich grupach 
chorych. 

3. Na podstawie uzyskanych wyników można oceniać skuteczność ibandronianu podawanego 
dożylnie (według obydwu schematów) za co najmniej taką samą, jak leczenie doustne. 

 
 Różne sposoby podawania ibandronianu w zapobieganiu osteoporozie 

 
o Codzienne doustne podawanie leku 
(sposób ten nie jest obecnie stosowany) 

Opis badania [8] 
Badanie przeprowadzono w grupie 648 kobiet w okresie pomenopauzalnym. Otrzymywały one 
w ramach profilaktyki osteoporozy ibandronian w dawce 0,5, 1,0 lub 2,5 mg dziennie lub 
placebo przez 2 lata. Otrzymywały jednocześnie codziennie 500 mg wapnia elementarnego.  
Wnioski 

1. Po 2 latach leczenia stwierdzono wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego 
i bliższego końca kości udowej proporcjonalny do dawki leku. 

2. Stwierdzono jednoczesny spadek stężenia biochemicznych markerów metabolizmu 
kostnego. 

3. Największy wzrost gęstości kości obserwowano w grupie przyjmującej 2,5 mg 
ibandronianu dziennie (3,1% w zakresie kręgosłupa i 1,8% w zakresie biodra – total hip, w 
porównaniu do placebo) widoczny już od 6 miesiąca leczenia w porównaniu do placebo.  

4. Największe efekty leczenia stwierdzono u kobiet z objawami osteopenii w badaniu DXA 
przed podaniem leku i co najmniej 3 lata po ostatniej miesiączce.  

 
o Cotygodniowe doustne podawanie leku  
(Sposób ten nie jest obecnie stosowany) 
 
Opis badania [9] 
Oceniano wpływ przerywanego sposobu podawania ibandronianu w ramach profilaktyki 
osteoporozy. 630 kobiet w okresie pomenopauzalnym otrzymywało przez 2 lata ibandronian w 
cotygodniowej dawce 5 mg, 10 mg i 20 mg. Wyniki porównywano do grupy otrzymującej 
placebo. Wszyscy otrzymywali suplementację wapnia 500 mg dziennie.  
Wnioski 

1. Wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i biodra był proporcjonalny do 
dawki leku.  

2. Największy wzrost gęstości kości uzyskano przy stosowaniu 20 mg leku 1 raz w tygodniu i 
wynosił 4,0% w zakresie kręgosłupa i 2,7% w zakresie biodra (total hip).  

3. Największy wzrost uzyskano w grupie kobiet z osteopenią, u których rozpoczęto 
podawanie ibandronianu w okresie mniej niż 3 lata od ostatniej miesiączki.  



  

 

4. Wzrost gęstości kości korelował ze spadkiem stężenia biochemicznych markerów 
metabolizmu kostnego.  

o Przerywane dożylne podawanie leku 

Opis badania [10] 
W czasie dwuletniej pracy oceniono skuteczność i bezpieczeństwo ibandronianu podawanego w 
trzech różnych dawkach (0,5 mg, 1,0 mg i 2,0 mg w porównaniu do placebo) podawanych 1 raz 
na 3 miesiące u kobiet w okresie pomenopauzalnym w celu zapobiegania osteoporozie. 
Wszystkie kobiety (629) otrzymywały suplementację wapniową.  
Wnioski 

1. We wszystkich grupach otrzymujących ibandronian dożylnie uzyskano istotny wzrost 
gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu do grupy placebo 
(p=0,0001 dla wszystkich grup).  

2. Największy wzrost uzyskano przy stosowaniu dawki 2,0 mg. Podobne wyniki uzyskano w 
zakresie bliższego końca kości udowej (p<0,05).  

3. Lek był dobrze tolerowany we wszystkich grupach otrzymujących ibandronian.  
 

 Leczenie osteoporozy u mężczyzn 
 

Opis badania [11] 
W małej (14-osobowej) grupie mężczyzn z pierwotną osteoporozą oceniono skuteczność 2,0 mg 
ibandronianu podawanego dożylnie przez 2 lata.  
Wnioski 

1. Stwierdzono istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości 
udowej, krętarza.  

2. Stwierdzono istotne obniżenie stężenia markerów resorpcji i tworzenia kości.  
 

 C  Porównanie ibandronianu do innych leków 

C1  Porównanie ibandronianu z innymi lekami 

 
 Alendronian 

 
1. Opis badania [12] 
Porównano preferencje pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną do przyjmowania alendronianu 
w dawce 70 mg 1 raz w tygodniu i ibandronianu przyjmowanego w dawce 150 mg 1 raz w 
miesiącu w czasie 6 miesięcy leczenia (naprzemienne leczenie obydwoma lekami). 
Wnioski 

1. 66,1% pacjentek preferowało comiesięczne przyjmowanie ibandronianu. 
2. 26,5% wybrało cotygodniowe podawanie alendronianu. 
3. 7,4% nie widziało różnicy między obydwoma sposobami leczenia. 

 
2. Opis badania [13] 
Oceniano prawidłowość przyjmowania leków przez kobiety w okresie pomenopauzalnym z 
osteoporozą, na podstawie wytrwałości w przyjmowaniu leków (persistence) w czasie 6-
miesięcznego przyjmowania ibandronianu doustnie 1 raz w miesiącu lub alendronianu 



  

 

podawanego 1 raz w tygodniu. Prowadzony był jednocześnie informacyjny program 
wspomagający prawidłowe leczenie w obu grupach pacjentek. 
Wnioski 

1. W grupie kobiet przyjmujących ibandronian 1 raz w miesiącu po 6 miesiacach leczenia lek 
przyjmowało nadal 56,6% kobiet (306/541), a w grupie leczonej alendronianem 38,6% 
(198/513).  

2. Wytwałość w przyjmowaniu bisfosfonianów była większa w przypadku przyjmowaniu 
formy leku podawanej w większych odstępach czasu. 

 
 Ryzedronian 

 
Opis badania [14] 
Porównano preferencje pacjentów do stosowania bisfosfonianów podawanych 1 raz w miesiącu 
(ibandronian) i 1 raz w tygodniu (ryzedronian) oraz stosowanie się do zaleceń regularnego 
przyjmowania leków. Obserwacja trwała 6 miesięcy.   
Wnioski 

1. Pacjenci preferowali cotygodniowe przyjmowanie leku (ryzedronian) w porównaniu do 
przyjmowania leku 1 raz w miesiącu (ibandronian). 

2. Przyjmowanie bisfosfonianu 1 raz w miesiącu (ibandronian) nie zwiększyło 
systematyczności i wytrwałości przyjmowania leków w porównaniu do cotygodniowego 
sposobu leczenia (ryzedronian). 
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3.3.5. Zoledronian 
 

 A  Informacja o leku 
Jest dostępny w postaci soli dwusodowej kwasu zoledronowego 
Powoduje zaburzenie aktywności osteoklastów. Hamuje dojrzewanie osteoklastów i unieczynnia 
działanie dojrzałych komórek. 
Zmniejsza wytwarzanie cytokin i wykazuje bezpośrednią aktywność cytostatyczną i cytolityczną 
wobec komórek nowotworowych. 

 
Budowa cząsteczki zoledronianu 

 
Forma leku  

Fiolki 4 mg (Zometa) – proszek + ampułka rozpuszczalnika do przygotowania roztworu do 
wlewu dożylnego 

         Fiolki 5 mg (Reclast, Aclasta)   
         
Producent: firma Novartis  
 
Nazwa fabryczna leku: Reclast (Aclasta w innych krajach poza USA) 
                                      Zometa 
                                  
Wskazania: Reclast (Aclasta) 

 Osteoporoza pomenopauzalna 
 
Wskazania: Zometa 

 hiperkalcemia związana z chorobami nowotworowymi i przerzutami nowotworowymi do 
kości 

 choroba Pageta 
 osteogenesis imperfecta 

 
Przeciwwskazania 

 hipokalcemia, okres laktacji, ciąża 
 odwodnienie, niedoczynność przytarczyc, hipofosfatemia, niewydolność nerek, aseptyczna 

martwica kości żuchwy 
 
Sposób podawania 
   Lek jest podawany w dożylnym wlewie przez około 15 minut. 
 
 
 



  

 

Dawkowanie 
 Reclast (Aclasta): 1 raz w roku 
 Zometa: 1 raz w miesiącu 

 
Objawy uboczne 

 podwyższenie temperatury ciała  
 objawy grypopochodne (bóle 

stawowe, bóle mięśni)  
 nudności  
 dolegliwości gastryczne  

 wzmożone pragnienie  
 uczucie zmęczenia  
 martwica kości żuchwy  
 bóle głowy

 

 B   Zastosowanie zoledronianu w osteoporozie 

 B1  Główne badania 

 
1. Opis badania [1] 
Badanie HORIZON jest badaniem randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą i użyciem 
placebo przeprowadzonym w grupie 3889 kobiet w okresie pomenopauzalnym (średnia 
wieku 73 lata). Otrzymały 3 infuzje dożylne zoledronianu (5 mg). Wyniki porównywano do 
grupy placebo. 
Wnioski 

1. W okresie 3-letniej obserwacji uzyskano statystycznie istotną redukcję częstości 
złamań kręgów, biodra i złamań pozakręgosłupowych w porównaniu do grupy 
placebo. 

2. W grupie leczonej zoledronianem uzyskano statystycznie istotny wzrost gęstości kości 
w porównaniu do grupy placebo. 

 

 B2  Pozostałe badania dotyczące zoledronianu w osteoporozie 

 
Opis badania [2] 
Zoledronian był stosowany w czasie 1-rocznego leczenia w jednorazowej dawce 4 mg 
podanej w dożylnym wlewie, co 3 miesiące w 3 różnych dawkach (0,25 mg, 0,5 mg i 1,0 
mg) i co pół roku w jednorazowej dawce 2 mg. Leczeniu poddano łącznie 351 kobiet w 
okresie pomenopauzalnym z wartością T-score < -2,0. 
Wnioski 

1. Po 1 roku leczenia uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa i 
biodra w porównaniu do placebo. 

2. Po 1 roku leczenia uzyskano istotne obniżenie stężenia markerów metabolizmu 
kostnego we wszystkich grupach przyjmujących zoledronian. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 C  Zoledronian a inne leki 

 C1  Porównanie zoledronianu z innymi lekami 

 
 Alendronian 

 
1. Opis badania [3] 
Badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą i użyciem placebo perzeprowadzono w 
grupie 225 kobiet w okresie pomenopauzalnym leczonych wcześniej alendronianem przez 
co najmniej 1 rok. Część kobiet otrzymywała następnie przez 1 rok dożylny zoledronian w 
jednorazowej dawce 5 mg (z doustnym placebo) lub alendronian 1 raz w tygodniu 70 mg (z 
dożylnym placebo). 
Wnioski  

1. Podawanie zoledronianu utrzymywało w ciągu 1-rocznej obserwacji gęstość kości w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego. 

2. Stężenie markerów tworzenia i resorpcji kości w grupie leczonej alendronianem w 
ciągu 1 roku utrzymywało się na niezmienionym poziomie, podczas gdy w grupie 
leczonej zoledronianem w ciągu pierwszych 3 miesięcy obniżyło się, po 6 miesiącach 
wróciło do początkowej wartości, a po 1 roku wzrosło, ale pozostawało w granicach 
wartości obserwowanych u kobiet przed menopauzą.  

3. Ogólna liczba objawów ubocznych była podobna w obu grupach kobiet. Bóle główy 
zdarzały się częściej w pierwszych 3 dniach leczenia w grupie leczonej zoledronianem 
w porównaniu do leczonych alendronianem. 

4. Oba sposoby leczenia w podobny sposób hamowały nadmierną przemianę kostną.  
5. Większość papcjentów preferowała leczenie 1 dawką zoledronianu (78,7%) w 

porównaniu do cotygodniowego leczenia alendronianem. 
6. Leczenie alendronianem podawanym 1 raz w tygodniu może być kontynuowane za 

pomocą zoledronianu z zachowaniem efektów leczniczych w okresie co najmniej 1 
roku. 

 
2. Opis badania [4] 
Badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą wykonano u 128 kobiet w okresie 
pomenopauzalnym. Część z nich otrzymywała w okresie 24 tygodni zoledronian w 
jednorazowej dawce 5 mg (n=69), a część alendronian (n=59) w cotygodniowej dawce 70 
mg.  
Wnioski 

1. Dożylnie podawany zoledronian szybciej redukował stężenie NTx w moczu w 
porównaniu do alendronianu (już w pierwszym togodniu leczenia). 

2. Ogólnie liczba objawów ubocznych była podobna w obu grupach kobiet. Objawy 
pseudogrypowe występowały częściej w pierwszych 3 dniach leczenia zoledronianem 
w porównaniu do leczenia alendronianem. 

3. Większość pacjentów preferowała leczenie zoledronianem (66,4%) w porównaniu do 
leczenia alendronianem (19,7%). 

 
 
 
 
 



  

 

Piśmiennictwo: 
1. Black DM, Delmas PD, Eastell R et al.: Once-yearly zoledronic acid for treatment of 

postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med, 2007, 356, 1809-1822. 
2. Reid IR, Brown JP, Burckhardt P et al.: Intravenous zoledronic acid in postmenopausal 

women with low bone mineral density. N Engl J Med, 2002, 346, 653-661.  
3. McClung M, Recker R, Miller P et al.: Intravenous zoledronic acid 5 mg in the 

treatment of postmenopausal women with low bone density previously treated with 
alendronate. Bone, 2007, 41, 122-128. 

4. Saag K, Lindsay R, Kriegman A et al.: A single zoledronic acid infusion reduces bone 
resorption markers more rapidly than weekly oral alendronate in postmenopausal 
women with low bone mineral density. Bone, 2007, 40, 1238-1243. 



  

 

3.3.6. Pamidronian 
 

 A  Informacja o leku 
Jest stosowany w postaci soli dwusodowej kwasu pamidronowego. 
Jest syntetycznym bisfosfonianem, analogiem pirofosforanu. Jest inhibitorem resorpcji kostnej. 
 

Pamidronian nie został zarejestrowany jak dotąd do stosowania w osteoporozie. 
 
Prowadzone są badania oceniające skuteczność leku w osteoporozie 

 

 

Budowa cząsteczki pamidronianu 
 
Forma leku 
         Fiolki - 15 mg, 30 mg, 60 mg i 90 mg 
 
Producent: firma Novartis  
 
Nazwa fabryczna leku: Aredia 
 
Wskazania 

 przerzuty nowotworowe do kości 
 hiperkalcemia związana z nowotworami 
 zmiany osteolityczne w szpiczaku mnogim 
 choroba Pageta 

 
Objawy uboczne 

 przejściowe podwyższenie 
temperatury ciała  

 spadek liczby limfocytów  
 martwica kości żuchwy 

 

 B  Zastosowanie pamidronianu w osteoporozie 
 

 Pamidronian podawany dożylnie 
 

Opis badania [1] 
Dożylny pamidronian podawano osobom, które z różnych powodów nie mogły przyjmować 
bisfosfonianów doustnie. Leczenie trwało średnio około 17 miesięcy.  



  

 

Wnioski 
1. Uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości 

udowej po leczeniu dożylnym pamidronianem u osób z osteoporozą pierwotną i 
posteroidową. 

2. Podawanie dożylnej postaci bisfosfonianu może być alternatywą dla podawania 
bisfosfonianów doustnych u osób, które z jakichkolwiek powodów nie mogą przyjmować 
leku doustnie. 

 
 Pamidronian podawany doustnie 

 
Opis badania [2] 
Badanie randomizowane z podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo. Do leczenia 
zakwalifikowano mężczyzn i kobiety, z co najmniej 1 przebytym złamaniem kręgosłupa. 
Podawano 150 mg pamidronianu dziennie przez 3 lata.  
Wnioski 

1. Uzyskano zmniejszenie ryzyka nowego złamania kręgu (ryzyko względne 0,33). 
2. Uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości 

udowej. 
3. Lek był dobrze tolerowany. 

 

 C  Pamidronian a inne leki 

 C1  Porównanie pamidronianu z innymi lekami 
 

 Alendronian 
 
Opis badania [3] 
Celem badania było porównanie zmian gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i 
total hip po 1 roku leczenia za pomocą pamidronianu podawanego co 3 miesiące dożylnie w 
dawce 60 mg do alendronianu w dawce 10 mg dziennie. Do grupy otrzymującej pamidronian 
zostały zakwalifikowane osoby, które nie mogły przyjmować doustnych bisfosfonianów. 
Wnioski 

1. Uzyskano podobny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i total hip 
w obu grupach chorych. 

2. Dożylny pamidronian może być alternatywnym sposobem leczenia osteoporozy u osób 
nie mogących stosować doustnych bisfosfonianów. 

 

 C2  Stosowanie pamidronianu z innymi lekami 
 

 Z fluorkiem sodu 
Opis badania [4] 
Porównano wpływ łącznego leczenia z fluorkiem sodu w okresie 3 lat na wynik badania 
gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego. 
Wnioski 

1. Łączne stosowanie pamidronianu i fluorku sodu spowodowało nieco większy wzrost 
gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego niż leczenie samym pamidronianem. 

 
 
 



  

 

Piśmiennictwo: 
1. Chan SS, Nery LM, McElduff A et al.: Intravenous pamidronate in the treatment and 

prevention of osteoporosis. Intern Med J,  2004, 34, 162-166.  
2. Brumsen C, Papapoulos SE, Lips P et al.: Daily oral pamidronate in women and men with 

osteoporosis: a 3-year randomized placebo-controlled clinical trial with a 2-year open 
extension. J Bone Miner Res,  2002, 17, 1057-1064. 

3. Vis M, Bultink IE, Dijkmans BA et al.: The effect of intravenous pamidronate versus oral 
alendronate on bone mineral density in patients with osteoporosis. Osteoporos Int,  2005, 
16, 1432-1435. 

4. Morabito N, Gaudio A, Lasco A et al.: Three-year effectiveness of intravenous 
pamidronate versus pamidronate plus slow-release sodium fluoride for postmenopausal 
osteoporosis. Osteoporos Int,  2003, 14, 500-506.  

 



  

 

3.3.7. Etydronian 
 

 A   Informacja o leku 
Jest syntetycznym bisfosfonianem, pochodną pirofosforanu. 
Etydronian był pierwszym bisfosfonianem stosowanym w leczeniu osteoporozy.  
Nie był nigdy zatwierdzony przez FDA do leczenia osteoporozy.  
 

Obecnie etydronian nie jest stosowany w leczeniu osteoporozy. 
 

 
 

Budowa cząsteczki etydronianu 
 
Forma leku 
          Tabletki – 200 mg i 400 mg 
 
Producent  firma Procter & Gamble 
 
Nazwa fabryczna leku: Didronel 

Wskazania 
 hiperkalcemia spowodowana przez nowotwory 
 choroba Pageta 
 heterotropowe kostnienie (kostnienie okołostawowe, myositis ossificans, ektopowa 

kalcyfikacja) 
 

Przciwwskazania 
 niewydolność nerek  

 
 zaburzenia motoryki przełyku 

Objawy uboczne 
Najczęściej 

 biegunka   nudności   bóle kości  
 
Rzadko 

 świąd skóry   wysypka skórna

Dawkowanie w osteoporozie 
Pomimo braku rejestracji do leczenia w osteoporozie, etydronian był stosowany w tej chorobie 
przez szereg lat. 
Najczęściej podawany był w sposób przerywany 

 400 mg dziennie przez 2 tygodnie co 3 miesiące. W pozostałych dniach, do następnej 
dawki leku, podawano wapń z witaminą D3. 



  

 

 B  Badania dotyczące zastosowania etydronianu w osteoporozie 
 
Etydronian oceniono jako skuteczny lek w leczeniu osteoporozy w szeregu prac. 
Oceniano głównie wpływ leczenia etydronianem na gęstość mineralną kości. W szeregu prac 
stwierdzono wzrost gęstości kości [1, 2, 3].  
 
Opisywano też zmniejszenie częstości złamań kręgosłupa po leczeniu etydronianem, bez 
wpływu na złamania pozakręgosłupowe [1]. 
 

Brak jest powszechnej akceptacji dla przeciwzłamaniowej skuteczności etydronianu. 

 C  Etydronian a inne leki 

 C1  Porównanie etydronianu z innymi lekami 

 
 Alfakalcydol 

Opis badania [4] 
Badanie randomizowane, z podwójnie ślepą prób i użyciem placebo przeprowadzono w grupie 
414 pacjentów. Część pacjentów otrzymywała etydronian (200 lub 400 mg), z część alfakalcydol 
(1 μg dziennie) w okresie 48 tygodni. Oceniano zmiany gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego. 
Wnioski 

1. W obu grupach pacjentów otrzymujących etydronian uzyskano statystycznie istotny wzrost 
gęstości kości w porównaniu do grupy otrzymującej alfakalcydol. 

2. Uzyskano statystycznie istotne obniże częstości złamań kręgosłupa w grupie otrzymującej 
etydronian w dawce 400 mg w porównaniu do grupy placebo u osób z przebytym i bez 
przebytego złamania kręgosłupa. 

 
 Alendronian 

 
1. Opis badania [5] 
Badanie obserwacyjne wykonano w grupie 244 mężczyzn leczonych w ciągu 1 roku z powodu 
osteoporozy za pomocą alendronianu (42 mężczyzn) lub etydronianu (102 mężczyzn). Grupę 
kontrolną stanowiło 100 mężczyzn. 
Wnioski 

1. W grupie leczonej alendronianem uzyskano statystycznie istotny wzrost gęstości kości w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu do grupy leczonej etydronianem i do 
grupy kontrolnej (bez wzrostu gęstości mineralnej kości). 

2. Nie było statystycznie istotnej różnicy w zakresie szyjki kości udowej między trzema 
grupami badanych. 

3. Etdyronian jest mniej skuteczny w leczeniu osteoporozy niż alendronian. 
 

2. Opis badania [6] 
Badania przeprowadzono w grupie 50 kobiet w wieku 55-86 lat z rozpoznaną osteoporozą 
pomenopauzalną. Połowa badanych otrzymywała etydronian (200 mg w sposób typowy), a 
połowa alendronian w dawce 5 mg dziennie przez 1 rok. Oceniano zmiany gęstości kości w 



  

 

zakresie kręgosłupa lędźwiowego, zmiany stężenia markera resorpcji kostnej (NTx w moczu) 
oraz wpływ obu sposobów leczenia na bóle pleców. 
Wnioski 

1. W trakcie leczenia etydronianem gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego nie 
uległa zmianie, obniżeniu uległo stężenie NTx w moczu i zmniejszyły się bóle pleców. 

2. W trakcie leczenia alendronianem uzyskano statystycznie istotny wzrost gęstości kości w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego, większy spadek stężenia NTx w moczu, i podobne do 
etydronianu zmniejszenie bólów pleców. 

3. Etydronian był mniej skuteczny w leczeniu osteoporozy niż alendronian. 
 

Piśmiennictwo: 
1. Cranney A, Guyatt G, Krolicki N et al.: A meta-analysis of etidronate for the treatment of 

postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int, 2001, 12, 140-151.  
2. Iwamoto J, Takeda T, Ichimura S et al.: Effects of cyclical etidronate with alfacalcidol on 

lumbar bone mineral density, bone resorption, and back pain in postmenopausal women with 
osteoporosis. J Orthop Sci, 2003, 8, 532-537. 

3. Shiota E, Tsuchiya K, Yamaoka K et al.: Effect of intermittent cyclical treatment with 
etidronate disodium (HEBP) and calcium plus alphacalcidol in postmenopausal 
osteoporosis. J Orthop Sci, 2001, 6, 133-136.  

4. Fujita T, Orimo H, Inoue T et al.: Clinical effect of bisphosphonate and vitamin D on 
osteoporosis: reappraisal of a multicenter double-blind clinical trial comparing etidronate 
and alfacalcidol. J Bone Miner Metab, 2007, 25, 130-137. 

5. Olszynski WP, Davison KS, Ioannidis G et al.: Effectiveness of alendronate and etidronate in 
the treatment of osteoporosis in men: a prospective observational study. Osteoporos 
Int, 2006, 17, 217-224. 

6. Iwamoto J, Takeda T, Sato Y et al.: Comparison of effect of treatment with etidronate and 
alendronate on lumbar bone mineral density in elderly women with osteoporosis. Yonsei 
Med J, 2005, 46, 750-758. 



  

 

3.3.8. Klodronian 
 

 A   Informacja o leku 
Jest stosowany w postaci soli dwusodowej kwasu klodronowego. 
Zmniejsza resorpcję kości poprzez hamowanie aktywności osteoklastów. W hiperkalcemii 
zmniejsza stężenie wapnia w surowicy. 

 
Obecnie klodronian nie jest stosowany w leczeniu osteoporozy. 
 

 
 

Budowa cząsteczki klodronianu 
 
Forma leku  

Kapsułki 400 mg 
Tabletki powlekane 800 mg 
Ampułki 300 mg w 5 ml 

 
Producent: Astra/Zeneca  
 
Nazwa fabryczna leku: Bonefos 
 
Wskazania 

 leczenie hiperkalcemii w chorobach nowotworowych 
 osteolityczne przerzuty do kości 
 osteoporoza (wg: Leki współczesnej terapii, Wydanie XVII) 

 
Wydalanie 

Wydalany jest w postaci nie zmienionej z moczem. 
 

 B  Badania dotyczące zastosowania klodronianu w osteoporozie 
 

 Wpływ klodronianu na złamania kości 
 
1. Opis badania [1] 
Badano wpływ klodronianu podawanego doustnie w dawce 800 mg dziennie na zmniejszenie 
ryzyka złamania kręgów u 593 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną lub wtórną. 
Wnioski 

1. Uzyskano istotne obniżenie ryzyka złamania kręgów w czasie 3-letniego leczenia (o 46%) 
w porównaniu do grupy placebo. 

 



  

 

2. Opis badania [2] 
Badania wykonano w grupie 5596 kobiet w wieku 75 lat lub starszych, które przyjmowały 
klodronian w dawce 800 mg dziennie doustnie przez okres 3 lat. Badanie było randomizowane, z 
podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo. Nie stosowano systematycznie suplementacji wapnia 
ani witaminy D3.  
Wnioski 

1. Uzyskano istotny statystycznie spadek częstości klinicznie jawnych złamań kości w grupie 
leczonej klodronianem, w porównaniu do placebo. 

2. Uzyskano istotny statystycznie spadek częstości złamań (poza biodrem)  w grupie leczonej 
klodronianem w porównaniu do grupy placebo. 

3. Skuteczność przeciwzłamaniowa klodronianu była niezależna od wyjściowych wartości 
BMD (również przy prawidłowych wartościach gęstości mineralnej kości). 

4. Nie uzyskano istotnego statystycznie spadku częstości złamań biodra w grupie 
klodronianowej. 

5. Liczba osób leczonych konieczna dla zapobiegnięcia 1 złamania kości była mniejsza przy 
rozpoznanej osteoporozie w badaniu DXA. 

 
3. Opis badania [3] 
Oceniano skuteczność przeciwzłamaniową klodronianu (800 mg dziennie) (w porównaniu do 
placebo) w grupie pacjentów zakwalifikowanych do leczenia na podstawie oceny 10-letniego 
ryzyka złamania kosci. Uwzględniano wartości BMI, przebyte złamania osteoporotyczne kości, 
leczenie glukokortykoidami, przebyte złamanie biodra u rodziców, palenie papierosów, 
nadużywanie alkoholu i obecność osteoporozy wtórnej. 
Wnioski 

1. Pacjenci z wysokim ryzykiem złamania kosci lepiej reagowali na leczenie klodronianem. 
2. Ocena 10-letniego ryzyka złamania kości jest przydatną metodą kwalifikowania chorych do 

leczenia farmakologicznego osteoporozy. 
 

Brak jest powszechnej akceptacji dla przeciwzłamaniowej skuteczności klodronianu. 
 

 Zapobieganie utracie masy kostnej 
 
Opis badania [4] 
Oceniono skuteczność podawania klodronianu w różnych dawkach (65 mg, 400 mg i 800 mg 
dziennie lub w sposób przerywany 400 mg dziennie przez 15 dni co 3 miesiące) w porównaniu 
do placebo w zapobieganiu utraty masy kostnej u kobiet z osteopenią we wczesnym okresie 
pomenopauzalnym. Leczenie trwało 3 lata. 
Wnioski 

1. Klodronian w codziennej dawce 800 mg zapobiegał utracie masy kostnej kręgosłupa. 
2. Klodronian istotnie zmniejszał resorpcję kostną.  
3. Nie stwierdzono istotnej różnicy w gęstości kości w zakresie szyjki kości udowej po 

leczeniu klodronianem a placebo. 
 

 Ocena skuteczności leczenia klodronianem na podstawie zmiany stężenia 
markerów metabolizmu kostnego 

 
Opis badania [5] 
Oceniano skuteczność leczenia za pomocą klodronianu w dawce 800 mg dziennie w ciągu 2-
letniego leczenia na podstawie zmiany stężenia markerów metabolizmu kości (ocena 
najmniejszej istotnej zmiany stężenia). Stężenie markerów tworzenia i resorpcji kości oznaczano 
po 1 roku i po 2 latach leczenia. 



  

 

Wnioski 
1. Zmiany stężenia markerów metabolizmu kostnego korelowały ze zmianami gęstości kości 

w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i okolicy krętarza. 
2. Najbardziej przydatnym markerem skuteczności leczenia za pomocą klodronianu był 

marker tworzenia kości – P1NP. 
 

 Efekt przeciwbólowy 
 
Opis badania [6] 
Oceniono skuteczność klodronianu w leczeniu bólu po złamaniu osteoporotycznym kręgosłupa. 
Lek podawano w dawce 300 mg dziennie dożylnie. Porównywano efekt przeciwbólowy do 
efektu przeciwbólowego paracetamolu. 
Wnioski 

1. Uzyskano istotne obniżenie natężenia bólu po klodronianie. 
2. Skróceniu uległ okres bólowy. 

Piśmiennictwo: 
1. McCloskey E, Selby P, Davies M et al.: Clodronate reduces vertebral fracture risk in 

women with postmenopausal or secondary osteoporosis: results of a double-blind, placebo-
controlled 3-year study. J Bone Miner Res,  2004, 19, 728-736.  

2. McCloskey EV, Beneton M, Charlesworth D et al.: Clodronate reduces the incidence of 
fractures in community-dwelling elderly women unselected for osteoporosis: results of a 
double-blind, placebo-controlled randomized study. J Bone Miner Res, 2007, 22, 135-141. 

3. Välimäki MJ, Laitinen K, Patronen A et al.: Prevention of bone loss by clodronate in early 
postmenopausal women with vertebral osteopenia: a dose-finding study. Osteoporos Int, 
 2002, 13, 937-947.  

4. McCloskey E, Johansson H, Oden A et al.: Efficacy of clodronate on fracture risk in 
women selected by 10-year fracture probability. XXIX Kongres ASBMR, Honolulu, USA, 
16-19.09.2007, Abstract 1060. 

5. Tähtelä R, Seppänen J, Laitinen K et al.: Serum tartrate-resistant acid phosphatase 5b in 
monitoring bisphosphonate treatment with clodronate: a comparison with urinary N-
terminal telopeptide of type I collagen and serum type I procollagen amino-terminal 
propeptide. Osteoporos Int,  2005, 16, 1109-1116.  

6. Rovetta G, Maggiani G, Molfetta L et al.: One-month follow-up of patients treated by 
intravenous clodronate for acute pain induced by osteoporotic vertebral fracture. Drugs 
Exp Clin Res,  2001, 27, 77-81.  



  

 

3.3.9. Neridronian 
 
Neridronian jest bisfosfonianem podawanym parenteralnie. 
 

Neridronian nie jest jak dotąd stosowany w leczeniu osteoporozy. 
 

  
 

Badania dotyczące zastosowania neridronianu w osteoporozie 

Opis badania [1] 
W trwającym 1 rok randomizowanym badaniu oceniano wpływ leczenia neridronianem na 
wyniki badania gęstości kości, stężenie markerów metabolizmu kostnego i wpływ na jakość 
życia u 40 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Pacjenci otrzymywali 25 mg neridronianu 
podawanego domięśniowo 1 raz w miesiącu. Podawano jednocześnie wapń z witaminą D3. 
Wnioski 

1. Uzyskano istotny wzrost gęstości kości po 1 roku leczenia w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego i biodra. 

2. Uzyskano istotne obniżenie stężenia markerów metabolizmu kostnego już po 3 miesiącach 
leczenia, które obniżało się nadal do 12 miesiąca leczenia. 

3. Uzyskano poprawę jakości życia (zmniejszenie bólów, poprawa sprawności 
psychofizycznej). 

4. Leczenie było dobrze tolerowane. 
5. Leczenie za pomocą neridronianu podawanego domięśniowo w sposób przerywany może 

być alternatywą dla doustnego leczenia bisfosfonianami osteoporozy pomenopauzalnej. 

Opis badania [2] 
Do badania zakwalifikowano 78 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną (T-score w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego ≤-2,5). W ciągu 2-letniego leczenia podawano neridronian dożylnie w 
dawce 50 mg dwa razy w miesiącu z jednoczesnym podawaniem wapnia i witaminy D3.  
Wnioski 

1. Uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości 
udowej po 2 latach leczenia.  

2. Po 1 roku od odstawienia leku utrzymywał się wzrost gęstości kości w obu badanych 
fragmentach szkieletu. 

3. Stężenie markerów metabolizmu kostnego obniżyło się istotnie po 2 miesiącach leczenia. 
4. Stężenie markerów metabolizmu kostnego powróciło do wartości wyjściowej po 1 roku od 

odstawienia neridronianu. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Cascella T, Musella T, Orio F et al.: Effects of neridronate treatment in elderly women with 

osteoporosis. J Endocrinol Invest, 2005, 28, 202-208. 
2. Braga V, Gatti D, Colapietro F et al.: Intravenous intermittent neridronate in the treatment of 

postmenopausal osteoporosis. Bone, 2003, 33, 342-345.  

Budowa cząsteczki neridronianu 



  

 

3.3.10. Olpadronian 
 
Informacja o leku 
Jest aminobisfosfonianem o terapeutycznych i farmakologicznych właściwościach pamidronianu 
i alendronianu. Aktywność olpadronianu jest porównywalna do alendronianu. Jest lepiej 
tolerowany niż inne bisfosfoniany.  
Może być podawany doustnie i dożylnie. 
Skuteczność leku oceniano jak dotąd w nielicznych i krótkotrwałych badaniach dotyczących 
choroby Pageta, przerzutach nowotworowych do kości, hiperkalcemii nowotworowej.  
Potencjalnie może znaleźć zastosowane w leczeniu osteoporozy [1]. 
 

Olpadronian nie jest jak dotąd stosowany w leczeniu osteoporozy. 
 

 

 

Budowa cząsteczki olpadronianu 
 

Piśmiennictwo: 
1. Roldán EJ, Pérez-Llore A, Ferretti JL: Olpadronate: a new amino-bisphosphonate for the 

treatment of medical osteopathies. Expert Opin Investig Drugs, 1998, 7, 1521-1538.  
 



  

 

3.3.11. Tiludronian 
 
Informacja o leku 
Jest stosowany w postaci soli dwusodowej kwasu tyludronowego. 
Hamuje działanie osteoklastów, zmniejsza resorpcję kości. 
W tkankach miękkich zanika w kilka dni po przerwaniu podawania. Z kości i chrząstki jest 
uwalniany (badania na zwierzętach) po 30 dniach. 
 

Nie został zarejestrowany do stosowania w osteoporozie. 
 

 
 

Forma leku 
          Tabletki  240 mg  
 
Producent: firma Sanofi  
 
Nazwa fabryczna leku: Skelid  
 
Wskazania   

 choroba Pageta 
 
Wydalanie 

Jest wydalany przez nerki. 
 

 Badania dotyczące zastosowania tiludronianu w osteoporozie 
 
Opis badania [1] 
Oceniono skuteczność tiludronianu w leczeniu osteoporozy pomenopuazalnej. Zbadano 1805 
kobiet w randomizowanym badaniu, z podwójnie ślepą próbą, z użyciem placebo. Do leczenia 
zakwalifikowano osoby z niską gęstością kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego z przebytym 
i bez przebytego złamania kręgosłupa. Pacjenci otrzymywali tiludronian w dawce 50 mg 
dziennie, 200 mg dziennie lub placebo. Lek był podawany przez 7 pierwszych dni każdego 
miesiąca. Od ósmego dnia do końca każdego miesiąca zlecano suplementację wapniową.  
Wnioski 

1. Nie uzyskano istotnego wzrostu gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego. 
2. Nie uzyskano istotnego zmniejszenia częstości złamań kręgosłupa. 
3. Tiludronian podawany w sposób przerywany nie jest skuteczny w leczeniu osteoporozy 

pomenopauzalnej. 

Piśmiennictwo: 
1. Reginster JY, Christiansen C, Roux C et al.: Intermittent cyclic tiludronate in the treatment 

of osteoporosis. Osteoporos Int,  2001, 12, 169-177.  

Budowa cząsteczki tiludronianu 



  

 

3.3.12.  Minodronian 
 

Opis badania 
Celem randomizowanego badania, z podwójnie ślepą próbą i użyciem placebo była ocena 
skuteczności przeciwzłamaniowej bisfosfonanu. Badania wykonano u 704 kobiet w okresie 
pomenopauzalnym z przebytym 1-5 złamaniami kręgosłupa i obniżonym BMD (<80% wartości 
prawidłowej dla osób młodych). Część pacjentów otrzymywała minodronian doustnie w dawce 1 
mg dziennie lub placebo. Wszyscy otrzymywali wapń (600 mg dziennie) i witaminę D3 (200 j.m. 
dziennie). Leczenie trwało 26 miesięcy. 
Wnioski 

1. W grupie otrzymującej minodronian uzyskano istotne obniżenie częstości złamań 
kręgosłupa w porównaniu do grupy placebo.  

2. Nie było różnicy między grupami w zakresie redukcji ryzyka wszystkich klinicznie 
jawnych złamaniach kości. 

3. Stężenie markerów metabolizmu kostnego obniżyło się w grupie otrzymującej minodronian 
po 6 miesiącach leczenia.  

 

Piśmiennictwo: 
1. Matsumoto T, Hagino H, Shiraki M et al.: Effect of daily oral minodronate on vertebral 

fractures in Japanese postmenopausal women with established osteoporosis: a randomized 
placebo-controlled double-blind study. XXIX Kongres ASBMR, Honolulu, USA, 16-
19.09.2007, Abstract 1059. 

 



  

 

3.4. Ranelinian strontu 

 A  Informacja o leku 

Ranelinian strontu jest zbudowany z części organicznej (kwas ranelinowy) oraz 2 atomów 
stabilnego nieradioaktywnego strontu.  
Zwiększa tworzenie kości. Lek stymuluje podział prekursora osteoblastów oraz syntezę kolagenu 
i białek niekolagenowych w oteoblastach. 
Zmniejsza jednocześnie resorpcję kości – hamuje aktywność i różnicowanie osteoklastów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
                                        Budowa cząsteczki ranelinianu strontu 
 
Forma leku  
          Granulat (2 g) do sporządzania zawiesiny doustnej (saszetki) 
                   
Producent: firma Servier 
 
Nazwa fabryczna leku: Protelos 
 
Wchłanianie 

Wchłania się w przewodzie pokarmowym. 
Przy dawce leku powyżej 1 g wchłanianie ma głównie charakter bierny. 
Biodostępność strontu wynosi 27%. 

 
Wydalanie 

Wydalany jest głównie przez nerki. 
 
Wskazania  

 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej w celu zmniejszenia ryzyka złamań kręgów i szyjki 
kości udowej (zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) 

 
Przeciwwskazania  

 niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min)  
 nadwrażliwość na lek 

 
Środki ostrożności 

 ostrożnie stosować u osób, u których występuje zwiększone ryzyko żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej (obecnie lub w przeszłości) 

 
 



  

 

Dawkowanie w leczeniu osteoporozy  
2 g (1 saszetka) na dobę, doustnie, co najmniej 2 godziny po posiłku, najlepiej wieczorem, po 
kolacji.  
Nie wymaga modyfikowania dawki w przypadku chorób wątroby. 
Podawanie witaminy D i wapnia nie jest obligatoryjne, ale zalecane tylko w przypadku 
pacjentek z ich niedoborem. 
Ze względu na zmniejszenie wchłaniania leku przy jednoczesnym stosowaniu wapnia 
wskazane jest utrzymanie przynajmniej 2 godzin przerwy między obydwoma lekami. 

 
Objawy uboczne mogące pojawić się w czasie leczenia  

Najczęściej  
 nudności  
 biegunka  
 luźne stolce  

 bóle głowy  
 zapalenie skóry  
 egzema

 
Rzadziej 

 zakrzepica żylna  
 omdlenia  

 utrata pamięci  
 zaburzenia świadomości

 
Rzadko 

 napady drgawkowe   wzrost aktywności kinazy kreatynowej 

 B  Zastosowanie ranelinianu strontu w osteoporozie 

 B1  Główne badania 
 
Badanie STRATOS [1] 
STrontium RAnelate for Treatment of OSteoporosis 

Opis badania 
Było to badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, z użyciem placebo. 
Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych dawek ranelinianu strontu w 
okresie 2-letniego leczenia osteoporozy pomenopauzalnej. Badania wykonano u 353 kobiet.  
Oceniano przede wszystkim zmiany gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego. 
W drugim rzędzie oceniano wyniki gęstości kości w zakresie szyjki kości udowej, nowe 
złamania kręgosłupa oraz zmianę stężenia markerów metabolizmu kostnego. 
 

Kryteria kwalifikacji 
Co najmniej 1 przebyte złamanie kręgosłupa. 
T-score w zakresie kręgosłupa lędźwiowego <-2,4.  

 
Leczenie 

Pacjenci otrzymywali 0,5 g, 1,0 g i 2,0 g ranelinianu strontu dziennie lub placebo. 
 
Wyniki 

Gęstość kości w zakresie kręgosłupa wzrastała w grupie leczonej strontem w porównaniu do 
grupy placebo w stopniu proporcjonalnym do dawki leku.  
Częstość złamań kręgosłupa zmniejszyła się w drugim roku obserwacji przy dawce 2,0 
dziennie. 



  

 

Aktywność markera tworzenia kości (frakcja kostna fosfatazy zasadowej) wzrastała po 
leczeniu strontem, a stężenie markera resorpcji (NTx) obniżało się w porównaniu do grupy 
placebo. 

 
Wnioski 

1. Ranelinian strontu zwiększa gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i zmniejsza 
częstość nowych złamań kręgosłupa. 

2. Za najskuteczniejszą dawkę ranelinianu strontu w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej 
przyjęto dawkę 2,0 g dziennie. 

 

Badanie SOTI [2] 
Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention 
 
Opis badania 

Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo. 
1442 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną, średnia wieku 69 lat. 
Leczenie trwało 3 lata.  
Badanie było poprzedzone okresem od 2 tygodni do 6 miesięcy (Program FIRST – Fracture 
International Run-in for Protelos), w którym uzupełniano niedobory wapnia i witaminy D3, 
mierzone stężeniem 25(OH)D3 w surowicy.  

 
Kryteria kwalifikacji 

Wiek ponad 50 lat. 
Przebyte co najmniej 1 złamanie kręgu o charakterze osteoporotycznym. 
Gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego ≤0,840 mg/cm2 (Hologic). 

 
Leczenie 

Pacjenci otrzymywali ranelinian strontu w dziennej dawce 2,0 g lub placebo. 
Otrzymywali suplementację wapnia (do ponad 1000 mg dziennie łącznie z dietą) i witaminy D3 
w dawce 400-800 j.m. dziennie. 

 
Wyniki 

Stwierdzono zmniejszenie częstości nowych złamań kręgosłupa o 41% w porównaniu do grupy 
placebo (p<0,001). 
Zmniejszenie częstości nowych złamań stwierdzono już po 1 roku leczenia (o 49% większy w 
porównaniu do placebo). 
Stwierdzono wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa o 14,4% w porównaniu do grupy 
placebo. 

 
Wnioski 

1. Ranelinian strontu jest skuteczny w zapobieganiu złamaniom kręgosłupa już po 1 roku 
leczenia u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zaawansowaną osteoporozą. 

2. Ranelinian strontu jest dobrze tolerowany. 
 
 
 
 



  

 

Badanie TROPOS [3] 
TReatment Of Peripheral OSteoporosis   
 
Opis badania 

Było to wieloośrodkowe randomizowane badanie, z podwójnie ślepą próbą, z użyciem 
placebo, trwające 5 lat (5091 kobiet). Oceniano skuteczność leku w zapobieganiu złamaniom 
obwodowym kości, w tym szyjki kości udowej.  
Badanie było poprzedzone okresem od 2 tygodni do 6 miesięcy (Program FIRST – Fracture 
International Run-in for Protelos), w którym uzupełniano niedobory wapnia i witaminy D3, 
mierzone stężeniem 25(OH)D3 w surowicy.  

 
Kryteria kwalifikacji 

BMD szyjki kości udowej ≤0,600 g/cm2 (Hologic).  
Wiek >74 lata, lub 70-74 lata z obecnością co najmniej 1 czynnika ryzyka złamania kości 
(przebyte złamanie osteoporotyczne w okresie pomenopauzalnym, pobyt w zakładzie 
opiekuńczym, przebyte złamanie osteoporotyczne u matki).  
 

Leczenie 
Pacjenci otrzymywali ranelinian strontu w dawce 2 g dziennie lub placebo. 
Otrzymywali suplementację wapnia (do ponad 1000 mg dziennie łącznie z dietą) i witaminy D3 
w dawce 400-800 j.m. dziennie. 

 
Wyniki 

Po 3 latach leczenia stwierdzono zmniejszenie liczby wszystkich złamań pozakręgowych o 
16% (p=0,04). Leczenie spowodowało zmniejszenie poważnych pozakręgowych złamań o 
charakterze osteoporotycznym o 19% (p=0,031).  
Częstość złamania bliższego końca kości udowej zmniejszyła się o 15%, ale było to 
nieznamienne statystycznie.  
W grupie kobiet o największym ryzyku złamania (wiek ≥74 lata i T-score≤-3,0) ryzyko 
złamania bliższego końca kości udowej zmniejszyło się o 36% (p=0,046).  
Liczba nowych złamań kręgów oceniana na podstawie badania Rtg zmniejszyła się o 39% 
(p<0,001) wśród wszystkich chorych, w tym o 45% wśród kobiet, które nie przebyły wcześniej 
złamania kręgu.  
W grupie pacjentek leczonych strontem obserwowano większy wzrost gęstości kości w 
zakresie szyjki kości udowej i total hip niż w grupie placebo.  
Lek był dobrze tolerowany. Spośród objawów ubocznych najczęściej pojawiały się: nudności, 
biegunka, bóle głowy i zapalenie skóry. Objawy te występowały z równą częstością w grupie 
przyjmującej ranelinian strontu i placebo. Objawy uboczne występowały głównie w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy leczenia. 

Wnioski 
1. Ranelinian strontu powoduje istotne zmniejszenie ryzyka wszystkich złamań 

pozakręgowych w ciągu 3 lat leczenia. 
2. Ranelinian strontu powoduje istotne zmniejszenie ryzyka złamań b.k.k.u. u osób 

szczególnie zagrożonych ich wystąpieniem (wiek ≥74 lata i T-score≤-3,0) w ciągu 3 lat 
leczenia. 

3. Ranelinian strontu istotnie zmniejsza liczbę złamań kręgosłupa już po pierwszym roku 
leczenia i efekt ten utrzymuje się po 3 latach leczenia, u pacjentek z przebytym wcześniej 
złamaniem kręgu i bez przebytego złamania kręgu. 

4. Ranelinian strontu jest dobrze tolerowany.  



  

 

Dodatkowa analiza wyników uzyskanych w głównych programach badawczych 
 
1. Opis badania [4] 
Analizie poddano wyniki programu SOTI i TROPOS. Obserwacja trwała 3 lata i dotyczyła 
kobiet w wieku ≥74 lata. Oceniano skuteczność przeciwzłamaniową ranelinianu strontu w 
zakresie kręgosłupa od obecności różnych czynników ryzyka złamania kości. 
 
Wnioski 

1. Skuteczność przeciwzłamaniowa ranelianu strontu w zakresie kręgosłupa nie zależała od 
wyjściowych wartości BMD. 

2. Skuteczność przeciwzłamaniowa ranelinanu strontu w zakresie kręgosłupa nie zależała od 
przebycia lub nieprzebycia złamania kręgosłupa, obciążenia rodzinnego osteoporozą, 
palenia tytoniu, wyjściowej wartości BMI. 

 
2. Opis badania [5] 
Analizie poddano wyniki programów SOTI i TROPOS. Oceniono skuteczność 
przeciwzłamaniową w zakresie kręgosłupa i lokalizacji pozakręgosłupowych w grupie 1488 
kobiet w wieku 80-100 lat. Obserwacja trwała 3 lata. 
Wnioski 

1. Leczenie w okresie 3 lat ranelinianem strontu kobiet w wieku 80 i więcej lat zmniejsza 
ryzyko złamania kręgosłupa (o 59%) i złamań pozakręgosłupowych (o 41%). 

2. Leczenie raneilianem strontu może być rozpoczęte w starszym wieku. 
 

3. Opis badania [6] 
Analizie poddano wyniki programów SOTI i TROPOS. Oceniono skuteczność 
przeciwzłamaniową w zakresie kręgosłupa i lokalizacji pozakręgowych w okresie 5-letniej 
terapii u kobiet po menopauzie chorych na osteoporozę. 
Wnioski 

1. Badanie wykazało, że ranelinian strontu jest jedynym lekiem przeciw osteoporozie o 
długotrwałej skuteczności w zapobieganiu złamaniom kręgów i złamaniom pozakręgowym 
w okresie 5-letniej terapii. 

2. Ranelinian strontu zmniejsza ryzyko złamania kręgów o 24% i złamań pozakręgowych o 
15% po 5 latach terapii 

 
4. Opis badania [7] 
Analizie poddano wyniki programów SOTI i TROPOS. Oceniono skuteczność 
przeciwzłamaniową w zakresie kręgosłupa i lokalizacji pozakręgowych w okresie 5-letniej 
terapii u kobiet w podeszłym wieku chorych na osteoporozę. Analizę przeprowadzona dla 
pacjentek w wieku powyżej 80 lat. 
Wnioski 

1. Badanie potwierdziło że ranelinian strontu jest pierwszym lekiem przeciw osteoporozie o 
długotrwałej skuteczności w zapobieganiu złamaniom kręgów i złamaniom pozakręgowym 
w okresie 5-letniej terapii u kobiet w wieku 80 lat i sztarszych 

2. Ranelinian strontu zmniejsza ryzyko złamania kręgu o 31%, a złamania pozakręgowego o 
26% u pacjentek w wieku 80 lat i starszych w okresie 5 lat. 

 
5. Opis badania [8] 
W badaniu z udziałem 1128 pacjentek oceniono  skuteczność ranelinianu strontu w zapobieganiu 
złamaniom szyjki kości udowej w 5-letniej obserwacji. 
 
 



  

 

Wnioski 
1. Skuteczność ranelinianu strontu w zapobieganiu złamaniom szyjki kości udowej utrzymuje 

się nawet po 5 latach terapii. 
2. Ryzyko złamania szyjki kości udowej zmniejszyło się o 43% po 5 latach terapii.  

 
Zapobieganie osteoporozie 
 
Badanie PREVOS [9] 
PREVention Of early postmenopausal bone loss by Strontium ranelate 
 
Opis badania 
Celem badania była ocena skuteczności różnych dawek ranelinianu strontu (125 mg, 500 mg, 1 g 
w porównaniu do placebo) w zapobieganiu zmianom gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym.  
Leczenie trwało 2 lata. 
 
Wyniki 

Po 2 latach leczenia uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego przy dawce 1,0 g dziennie w porównaniu do grupy placebo. 
Uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie szyjki kości udowej po 2 latach leczenia. 
Uzyskano istotny w porównaniu do placebo wzrost aktywności frakcji kostnej fosfatazy 
zasadowej w surowicy.  
Nie uzyskano istotnego w porównaniu do placebo obniżenia stężenia markerów resorpcji 
kości. 

 
Wnioski 

1. Najmniejsza skuteczna dawka ranelinianu strontu, która zapobiega utracie masy kostnej u 
kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym to dawka 1,0 g dziennie. 

 
Piśmiennictwo: 
1. Meunier PJ, Slosman DO, Delmas PD et al.: Strontium ranelate: dose-dependent effects in 

established postmenopausal vertebral osteoporosis - a 2-year randomized placebo controlled 
trial. J Clin Endocrinol Metab, 2002, 87, 2060-2066.  

2. Meunier PJ, Roux C, Seeman E et al.: The effects of strontium ranelate on the risk of 
vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med, 2004, 350, 
459-468. 

3. Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC et al.: Strontium ranelate reduces the risk of 
nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: treatment of peripheral 
osteoporosis (TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab, 2005, 90, 2816-2822. 

4. Roux C, Reginster JY, Fechtenbaum J et al.: Vertebral fracture risk reduction with strontium 
ranelate in women with postmenopausal osteoporosis is independent of baseline risk factors. 
J Bone Miner Res, 2006, 21, 536-542. 

5. Seeman E, Vellas B,  eighty years of age and older. J Bone Miner Res, 2006, 21, 1113-1120. 
Benhamou C et al.: Strontium ranelate reduces the risk of vertebral and nonvertebral 
fractures in women 

6. Reginster JY, Meunier PJ, Roux C et al.: Strontium ranelate: an antiosteoporotic treatment 
demonstrated vertebral and nonvertebral antifracture efficacy over 5 years in 
postmenopausal women. Osteoporos Int, 2006, 17 (Suppl. 2), S138, Abstract OC24. 

7. Seeman E, Vellas B, Benhamou CL et al.: Strontium ranelate reduces the risk of fracture in 
elderly women with osteoporosis in the first year of treatment. Osteoporos Int, 2006, 17 
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3.5. Selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERM) 
 
3.5.1. Raloksyfen 

 A   Informacja o leku 

Raloksyfen jest to niesteroidowy selektywny modulator receptora estrogenowego (SERM).  
Raloksyfen wykazuje aktywność podobną do estrogenów w kościach i podobny wpływ na 
gospodarkę lipidową. Ma antagonistyczne działanie w stosunku do estrogenów w zakresie 
działania na gruczoł piersiowy i macicę. 
Zmniejsza resorpcję kości, co wpływa na zmniejszenie utraty masy kostnej. Swoje działanie na 
kości wykazuje częściowo poprzez działanie regulacyjne na transformujący czynnik wzrostu 
beta 3 (TGF-beta3). TGF-beta3 jest proteiną macierzy, która ma właściwości 
antyosteoklastyczne. Raloksyfen aktywuje TGF-beta3, za pośrednictwem receptorów 
estrogenowych. Łączy się z receptorem estrogenowym i działa jako agonista estrogenu w 
ludzkich preosteoklastach hamując ich proliferację. Inny mechanizm działania raloksyfenu 
zależy od hamowania aktywności interleukiny-6, która ma właściwości resorbujące kość. 
Badania in vivo wykazują, że raloksyfen może wywierać korzystne działanie na kości w 
osteoporozie poprzez zwiekszenie produkcji osteoprotegeryny przez osteoblasty [1]. 

 

 
 

Budowa cząsteczki raloksyfenu 
 

Forma leku  
          Tabletki 60 mg 
 
Producent: firma Lilly 
 
Nazwa fabryczna leku: Evista 
 
Wchłanianie 

Wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Absorbowane jest około 60% podanej dawki 
leku. Biodostępność podanego raloksyfenu w postaci niezmienionej jest niska i wynosi około 
2%, ponieważ przechodzi szybko glukuronizację w fazie tzw. pierwszego przejścia. 
Obwodowa (tkankowa) biodostępność może być jednak większa, ponieważ krążący 
glukuronian raloksyfenu przekształca się ponownie do wolnego leku w różnych tkankach. 

                                                                                                                                
Wydalanie  

Jest wydalany głównie z kałem, częściowo jako niezabsorbowany w górnym odcinku 
przewodu pokarmowego lek, częściowo z dróg żółciowych jako glukuronian. Mniej niż 6% 
raloksyfenu jest wydalane z moczem jako glukuronian.  

 
 



  

 

Wskazania 
 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 zapobieganie osteoporozie pomenopauzalnej 
 leczenie raka piersi 

 
Przeciwwskazania 
Najważniejsze 

 zakrzepica żył głębokich  
 okres laktacji  
 ciąża  

 zatorowość płucna  
 zakrzepica siatkówki 

Istotne
 przewlekła niewydolność serca  
 stany nadkrzepliwości  
 ciężkie uszkodzenie wątroby  

 zakrzepowe zapalenie żył  
 hipertrójglicerydemia 

 
Dawkowanie w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy 

 1 tabletka 60 mg dziennie 
 
Sposób przyjmowania 

Może być podawany o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. 
Może być podawany jednocześnie z lekami zawierającymi wapń. 

 
Objawy uboczne (na podstawie informacji internetowej z Medscape) 
Najczęściej  

 bóle w klatce piersiowej  
 kurcze łydek  
 zapalenie pęcherza moczowego  
 gorączka  
 objawy pseudogrypowe  

 obrzęki obwodowe  
 zapalenie gardła  
 zapalenie zatok  
 wysypka skórna  
 zakażenie układu moczowego 

 zapalenie pochwy 
 

Mniej często  

 Bóle stawowe  
 depresja  
 zapalenie żołądkowo-jelitowe  
 poty  
 bezsenność  

 migrena  
 bóle mięśniowe  
 objawy naczynioworuchowe  
 wzrost ciężaru ciała 

 

Rzadko 

 zaburzenia zakrzepowo-zatorowe 

Podsumowanie informacji o objawach ubocznych 
 Około 10,9–11,4% pacjentek przyjmujących lek w programach badawczych przerywało 

leczenie z powodu jakichkolwiek objawów ubocznych. Wynik ten był podobny do 
pacjentek z grupy placebo. 

 Objawy naczynioruchowe występowały w programach badawczych u 16-23% badanych i 
były powodem odstawienia leku u 1,7% kobiet przyjmujących lek w ramach profilaktyki 
osteoporozy. 

 W badaniach dotyczących leczenia osteoporozy objawy naczynioruchowe występowały u 
około 9,7% kobiet.  



  

 

 Łączna częstość występowania objawów ubocznych po raloksyfenie była podobna do 
częstości występowania podobnych objawów w grupie placebo. 

 Większe ryzyko epizodów zakrzepowo-zatorowych miało miejsce w pierwszych 4 
miesiącach leczenia raloksyfenem. 

 Ryzyko zakrzepicy żył głębokich lub zatoru płucnego było około 3 razy większe niż w 
grupie placebo i było oceniane na podobne do ryzyka w czasie leczenia estrogenami. 

 
Nieliczne dane sugerują, że u kobiet z hipertrójglicerydemią (ponad 500 mg/dl), która wystąpiła 
podczas wcześniej stosowanego leczenia za pomocą hormonalnej terapii zastępczej, istnieje 
ryzyko hipertrójglicerydemii podczas leczenia raloksyfenem.  
 
Nie wykazano zwiększonego ryzyka chorób nowotworowych sutka, macicy czy przydatków. 
Sugeruje się ochronne działanie raloksyfenu na rozwój raka sutka. 

W badaniach na szczurach stwierdzono zwiększone ryzyko nowotworu jajnika. U ludzi nie 
obserwowano tego powikłania.  

Bezpieczeństwo stosowania 
 Lek powinien być odstawiony na 72 godziny przed planowanym unieruchomieniem i w 

czasie unieruchomienia (np. okres okołooperacyjny).  
 Należy zalecać ograniczenie długiego unieruchomienia w czasie podróży ze względu na 

zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. 

 B  Zastosowanie raloksyfenu w osteoporozie 

 B1  Główne badania 

Badanie MORE [2] 

Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation 
 
Opis badania  

Oceniono skuteczność 3-letniego leczenia raloksyfenem w dawce 60 mg i 120 mg dziennie w 
porównaniu do placebo w grupie 7705 kobiet w wieku 31-80 lat z osteoporozą 
pomenopauzalną. Oceniano częstość występowania nowych złamań kręgosłupa i 
pozakręgosłupowych.  

 
Kryteria kwalifikacji 

Co najmniej 2 lata po menopauzie. 
Densytometryczne rozpoznanie osteoporozy. 

 
Leczenie 

Pacjenci otrzymywali raloksyfen w dawce 60 mg, 120 mg lub placebo. 
Wszyscy otrzymywali wapń i witaminę D3. 

 
 
 
 



  

 

Wyniki 
W obu grupach raloksyfenowych uzyskano zmniejszenie częstości nowych złamań kręgosłupa 
u kobiet z przebytym i bez przebytego złamania kręgosłupa. 
Nie było istotnej różnicy w częstości złamań pozakręgosłupowych w grupie leczonej 
raloksyfenem w obu dawkach i w grupie placebo. 
W obu grupach raloksyfenowych uzyskano istotnie większy wzrost gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa i szyjki kości udowej w porównaniu do placebo. 
Raloksyfen w dawce 60 mg dziennie zmniejszał ryzyko 1 nowego złamania kręgu o średnim i 
dużym nasileniu o 61% w porównaniu do placebo w grupie osób bez przebytego złamania 
kręgosłupa i o 37% w grupie osób z przebytym złamaniem kręgosłupa po 3 latach leczenia. 

 
Wnioski 

1. Raloksyfen istotnie zmniejsza ryzyko nowych złamań kręgosłupa u kobiet z osteoporozą 
pomenopauzalną z przebytym i bez przebytego złamania kręgu. 

2. Raloksyfen istotnie zwiększa gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki 
kości udowej. 

3. Skuteczność obu dawek raloksyfenu jest podobna. 
 
Kontynuacja programu MORE 
 
Opis badania [3] 

Przedstawiono wyniki programu MORE przedłużonego do 4 lat. 
 
Wnioski 

1. Wyniki uzyskane w czwartym roku obserwacji nie różniły się od uzyskanych po 3 latach 
leczenia. 

2. Uzyskano istotne zmniejszenie ryzyka złamań kręgosłupa w obu grupach raloksyfenowych 
(o 39%) w porównaniu do placebo. 

3. Nie uzyskano zmniejszenia częstości występowania złamań pozakręgosłupowych. 
 
Badanie CORE [4] 
Continuing Outcomes Relevant to Evista 
 
Opis badania 

Badanie CORE było 4-letnią kontynuacją programu MORE. Raloksyfen podawano w dawce 
60 mg dziennie. Głównym celem pracy była ocena wpływu długiego leczenia raloksyfenem na 
ryzyko raka piersi. Jednocześnie oceniono przeciwzłamaniowy efekt leku po długim 8-letnim 
leczeniu. 

 
Wnioski 

1. Po 8 latach podawania raloksyfenu w dawce 60 mg dziennie częstość występowania 
pozakręgosłupowych złamań w grupie leczonej raloksyfenem była podobna do grupy 
placebo. 

2. Raloksyfen podawany w dawce 60 mg dziennie przez 8 lat nie zapobiegał złamaniom 
pozakręgosłupowym kości. 

3. Po 7 latach leczenia gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości 
udowej była istotnie wyższa w porównaniu do wartości wyjściowych. 

 
 



  

 

 B2   Pozostałe badania dotyczące zastosowania raloksyfenu w osteoporozie 
 

 Skuteczność przeciwzłamaniowa raloksyfenu w osteoporozie 
 
Opis badania [5] 
Oceniono częstość nowych klinicznie jawnych złamań kręgosłupa u kobiet z osteoporozą 
pomenopauzalną leczonych raloksyfenem w dawce 60 mg i 120 mg w porównaniu do grupy 
placebo w czasie 1 roku obserwacji. Analizowano dane z programu MORE.  
Wnioski 

1. W ciągu jednego roku leczenia uzyskano zmniejszenie częstości nowych klinicznie 
jawnych złamań kręgosłupa u osób z przebytym wcześniej złamaniem kręgosłupa. 

2. Skuteczność przeciwzłamaniowa była taka sama dla obu dawek raloksyfenu. 
 
Skuteczność przeciwzłamaniową dotyczącą klinicznie jawnych złamań kręgosłupa i złamań 
pozakręgosłupowych raloksyfenu podawanego w ciągu 1 roku stwierdzono też w innej pracy [6]. 
 

 Skuteczność przeciwzłamaniowa raloksyfenu w osteopenii 
 
Opis badania [7] 
Oceniano wpływ raloksyfenu na częstość złamań kręgosłupa u kobiet w okresie 
pomenopauzalnym z rozpoznaną na podstawie badania DXA osteopenią. Analizowano dane z 
programu MORE. 
Wnioski 

1. Leczenie za pomocą raloksyfenu w dawce 60 mg dziennie istotnie zmniejsza częstość 
nowych złamań kręgosłupa, w tym klinicznie jawnych, u osób bez przebytego złamania 
kręgosłupa z osteopenią. 

 
 Ocena skuteczności przeciwzłamaniowego działania raloksyfenu na podstawie 

badania densytometrycznego 
 
Opis badania [8] 
Oceniano wartość przewidywania ryzyka nowego złamania kręgosłupa na podstawie zmiany 
wyników DXA. Analizowano dane z programu MORE po 3 latach leczenia. 
Wnioski 

1. Analiza wyników wykazała, że zmiany gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego 
i szyjki kości udowej odpowiadały tylko w 4% za zmniejszenie liczby nowych złamań 
kręgosłupa. Pozostałe 96% nie jest jasne. 

2. Pomiary gęstości kości w czasie leczenia za pomocą raloksyfenu nie przynoszą istotnych 
informacji na temat wpływu działania leku na zmniejszenie ryzyka złamania kości. 

 
 Ocena skuteczności przeciwzłamaniowej raloksyfenu na podstawie zmian 

stężenia markerów metabolizmu kostnego 
 
Opis badania [9] 
Ponieważ wcześniejsze badania wykazały małą przydatność oznaczania stężenia markerów 
metabolizmu kostnego w przewidywaniu zmniejszenia ryzyka złamania kości, w niniejszej pracy 
oceniono przydatność nowego markera tworzenia kości – P1NP. Oceniano znaczenie zmian 
stężenia P1NP po 1-rocznym leczeniu w grupie 967 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną w 
przewidywaniu ryzyka złamań w czasie 3-letniego leczenia raloksyfenem.  



  

 

Wnioski 
1. Uzyskano istotną zależność między zmianami stężenia P1NP a zmianą ryzyka złamania 

kości. 
2. Zmiany stężenia P1NP po 1 roku odpowiadały w około 28% za całkowitą redukcję ryzyka 

złamania kręgosłupa. 
3. Obniżenie stężenia P1NP po 1 roku leczenia przewidują ryzyko złamania kręgów w czasie 

3-letniego leczenia za pomocą raloksyfenu. 
4. Zmiany stężenia frakcji kostnej fosfatazy zasadowej i osteokalcyny przewidywały również 

zmniejszenie ryzyka złamania kręgów. 
5. Zmiany stężenia CTx nie przewidywały zmniejszenia ryzyka złamania kości po leczeniu 

raloksyfenem. 
 

 Wpływ raloksyfenu na wynik badania histomorfometrycznego 
 
Opis badania [10] 
Oceniano wpływ 2-letniego leczenia raloksyfenem w dawce 60 i 120 mg dziennie w porównaniu 
do placebo na budowę tkanki kostnej ocenianej na podstawie badania histomorfometrycznego. 
Analizowano wyniki programu MORE. 
Wnioski 

1. Po leczeniu kość miała prawidłową budowę. 
2. Obniżeniu uległa szybkość tworzenia kości w obu grupach raloksyfenowych. 
3. Obniżeniu uległo stężenie markera resorpcji kości (w moczu). 
4. Działanie raloksyfenu na kość jest podobne do działania estrogenów. 
5. Hamujące działanie na przemiany kostne jest mniejsze niż po leczeniu alendronianem. 

 
 Ocena skuteczności przeciwzłamaniowej raloksyfenu na podstawie obecności 

klinicznych czynników ryzyka złamania kości 
 

Opis badania [11] 
Oceniano zależność skuteczności przeciwzłamaniowej raloksyfenu od obecności 30 klinicznych 
czynników ryzyka złamania. Analizowano dane z programu MORE. 
Wnioski 

1. Skuteczność przeciwzłamaniowa raloksyfenu nie zależała od obecności klinicznych 
czynników ryzyka złamania kości. 

 
 Gęstość mineralna kości po zakończeniu leczenia raloksyfenem 

 
Opis badania [12] 
Oceniano gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej w 1 rok po 
zakończeniu 5-letniego leczenia raloksyfenem u kobiet w okresie pomenopauzalnym. 
Wnioski 

1. 5-letnie leczenie raloksyfenem nie zabezpiecza przed utratą masy kostnej po zakończeniu 
leczenia. 

2. Szybkość ubytku masy kostnej po zakończeniu leczenia jest taka, jak w grupie placebo. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 Efekt przeciwbólowy po raloksyfenie 
 
1. Opis badania [13] 
Oceniono efekt przeciwbólowy w czasie 6-miesięcznego leczenia osteoporozy pomenopauzalnej 
w grupie 3299 kobiet. Praca miała charakter obserwacyjny i niekontrolowany. Oceniono zmiany 
nasilenia i częstotliwości bólu kości. 
Wnioski 

1. W czasie 6-miesięcznego leczenia raloksyfenem intensywność i częstość epizodów 
bólowych zmniejszyła się o około 50%. 

2. Częstość epizodów bólu zmniejszyła się w zakresie uogólnionych bólów (67,6%), bólów 
stawowych (36,9%) i bólów pleców (32,5%). 

 
2. Opis badania [14] 
Badaniu poddano 120 kobiet w okresie pomenopauzalnym z przewlekłym bólem pleców. 
Podawano raloksyfen w dawce 60 mg dziennie z wapniem (1000 mg dziennie) i witaminą D3 
(800 j.m. dziennie). Badanie trwało 1 rok. Oceniano nasilenie bólów i sprawność fizyczną. 
Wnioski 

1. Nie wykazano przeciwbólowego efektu raloksyfenu w leczeniu przewlekłego bólu pleców. 
 

 Objawy uboczne 
 
W jednej z prac nie wykazano wpływu stosowania raloksyfenu na czynność płytek krwi [15]. 
 
Nie wykazano wpływu leczenia raloksyfenem na ciśnienie tętnicze, ani na stężenie reniny i 
aldosteronu w surowicy [16]. 

Stosowanie raloksyfenu z lewotyroksyną powodowało zmniejszenie wchłaniania w przewodzie 
pokarmowym lewotyroksyny powodując zmniejszenia jej stężenia surowicy [17]. Przedstawiono 
opis 1 przypadku. 

 Raloksyfen ma korzystny wpływ na autonomiczną regulację czynności serca [18]. 
 

 C   Raloksyfen a inne leki 

 C1  Porównanie do innych leków  
 

 Alendronian 
  
1. Opis badania [19] 
Do randomizowanej, podwójnie ślepej próby z użyciem placebo zakwalifikowano 487 kobiet w 
okresie pomenopauzalnym, na podstawie obniżenia gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego lub total hip (T-score ≤-2,0). Pacjentki otrzymywały raloksyfen w dawce 60 mg 
dziennie lub alendronian w dawce 70 mg 1 raz w tygodniu. Leczenie trwało 12 miesięcy. 
Wnioski 

1. Po leczeniu alendronianem uzyskano istotnie wyższy wzrost gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa i total hip w porównaniu do grupy otrzymującej raloksyfen po 12 miesiącach 
leczenia. 

2. Obniżenie przemiany kostnej (stężenia markerów resorpcji kości) było istotnie większe w 
grupie alendronianowej. 



  

 

3. Tolerancja leków była podobna, poza częstszym występowaniem objawów 
naczynioruchowych w grupie raloksyfenowej 

4. Stosowanie alendronianu jest bardziej skuteczne w porównaniu do raloksyfenu u kobiet w 
okresie pomenopauzalnym, co do poprawy gęstości kości i metabolizmu kostnego.  

 
2. Opis badania [20] 
Oceniono stosowanie się do zaleceń lekarskich w czasie leczenia za pomocą raloksyfenu i 
alendronianu podawanego w codziennej dawce w ciągu 12-miesięcznej obserwacji w warunkach 
leczenia ambulatoryjnego u kobiet w okresie pomenopauzalnym. 
Wnioski 

1. Zgodność leczenia z zaleceniami była większa w grupie raloksyfenowej w porównaniu do 
grupy alendronianowej. 

2. Większa liczba pacjentek przerwała leczenie w grupie alendronianowej. 
3. Głównym powodem częstszego przerywania leczenia w grupie alendronianowej w 

porównaniu do grupy raloksyfenowej były objawy uboczne ze strony przewodu 
pokarmowego. 

4. Istotnie więcej pacjentek w grupie raloksyfenowej było zadowolonych z leczenia w 
porównaniu do grupy alendronianowej. 

3. Opis badania [21]  
Porównano skuteczność alendronianu i raloksyfenu w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej na 
podstawie zmian gęstości mineralnej kości i zmian stężenia markerów metabolizmu kostnego. 
Grupa 99 kobiet leczona alendronianem w dawce 10 mg dziennie przez średni okres 43 miesięcy 
została następnie podzielona na 3 grupy: kontynuujących przez 1 rok leczenie alendronianem, 
przyjmujących w tym okresie raloksyfen w dawce 60 mg dziennie lub placebo. 
Wnioski 

1. Odstawienie alendronianu (podawano placebo) spowodowało obniżenie gęstości 
mineralnej kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego bez istotnych zmian w zakresie 
biodra. 

2. Podawanie alendronianu i raloksyfenu spowodowało utrzymanie gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego i podobny wzrost gęstości kości w zakresie biodra, ale nie 
różniący się istotnie od zmian po odstawieniu alendronianu. 

3. U pacjentów po odstawieniu alendronianu obserwowano przyśpieszenie przemiany kostnej. 
4. U pacjentów przyjmujących alendronian nie stwierdzono istotnych zmian metabolizmu 

kostnego. 
5. U pacjentów stosujących raloksyfen obserwowano przyspieszenie metabolizmu kostnego, 

ale mniejsze niż po odstawieniu alendronianu. 
6. Alendronian oceniono jako lek skuteczniejszy od raloksyfenu w leczeniu osteoporozy. 

 
 Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) 

 
1. Opis badania [22] 
Porównano wyniki leczenia kobiet w okresie pomenopauzalnym na podstawie wyników badania 
DXA i markerów metabolizmu kostnego w czasie 12-miesięcznego leczenia za pomocą 
raloksyfenu (60 mg dziennie) lub skoniugowanych estrogenów (0,625 mg) i 
medroksyprogesteronu (5 mg). 
Wnioski 

1. Uzyskano podobny wzrost gęstości kości w zakresie biodra w obu grupach. 
2. Uzyskano wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego, ale większy w grupie 

HTZ. 



  

 

3. Uzyskano obniżenie stężenia markerów resorpcji kostnej w obu grupach, ale większy w 
grupie HTZ. 

4. Krwawienie z dróg rodnych występowało istotnie częściej w grupie leczonej HTZ. 
 
2. Opis badania [23] 
Podobnie jak w pracy poprzedniej porównywano skuteczność 12-miesięcznego leczenia za 
pomocą raloksyfenu, ale w dawce 150 mg dziennie i HTZ (skoniugowane estrogeny 0,625 mg 
dziennie i medroksyprogesteron 2,5 mg dziennie). 
Wnioski 

1. Uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa w obu grupach, ale większy 
w grupie leczonej HTZ. 

2. Uzyskano podobne obniżenie stężenia markerów metabolizmu kostnego w obu grupach. 
 

 Lasofoksyfen 
 

Opis badania [24] 
Porównano wpływ raloksyfenu (60 mg dziennie) i lasofoksyfenu (0,25 mg i 1,0 mg dziennie) w 
podwójnie ślepej próbie z użyciem placebo na zmiany gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego i total hip, stężenie markerów metabolizmu kostnego, LDL-cholesterol oraz 
objawy uboczne w grupie 410 kobiet po menopauzie. Leczenie trwało 2 lata. 
Wnioski 

1. Lasofoksyfen w obu dawkach w istotnie większym stopniu zwiększył gęstość mineralną 
kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu do raloksyfenu i placebo. 

2. Lasofoksyfen w obu dawkach i raloksyfen w podobnym stopniu zwiększyły gęstość 
mineralną kości w zakresie total hip. 

3. Lasofoksyfen w obu dawkach i raloksyfen w podobny istotny sposób zmniejszyły stężenie 
markerów metabolizmu kostnego w porównaniu do placebo. 

4. Lasofoksyfen w obu dawkach  istotnie obniżył stężenie LDL-cholesterolu w porównaniu 
do raloksyfenu i placebo. 

5. Objawy uboczne po lasofoksyfenie w obu dawkach i raloksyfenie były podobne. 
 

 Ospemifen 
 
Opis badania [25] 
Oceniono wpływ 3-miesięcznego leczenia raloksyfenem podawanym w dawce 60 mg dziennie i 
ospemifenem podawanym w 3 różnych dawkach: 30, 60 i 90 mg dziennie i w grupie 118 
zdrowych kobiet w okresie pomenopauzalnym na zmiany stężenia markerów metabolizmu 
kostnego (markery resorpcji: NTx i CTx w moczu i markery tworzenia: P1NP, P1CP, 
osteokalcyna, frakcja kostna fosfatazy zasadowej w surowicy). 
Wnioski 

1. Wydalanie NTx w moczu zmniejszyło się we wszystkich grupach lekowych; wydalanie 
zmniejszyło się w istotnie większym stopniu w grupie leczonej raloksyfenem niż leczonych 
lasofoksynem w dawce 30 mg dziennie. 

2. Stężenie P1NP zmniejszyło się istotnie bardziej w grupie leczonej raloksyfenem niż 
ospemifenem w dawce 90 mg dziennie. 

3. Nie było innych istotnych różnic między poszczególnymi grupami lekowymi. 
4. Skuteczność ospemifenu w zakresie wpływu na metabolizm kostny oceniono podobnie do 

skuteczności raloksyfenu. 
 



  

 

 C2  Podawanie raloksyfenu z innymi lekami 
 

 Z alendronianem 
 
Opis badania [26] 
W czasie 1-rocznego badania oceniano skuteczność łącznego podawania raloksyfenu i 
alendronianu (10 mg dziennie) u kobiet w okresie pomenopauzalnym z T-score w zakresie szyjki 
kości udowej <-2,0. Porównywano wyniki gęstości kości i stężenia markerów metabolizmu 
kostnego w grupie z łączonym leczeniem do wyników uzyskanych przy monoterapii każdym z 
tych leków. 
Wnioski 

1. Uzyskano istotnie większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i 
szyjki kości udowej w grupie alendronianowej niż w grupie raloksyfenowej. 

2. Uzyskano istotnie większe obniżenie stężenia markerów resorpcji kości w grupie 
alendronianowej niż w grupie raloksyfenowej. 

3. Uzyskano istotnie większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i 
szyjki kości udowej w grupie łączonego leczenia niż w każdej z grup z monoterapią. 

4. Uzyskano istotnie większe obniżenie stężenia markerów resorpcji kości w grupie 
łączonego leczenia niż w każdej z grup z zastosowaną monoterapią. 

5. Nie jest jasne, czy większy wpływ na wyniki gęstości kości i stężenie markerów resorpcji 
kości leczenia łączonego przekłada się na większą redukcję ryzyka złamania kości. 

 
 Z klodronianem 

 
Opis badania [27] 
Porównywano skuteczność i bezpieczeństwo jednoczesnego podawania raloksyfenu w dawce 60 
mg dziennie i klodronianu podawanego w zastrzykach domięśniowych 100 mg 1 raz w tygodniu 
przez 12 miesięcy. 
Wnioski 

1. Roczne łączne podawanie raloksyfenu i klodronianu spowodowało większy wzrost gęstości 
kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego niż podawanie raloksyfenu samodzielnie. 

2. Roczne łączne podawanie raloksyfenu i klodronianu spowodowało większe obniżenie 
stężenia markerów resorpcji kości niż podawanie raloksyfenu samodzielnie. 

3. Roczne łączne podawanie raloksyfenu i klodronianu spowodowało większe podwyższenie 
stężenia markerów tworzenia kości niż podawanie raloksyfenu samodzielnie. 

 
 Raloksyfen podawany po zakończeniu leczenia alendronianem 

 
Opis badania [28] 
Porównano wyniki badania gęstości kości i stężenia markerów metabolizmu kostnego u kobiet w 
okresie pomenopauzalnym, które zakończyły długotrwałe (średnio 43 miesiące) przyjmowanie 
alendronianu (10 mg dziennie) i kontynuowały leczenie za pomocą raloksyfenu do tych, które 
nie podjęły dalej żadnego leczenia i do tych, które kontynuowały leczenie alendronianem. 
Obserwacje prowadzono przez 12 miesięcy. 
Wnioski 

1. Po odstawieniu alendronianu u osób bez dalszego leczenia obserwowano obniżenie 
gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego bez zmiany gęstości kości w zakresie 
total hip. 



  

 

2. W obu grupach leczonych (raloksyfen lub kontynuacja podawania alendronianu) uzyskano 
stabilizację wyników DXA w zakresie kręgosłupa lędźwiowego. 

3. W grupach, które kontynuowały leczenie alendronianem lub raloksyfenem uzyskano 
istotny wzrost gęstości kości w zakresie total hip, ale bez istotnej różnicy w porównaniu do 
grupy, która przerwała leczenie. 

4. Pacjenci, którzy przerwali leczenie wykazywali przyśpieszoną przemianę kostną. 
5. Pacjenci przyjmujący raloksyfen wykazywali wzrost przemiany kostnej, ale mniejszy niż w 

grupie nieleczonej. 
6. Pacjenci kontynuujący leczenie alendronianem mieli stabilizację przemiany kostnej. 
7. Najbardziej skutecznym postępowaniem było kontynuowanie podawania alendronianu. 
8. Podawanie raloksyfenu po zakończeniu podawania alendronianu było skuteczniejszym 

postępowaniem niż przerwanie leczenia. 
 

 Raloksyfen podawany po zakończeniu leczenia HTZ 
Opis badania [29] 
Oceniono wpływ leczenia raloksyfenem przez 1 rok na gęstość mineralną kości i gosdpodarke 
lipidową po zakończeniu leczenia HTZ w grupie 34 kobiet w okresie pomenopauzalnym.  
Badanie miało charakter retrospektywny.   
Wnioski 

1. W trakcie 1-rocznego leczenia raloksyfenem po zakończeniu leczenia HTZ uzyskano 
istotny wzrost gęstości mineralnej kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i biodra. 

2. Uzyskano jednocześnie istotne obniżenie stężenia LDL-cholesterolu w surowicy. 
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3.5.2. Nowe postaci SERM 
 
Prowadzone są obecnie prace dotyczące skuteczności innych preparatów SERM. 
 

 Bazedoksyfen [1] 
Prowadzone sa badania III fazy nad zastosowaniem bazedoksyfenu w osteoporozie 
pomenopauzalnej. 

 
1. Opis badania [2] 
W czasie 2-letniego randomizowanego badania, z podwójnie ślepą próbą i użyciem placebo 
oceniano skuteczność i bezpieczeństwo podawania bazedoksyfenu w 3 różnych dawkach: 10, 20 
i 40 mg dziennie. Wyniki porównywano do wyników uzyskanych po leczeniu raloksyfenem. 
Badania wykonano w grupie 1583 kobiet w okresie pomenopauzalnym.  
Wnioski 

1. Uzyskano istotne obniżenie gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i innych 
fragmentów szkieletu w porównaniu do grupy placebo dla wszystkich dawek leku.  

2. Uzyskano obniżenie stężenia osteokalcyny i CTx w surowicy. 
3. Lek był dobrze tolerowany.  

 
2. Opis badania [3] 
Oceniano wpływ bazedoksyfenu na redukcję liczby złamań kręgosłupa (praca randomizowana z 
użyciem placebo) w grupie 7492 kobiet po menopauzie w wieku 55-85 lat bez przebytych 
złamań osteoporotycznych kręgosłupa. Wyniki porównywano do wyników uzyskanych po 
leczeniu raloksyfenem w dawce 60 mg dziennie. Leczenie trwało 36 miesięcy. Bazedoksyfen 
podawano doustnie w dawce 20 i 40 mg dziennie. 
Wnioski 

1. Bazedoksyfen skutecznie obniżał ryzyko złamania kręgosłupa. 
2. Nie było istotnego wpływu na zmniejszenie częstości złamań pozakręgosłupowych. 

 
 Lasofoksyfen 

 
Lasofoksyfen jest selektywnym modulatorem receptora estrogenowego III generacji [4]. 
Zdolność wiązania lasofoksyfenu do receptorów estrogenowych jest około 10-krotnie większa 
niż raloksyfenu. Ze względu na zwiększoną oporność na jelitową glukuronidację ma lepszą 
biodostępność niż inne preparaty SERM. Za najniższą skuteczną dawkę zapobiegającą obniżeniu 
gęstości mineralnej kości i obniżającą stężenie LDL-cholesterolu w surowicy uważa się 0,25 mg 
dziennie.  
 
Porównywano skuteczność lasofoksyfenu z raloksyfenem w zapobieganiu obniżenia gęstości 
mineralnej kości (patrz rozdział o raloksyfenie). 
 
Nie wykazano klinicznie istotnego wpływu lasofoksyfenu na farmakokinetykę warfaryny [5]. 
Autorzy sugerują jednak częstsze oznaczanie INR podczas rozpoczynania i odstawiania 
lasofoksyfenu u chorych przyjmujących warfarynę. 
 
Lasofoksyfen jest metabolizowany w wątrobie, jednak autorzy jednej z prac nie zalecają redukcji 
dawki leku przy łagodnym i umiarkowanym uszkodzeniu czynności wątroby [6]. 
 



  

 

 Ospemifen [7, 8] 
 

 Ormeloksyfen [9] 
 

 Arzoksyfen [10] 
 

 Analog raloksyfenu - Y134 [11] 
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3.6. Parathormon 
 
3.6.1. Teryparatyd (PTH 1-34) 

 A   Informacja o leku 

Teryparatyd jest biosyntetyzowanym (pochodzenia rDNA) fragmentem całej cząsteczki 
ludzkiego parathormonu (biologicznie aktywny N-końcowy fragment 1-34).  
Łączy się z receptorem PTH, tak jak cała cząsteczka PTH i ma tę samą aktywność dotyczącą 
kości i nerek, co cała cząsteczka PTH. 
Aktywność anaboliczna powoduje zwiększenie masy kostnej, zwiększa stężenie markerów 
metabolizmu kostnego (tworzenia i resorpcji) oraz siłę kości.  
Podawany 1 raz dziennie pobudza tworzenie kości beleczkowej i korowej poprzez pobudzenie 
aktywności osteoblastów w znacznie większym stopniu niż osteoklastów. Pobudza aktywność 
dojrzałych osteoblastów, zmniejsza apoptozę osteoblastów.  
W przypadku stale utrzymującego się podwyższonego stężenia parathormonu w nadczynności 
przytarczyc, dominuje działanie resorpcyjne nad anabolicznym.  

 
 

Budowa cząsteczki teryparatydu 
 
Forma leku 

tzw. „pen” 750 μg /3 ml (jednorazowa dawka 20 μg). 
Jedno opakowanie starcza na 28 zastrzyków, nawet jeżeli w „penie” pozostał lek  

 
Producent: firma Lilly 
 
Nazwa fabryczna leku: Forteo 
 
Wchłanianie                                                                                                                               

Lek jest podawany podskórnie. Absorpcja leku jest szybka, a biodostępność wynosi 95%. 
 
Wydalanie 

Przypuszcza się, że lek jest metabolizowany w wątrobie i usuwany przez nerki. 
 
Wskazania 

 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 leczenie osteoporozy hipogonadalnej u mężczyzn  

 
 
 



  

 

Przeciwwskazania 
Najważniejsze 

 przerzuty nowotworowe do kości 
 nowotwory kości 
 osteodystrofia wątrobowa 
 hiperkalcemia  
 choroby kości związane                   

z nadczynnością przytarczyc 
 okres laktacji 

 osteomalacja 
 osteosarkoma kości 
 choroba Pageta 
 radioterapia kości 
 osteodystrofia nerkowa 
 krzywica 

 
Prawdopodobnie istotne 

 hipotensja  kamica układu moczowego 
 
Dawkowanie w leczeniu osteoporozy 

Lek jest podawany w iniekcji podskórnej w powłoki brzucha lub udo.  
Lek jest podawany 1 raz dziennie w dawce 20 μg u kobiet i mężczyzn. 
Dla uniknięcia ewentualnej hipotonii ortostatycznej, lek powinien być podany w taki sposób, 
aby temu zapobiec. Pacjent powinien przebywać w pozycji leżącej aż do normalizacji ciśnienia 
tętniczego. 
Nie jest określona optymalna pora dnia dla podania leku. 
Ze względu na nieznaną skuteczność i bezpieczeństwo u ludzi podczas stosowania leku przez 
ponad 2 lata, lek został zarejestrowany do stosowania do 2 lat w USA i 1,5 roku w Europie. 

 
Objawy mogące pojawić się w czasie leczenia (na podstawie informacji internetowej z 
Medscape) 
Najczęściej 

 bóle stawowe 
 zaparcia  
 biegunka 
 zawroty głowy 

 ogólne osłabienie 
 nudności 
 zapalenie śluzówki nosa 

 
Mniej często 

 zapalenie gardła 
 kaszel 
 kurcze kończy dolnych 
 depresja 
 dyspepsja 
 duszność 
 omdlenia  
 bóle głowy 
 poty 

 nadciśnienie tętnicze 
 bezsenność 
 bóle szyi 
 hipotensja ortostatyczna 
 zapalenie gardła 
 zapalenie płuc 
 wysypka skórna 
 zawroty głowy 
 wymioty 

 
Rzadko 
 

 hiperkalcemia  
 zmiany skórne po iniekcji  
 pokrzywka  
 obrzęk naczynioruchowy głowy i szyi



Bezpieczeństwo stosowania teryparatydu 
Stwierdzono zwiększone ryzyko występowania osteosarcoma u szczurów proporcjonalne do 
dawki i czasu podawania. Zostało to uwzględnione przy ustalaniu przeciwwskazań do 
stosowania leku i maksymalnego czasu stosowania leku (2 lata). 
Po podaniu leku dochodzi do przejściowego wzrostu stężenia wapnia w surowicy, osiągając 
szczyt po 4-6 godzinach. Stężenie wraca do wartości wyjściowej po 16-24 godzinach. 
Podwyższone stężenie wapnia w surowicy w ciągu 16 godzin od podania leku jest uważane za 
farmakologiczny efekt działania teryparatydu.  
Do rozważenia pozostaje zmniejszenie dawki wapnia, kiedy stężenie wapnia w surowicy w 4-6 
godzin po podaniu leku przekracza górne granice normy.  
 
Lek należy ostrożnie stosować z podawaną jednocześnie digoksyną. 

 B   Zastosowanie teryparatydu w osteoporozie 

 B1  Główne badania 

Fracture Prevention Trial [1]  
 
Opis badania  

Badanie wykonano u 1637 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. 
Było to randomizowane badanie, z podwójnie ślepą próbą, z użyciem placebo. 
Średni okres obserwacji wynosił 21 miesięcy. 
Oceniano skuteczność teryparatydu w zapobieganiu nowym złamaniom kręgosłupa. 

 
Kryteria kwalifikacji 

Przebyte złamanie kręgosłupa o charakterze osteoporotycznym. 
 
Leczenie 

Pacjenci otrzymywali w sposób losowy 20 lub 40 μg teryparatydu w zastrzyku podskórnym.  

Wyniki 
Nowe złamania kręgosłupa oceniane na podstawie badania Rtg wystąpiły u: 

 5% przyjmujących teryparatyd w dziennej dawce 20 μg  
 4% przyjmujących teryparatyd w dziennej dawce 40 μg  
 14% kobiet przyjmujących placebo 

Nowe złamania osteoporotyczne pozakręgosłupowe wystąpiły u 6% kobiet przyjmujących 
placebo i po 3% w obu grupach przyjmujących teryparatyd.  
Uzyskano wzrost gęstości kości w porównaniu do grupy placebo, dla dawki 20 μg: w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego o 9 punktów procentowych i w zakresie szyjki kości udowej o 3 
punkty procentowe, a dla dawki 40 μg, odpowiednio o 13 i 6 punktów procentowych. 
Stwierdzono nieliczne objawy uboczne w grupie leczonych teryparatydem (głównie nudności i 
bóle głowy).  Większe ryzyko objawów ubocznych występowało przy większej dawce leku.  

 
Wnioski 

1. Leczenie za pomocą teryparatydu zmniejsza ryzyko złamania osteoporotycznego 
kręgosłupa i złamań pozakręgosłupowych.  

2. Efekt przeciwzłamaniowy obu dawek teryparatydu był podobny. 
3. Dawka 40 μg zwiększa gęstość kości w większym stopniu niż dawka 20 μg.  
4. Leczenie teryparatydem jest dobrze tolerowane.  



  

 

 B2  Pozostałe badania dotyczące zastosowania teryparatydu w osteoporozie 
 

 Redukcja częstości złamań 

Opis badania [2] 
Analizowano wyniki badania Fracture Prevention Trial. Oceniono wyniki u 931 kobiet z 
osteoporozą pomenopauzalną z przebytym złamaniem kręgosłupa. Obserwacja trwała średnio 21 
miesięcy. Podawano 20 μg teryparatydu. Wyniki porównywano do grupy placebo. 
Wnioski 

1. Występowanie przebytych złamań kręgosłupa było czynnikiem ryzyka nowych złamań 
kręgosłupa i złamań pozakręgosłupowych w grupie placebo. 

2. W grupie placebo obserwowano istotny wzrost częstości nowych złamań kręgosłupa i 
złamań pozakręgosłupowych. 

3. W grupie otrzymującej teryparatyd nie obserwowano istotnego wzrostu częstości 
występowania złamań kręgosłupa i pozakręgosłupowych. 

4. W grupie leczonej teryparatydem nie obserwowano zwiększonego ryzyka nowych złamań 
u osób z przebytym złamaniem kręgosłupa. 

 
 Ocena skuteczności teryparatydu na podstawie zmiany gęstości mineralnej 

kości 
 
1. Opis badania [3] 
Oceniono zmiany gęstości kości w trakcie 2-letniego leczenia 60 pacjentów z osteoporozą  
teryparatydem w dawce 20 μg dziennie. 
Wnioski 

1. Uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i biodra po 1 
roku i po 2 latach leczenia. 

2. W zakresie kości nadgarstka uzyskano istotny statystycznie spadek gęstości kości po 2 
latach leczenia. 

 
2. Opis badania [4] 
Analizowano wyniki 3 programów badawczych, w tym Fracture Prevention Trial pod względem 
wpływu leczenia teryparatydem na zmiany gęstości kości. 
Wnioski 

1. U większości chorych leczonych teryparatydem (ponad 90% we wszystkich programach) 
uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego. 

2. Nie stwierdzono istotnych różnic w charakterystyce pacjentów, którzy uzyskali istotny 
wzrost gęstości kości i tymi, którzy takiego wzrostu nie uzyskali.  

 
3. Opis badania [5] 
Analizie poddano wyniki programu Fracture Prevention Trial. Oceniano zmiany gęstości kości i 
ich związek ze zmniejszonym ryzykiem złamania kręgosłupa. 
Wnioski 

1. Teryparatyd istotnie zmniejszał ryzyko złamania kręgów kręgosłupa. 
2. Wzrost gęstości kości zależny od teryparaydu jest odpowiedzialny za 30% (przy niższych 

wartościach BMD) do 41% (przy wyższych wartościach BMD) zmniejszenia ryzyka 
złamania kręgów.  

3. Większość przeciwzłamaniowego efektu teryparatydu zależy od niezwiązanych ze 
wzrostem gęstości mineralnej zmienionych właściwości kości. 

 



  

 

 Ocena skuteczności przeciwzłamaniowej teryparatydu na podstawie 
wyjściowych wartości stężenia markerów metabolizmu kostnego 

Opis badania [6] 
Analizie poddano wyniki programu Fracture Prevention Trial. 
Wnioski 

1. Pacjenci z najszybszą przemianą kostną ocenianą na podstawie stężenia markerów 
metabolizmu kostnego w surowicy mieli najwyższe ryzyko złamania kości. 

2. Obniżenie względnego ryzyka złamania kości było niezależne od wyjściowych wartości 
stężenia markerów metabolizmu kostnego. 

3. Leczenie teryparatydem jest skuteczne, niezależnie od wyjściowych wartości przemiany 
kostnej. 

 
 Ocena skuteczności teryparatydu na podstawie zmiany stężenia markerów 

metabolizmu kostnego 
 
Opis badania [7] 
Opisano algorytm wykorzystania oznaczenia stężenia markera tworzenia kości (P1NP) w ocenie 
skuteczności leczenia za pomocą teryparatydu. Leczeniu poddano kobiety z osteoporozą 
pomenopauzalną. Otrzymywały 20 μg leku dziennie. Stężenie P1NP oceniano po 3 miesiącach 
leczenia, a BMD po 12 miesiącach. Analizowano wyniki Fracture Prevention Trial. Za wynik 
dodatni uznano wzrost stężenia P1NP o więcej niż 10 μg /l. 
Wnioski 

1. Istotny wzrost P1NP po 3 miesiącach leczenia uzyskano u 77-79% badanych, podczas gdy 
w grupie placebo jedynie u 6%. 

2. Pacjenci z mniejszym lub równym 10 μg wzrostem stężenia P1NP w surowicy po 3 
miesiącach leczenia wymagają oceny właściwego przyjmowania leku oraz badania w 
kierunku medycznych powodów będących przyczyną nieskutecznego leczenia. 

3. Nie są znane zależności między zmianami stężenia P1NP, a zmianą ryzyka złamania kości. 
 

 Leczenie osteoporozy u mężczyzn 
 

1. Opis badania [8] 
Leczeniu poddano 437 mężczyzn z osteoporozą, u których wartość T-score kręgosłupa lub 
biodra wynosiła <-2,0. Otrzymywali 20 μg lub 40 μg teryparatydu dziennie podskórnie przez 
okres około 11 miesięcy.  
Wnioski 

1. Teryparatyd istotnie podwyższa gęstość kości w porównaniu do grupy placebo już po 3 
miesiącach leczenia. 

2. Skuteczność obu dawek teryparatydu była podobna. 
3. Po większej dawce teryparatydu częściej występowały objawy uboczne. 

 
2. Opis badania [9] 
Praca ta była kontynuacją pracy opisanej wcześniej [8]. Grupa 355 mężczyzn była obserwowana 
przez 30 miesięcy po zakończeniu leczenia. Oceniano zmiany gęstości kości i ryzyko złamania 
kręgosłupa po zakończeniu leczenia teryparatydem. Po 30 miesiącach obserwacji od zakończenia 
leczenia teryparatydem, 29% pacjentów otrzymywało leczenie antyresorpcyjne; 75% spośród 
tych chorych przyjmowało bisfosfonian, a 18% testosteron. 
 
 
 



  

 

Wnioski 
1. U chorych nie przyjmujących żadnego leczenia po zakończeniu przyjmowania 

teryparatydu, gęstość kości kręgosłupa i total hip stopniowo obniżała się, ale pozostała do 
końca wyższa niż wartości wyjściowe. 

2. U chorych, którzy stosowali antyresorpcyjne leczenie po zakończeniu przyjmowania 
teryparatydu, stwierdzono zahamowanie obniżania gęstości kości lub jej wzrost.  

3. W grupie kontynuującej leczenie innym lekim antyresorpcyjnym nie stwierdzono redukcji 
liczby wszystkich złamań kręgosłupa.  

4. W grupie kontynuującej leczenie innym lekim antyresorpcyjnym stwierdzono redukcję 
liczby złamań kręgosłupa o średnim i ciężkim nasileniu. 

 
 Wpływ teryparatydu na jakość życia 

 
Opis badania [10] 
W badaniu tym oceniano wpływ dawki 20 μg i 40 μg teryparatydu w porównaniu do placebo na 
jakość życia ocenianą na podstawie kwestionariusza jakości życia. Obserwacja wynosiła średnio 
21 miesięcy.  
Wnioski 

1. Teryparatyd, poprzez zmniejszenie ryzyka nowych złamań kości zapobiega pogorszeniu 
jakości życia.  

2. Stwierdzono pogorszenie jakości życia (ocena stanu fizycznego i psychicznego) u osób, 
które doznały nowych złamań kości.  

 
 Wpływ teryparatydu na jakość kości 

 
1. Opis badania [11] 
Analizę oparto na badaniu histomorfometrycznym kości oraz na mikrotomografii komputerowej 
u 51 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Materiał pochodził z programu Fracture Prevention 
Trial. Leczenie za pomocą 20 μg i 40 μg teryparatydu trwało średnio 19 miesięcy. 
Wnioski 

1. U chorych leczonych teryparatydem stwierdzono m.in. wzrost objętości kości beleczkowej, 
grubości korowej kości. 

2. Poprawa morfologii kości beleczkowej i korowej powinna poprawić biomechaniczne 
właściwości kości, co byłoby zgodne z jej przeciwzłamaniowym działaniem. 

2. Opis badania [12] 
Oceniono wpływ leczenia teryparatydem w dawce 20 i 40 μg na budowę b.k.k.u. u 558 kobiet z 
osteoporozą pomenopauzalną. Analiza dotyczyła wyników programu Fracture Prevention Trial. 
Leczenie trwało średnio 20 miesięcy.  
Wnioski 

1. Leczenie za pomocą teryparatydu spowodowało zwiększenie siły osiowej i zgięciowej 
kości.  

2. Leczenie za pomocą teryparatydu zwiększyło grubość kości korowej. 
3. Efekty leczenia teryparatydem nie były widoczne w kości korowej trzonu kości udowej. 

3. Opis badania [13] 
 Badania biopsyjne kości wykonano u 27 kobiet w okresie pomenopauzalnym leczonych przez 
miesiąc teryparatydem w dawce 50 μg dziennie.  
Wnioski 

1. Leczenie teryparatydem stymuluje tworzenie kości. 



  

 

2. Wzrost szybkości tworzenia (4-krotny) kości na powierzchni okołookostnowej sugeruje 
możliwość zwiększenia wymiarów kości. 

 
 Odstawienie teryparatydu 

 
1. Opis badania [14] 
Obserwacja dotyczyła 21 mężczyzn i trwała przez 20 miesięcy po zakończeniu leczenia 
teryparatydem. Dwunastu mężczyzn rozpoczęło leczenie alendronianem zaraz po zakończeniu 
leczenia teryparatydem. Pozostali nie kontynuowali żadnego leczenia. 
Wnioski 

1. Pacjenci bez dodatkowego leczenia mieli spadek gęstości kości w 1 roku po odstawieniu 
teryparatydu. 

2. Pacjenci, którzy kontynuowali leczenie alendronianem mieli dalszy wzrost gęstości kości w 
zakresie kręgosłupa. 

3. Autorzy uważają, że należy rozważyć włączenie bisfosfonianu po zakończeniu leczenia 
teryparatydem dla utrzymania wzrostu gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego u 
mężczyzn z osteoporozą. 

 
2. Opis badania [15] 
Badaniu poddano 1262 kobiety z osteoporozą pomenopauzalną po zakończeniu leczenia 
teryparatydem w dawce 20 μg i 40 μg dziennie. Oceniano utrzymanie zmniejszonego ryzyka 
złamania kości po odstawieniu teryparatydu u kobiet z osteoporozą w okresie 
pomenopauzalnym. Okres leczenia wynosił średnio 19 miesięcy. Analizowano dane z programu 
Fracture Prevention Trial. Okres obserwacji po zakończeniu leczenia wynosił 50 miesięcy; 60% 
badanych kobiet było leczonych w różny sposób w tym okresie.  
Wnioski 

1. W czasie leczenia uzyskano redukcję liczby złamań pozakręgosłupowych. 
2. Przeciwzłamaniowy efekt dotyczący złamań pozakręgosłupowych utrzymywał się do 30 

miesięcy po zakończeniu leczenia teryparatydem. 
3. Gęstość kości w zakresie total hip i kręgosłupa lędźwiowego obniżyła się w grupie, która 

nie stosowała żadnego leczenia farmakologicznego po zakończeniu przyjmowania 
teryparatydu. 

4. U pacjentek przyjmujących bisfosfoniany uzyskano stabilizację lub wzrost gęstości kości w 
zakresie total hip i kręgosłupa lędźwiowego. 

 
 Nietypowe sposoby podawania PTH 

 
1. Opis badania [16] 
Podawano 100 j.m. teryparatydu 1 raz w tygodniu przez 1 rok u 10 kobiet i mężczyzn z 
osteoporozą pierwotną.  
Wnioski 

1. Cotygodniowe podawanie teryparatydu spowodowało wzrost objętości kości beleczkowej i 
poprawiło mikrostrukturę kości. 

2. Uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego. 
3. Nie stwierdzono istotnych objawów ubocznych.  

 
2. Opis badania [17] 
Opracowano donosową formę teryparatydu dla uniknięcia niewygodnej podskórnej formy 
podawania leku. Szczytowe stężenie teryparatydu osiągnięte po dawce 1000 μg odpowiada 
stężeniu uzyskanemu po 20 μg leku podawanego podskórnie.  



  

 

Oceniono bezpieczeństwo i skuteczność donosowej formy leku w 3 różnych dawkach (250 μg, 
500 μg i 1000 μg) w porównaniu do 20 μg teryparatydu podawanego podskórnie. Obserwacja 
trwała 3 miesiące. 
Wnioski 

1. W ciągu 3 miesięcy podawania donosowej postaci teryparatydu uzyskano wzrost gęstości 
kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego proporcjonalny do dawki leku (dla 1000 μg 
2,4%).  

2. Uzyskano istotne zmiany stężenia markerów metabolizmu kostnego (wzrost stężenia P1NP 
i osteokalcyny i jednoczesne zmniejszenie wydalania z moczem NTx) tylko po dawce 1000 
μg.   

3. Obserwowano przejściowe epizody hiperkalcemii. 
 

 Leczenie teryparatydem u chorych z niewydolnością nerek 
 

Opis badania [18] 
Analizie poddano wyniki programu Fracture Prevention Trial. Badania wykonano w grupie 
pacjentów z prawidłową lub zaburzoną czynnością nerek (GFR>30 ml/min). Pacjenci 
otrzymywali teryparatyd w dawce 20 lub 40 μg dziennie lub placebo. Oceniano zmiany 
czynności nerek, gęstości kości i stężenia markerów metabolizmu kostnego.  
Wnioski 

1. W trakcie leczenia uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego i szyjki kości udowej oraz wzrost stężenia P1NP niezależnie od stopnia 
uszkodzenia czynności nerek. 

2. Zmniejszenie ryzyka złamań kręgosłupa i złamań pozakręgosłupowych było niezależne od 
stopnia uszkodzenia czynności nerek. 

3. Zmiany czynności nerek w trakcie leczenia nie zależały od stopnia uszkodzenia czynności 
nerek sprzed leczenia. 

4. Ryzyko wzrostu stężenia wapnia w surowicy w trakcie leczenia teryparatydem w 
pierwszych 4-6 godzinach od podania leku nie było związane ze stopniem uszkodzenia 
funkcji nerek sprzed leczenia. 

5. Ryzyko wzrostu stężenia kwasu moczowego w surowicy po leczeniu teryparatydem w 
dawce 40 μg dziennie było największe w grupie chorych z GFR 30-49 ml/min sprzed 
leczenia. 

6. Nie obserwowano wzrostu ryzyka dny moczanowej, zapalenia stawów ani kamicy 
nerkowej niezależnie od wyjściowych wartości GFR. 

 Leczenie teryparatydem u chorych w starszym wieku 

Opis badania [19] 
Analizowano wyniki programu Fracture Prevention Trial. Oceniono skuteczność i 
bezpieczeństwo leczenia osteoporozy za pomoca teryparatydu w grupie pacjentów starszym 
wieku, tj. 75 i więcej lat. 
Wnioski 

1. Nie było istotnych różnic w wynikach gęstości kości, stężeń markerów metabolizmu 
kostnego, objawach ubocznych pomiędzy grupą starszych pacjentów (≥75 lat) i grupą 
pacjentów młodszych. 

2. Wiek pacjentów nie wpływa na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania teryparatydu w 
osteoporozie. 



  

 

 C  Teryparatyd a inne leki 

 C1   Porównanie teryparatydu z innymi lekami 
 

 Alendronian 
 
1. Opis badania [20] 
Porównano wpływ obu sposobów leczenia na wartość BMD, częstość złamań 
pozakręgosłupowych i przemianę kostną u 146 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Pacjentki 
otrzymywały teryparatyd w dziennej dawce 40 μg lub alendronian w dawce 10 mg dziennie. 
Leczenie trwało średnio 14 miesięcy. 
Wnioski 

1. Teryparatyd spowodował większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa po 3 
miesiącach leczenia w porównaniu do alendronianu. 

2. Teryparatyd spowodował większy wzrost BMD w zakresie szyjki kości udowej po leczeniu 
w porównaniu do alendronianu. 

3. Po leczeniu teryparatydem w większym stopniu zmniejszyła się gęstość kości w zakresie 
trzonu kości promieniowej w porównaniu do alendronianu. 

4. Częstość złamań pozakręgosłupowych była istotnie mniejsza po leczeniu teryparatydem niż 
po alendronianie (p<0,05). 

5. Oba leki były dobrze tolerowane. 
 
2. Opis badania [21] 
Porównano wpływ leczenia teryparatydem w dawce 20 μg dziennie (28 pacjentów) i 
alendronianem w dawce 10 mg dziennie (25 pacjentów) na zmiany gęstości kości ocenianej za 
pomocą metody DXA w zakresie kręgosłupa i metody QCT w zakresie kręgu L3.  
Wnioski 

1. W obu grupach leczniczych uzyskano istotny wzrost gęstości kości u ponad 75% 
pacjentów. 

2. Wzrost gęstości kości w zakresie kości beleczkowej (badanie QCT) był 5-12 razy większy 
w grupie pacjentów leczonych teryparatydem. 

3. Wzrost siły kości kręgów ocenianej metodą QCT był 5-krotnie większy po leczeniu 
teryparatydem niż alendronianem. 

 
3. Opis badania [22] 
Porównano wpływ teryparatydu i alendronianu na redukcję bólu pleców u kobiet z osteoporozą 
pomenopauzalną. Porównywano efekt przeciwbólowy teryparatydu w dawce 40 μg dziennie do 
alendronianu w dawce 10 mg dziennie. Leczenie było prowadzone przez średnio 14 miesięcy.  
Wnioski 

1. Uzyskano istotne zmniejszenie bólu po teryparatydzie o różnym nasileniu, czego nie 
obserwowano po alendronianie.  

2. Efekt zmniejszenia bólu utrzymywał się po zakończeniu leczenia, w czasie 18-miesięcznej 
obserwacji.  

3. Zmniejszeniu uległo nasilenie bólów i częstość występowania epizodów bólowych. 
 
4. Opis badania [23] 
Oceniono skuteczność 20 μg i 40 μg teryparatydu na podstawie metaanalizy 5 dostępnych 
publikacji i porównano efekt przeciwbólowy do innych leków. 
Wnioski 

1. Nie było różnicy w przeciwbólowym działaniu między dawką 20 i 40 μg.  



  

 

2. Pacjenci w grupie leczonej teryparatydem mieli mniejsze ryzyko wystąpienia nowego bólu 
pleców lub pogorszenia bólów w porównaniu do grupy placebo, alendronianowej lub HTZ. 
 

5. Opis badania [24] 
Porównano wpływ teryparatydu (20 μg dziennie) i alendronianu (10 mg dziennie) na 
wytrzymałość kości na upadek na bok ocenianą na podstawie badania tomograficznego i na 
gęstość kości w zakresie szyjki kości udowej i total hip. Oceniono też stosunek wytrzymałości 
kości do gęstości jako wyraz jakości kości. Leczenie trwało 18 miesięcy. 
Wnioski 

1. W grupie osób leczonych teryparatydem uzyskano wzost gęstości kości w zakresie kości 
beleczkowej i obniżenie w zakresie kości korowej. Łącznie wynik badania nie uległ 
zmianie. 

2. Po leczeniu alendronianem nie stwierdzono zmian w żadnej z postaci kości.  
3. Wytrzymałość kości wzrosła istotnie po teryparatydzie, a była bez zmian po alendronianie. 
4. Jakość kości istotnie wzrosła po teryparatydzie, a była bez zmian po alendronianie. 

 
 Kalcytonina 

Opis badania [25] 
Porównano wpływ 6-miesiecznego leczenia teryparatydem (20 μg dziennie, 47 pacjentów) i 
kalcytoniną (100 j.m. podskórnie dziennie, 57 pacjentów) na wyniki gęstości mineralnej kości i 
stężenie markerów metabolizmu kostnego.  
Wnioski 

1. Uzyskano istotny wzrost gęstości mineralnej kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego u 
chorych leczonych teryparatydem. 

2. Po leczeniu kalcytoniną nie było istotnych zmian gęstości mineralnej kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego. 

3. Nie było istotnych zmian gęstości mineralnej kości w obu grupach leczniczych. 
4. Uzyskano istotny wzrost aktywności frakcji kostnej fosfatazy zasadowej i stężenia 

osteokalcyny w surowicy po leczeniu teryparatydem. 
5. Po leczeniu kalcytoniną obniżyło się stężenie osteokalcyny w surowicy, a aktywność frakcji 

kostnej fosfatazy zasadowej pozostała bez zmian.  
6. Leczenie teryparatydem było skuteczniejsze niż leczenie kalcytoniną. 

 C2  Stosowanie teryparatydu z innymi lekami 

 
 Z alendronianem 

 
Opis badania [26] 
Na podstawie doniesień literaturowych oceniano, czy jednoczesne stosowanie alendronianu i 
teryparatydu ma addycyjny wpływ na gęstość kości. 
Wnioski 

1. Nie wykazano addycyjnego wpływu na gęstość kości jednoczesnego stosowania 
alendronianu i teryparatydu. 

2. W badaniach wykonanych u mężczyzn stwierdzono, że dodanie alendronianu do 
teryperatydu zmniejsza wpływ teryparatydu na podwyższenie gęstości kości. 

3. Nie należy stosować łącznie alendronianu i teryparatydu. 
 
Podobnie negatywnie oceniono łączne podawanie teryparatydu z alendronianem w innej pracy 
[27]. 



  

 

 Z raloksyfenem 
 
Opis badania [28] 
Porównywano efekty leczenia za pomocą samego teryparatydu i teryparatydu w połączeniu z 
raloksyfenem. 
Wnioski 

1. Łączona terapia teryparatydem i raloksyfenem zwiększała tworzenie kości oceniane na 
podstawie stężenia markerów metabolizmu kostnego w stopniu podobnym do monoterapii.  

2. Wzrost resorpcji kostnej i wzrost gęstości total hip był istotnie większy przy leczeniu 
łączonym niż w monoterapii.  

3. Leczenie łączone może w większym stopniu niż podawanie samego teryparatydu 
zwiększać tworzenie kości.  

4. Na podstawie obecnej pracy nie można ocenić wpływu łączonego leczenia teryparatydem z 
raloksyfenem na zapobieganie złamaniom kości. 

 
 Z hormonalną terapią zastępczą (HTZ) 

 
Opis badania [29] 
Oceniano wpływ leczenia teryparatydem u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną stosujących 
już hormonalną terapię zastępczą. 
Wnioski 

1. Dodanie teryparatydu do stosowanej wcześniej HTZ powodowało dodatkowy wzrost 
gęstości kości poza ten oczekiwany tylko po leczeniu HTZ. 

2. Objawy uboczne po teryparatydzie były te same, co przy leczeniu pojedynczym. 
3. Efekt dodania teryparatydu do HTZ był ten sam, niezależnie od momentu dołączeniu leku, 

czy to razem z HTZ, czy co najmniej po 1 roku leczenia HTZ. 
 

 Alendronian podawany po zakończeniu leczenia teryparatydem  
 
Opis badania [30] 
Ponieważ stosowanie teryparatydu jest ograniczone do 2 lat, istotne jest, czy podawanie innego 
leku po zakończeniu podawania teryparatydu jest skuteczne w leczeniu osteoporozy. 
W badaniu oceniono skuteczność alendronianu po 1-rocznym leczeniu teryparatydem. 
Wnioski 

1. Po odstawieniu teryparatydu utrzymywał się wzrost gęstości kości u chorych 
otrzymujących alendronian. 

2. U chorych bez dalszego leczenia obserwowano spadek gęstości kości. 
3. U pacjentów po zakończeniu leczenia teryparatydem podawanie leku antyresorpcyjnego 

jest skuteczne w leczeniu osteoporozy. 

 Teryparatyd podawany po zakończeniu leczenia alendronianem               
i ryzedronianem  

 
1. Opis badania [31] 
Porównano skuteczność leczenia teryparatydem przez 12 miesięcy poprzedzonego 24-
miesięcznym podawaniem alendronianu i ryzedronianu (po 146 chorych w każdej grupie) 
(badanie OPTAMISE). Oceniano zmiany stężenia markerów metabolizmu kostnego i zmiany 
gęstości kości w badaniu DXA i QCT. W grupie leczonej przez 24 miesiące ryzedronianem 
stężenie markerów metabolizmu kostnego przed rozpoczęciem drugiej fazy badania, tj. leczenia 
teryparatydem, było wyższe niż po leczeniu alendronianem. Nie było innych różnic między 
obydwoma grupami. 



  

 

Wnioski 
1. W czasie leczenia teryparatydem poprzedzonego leczeniem ryzedronianem uzyskano 

większy wzrost stężenia P1NP po 3 miesiącach leczenia niż w grupie poprzedzonej 
leczeniem alendronianem. 

2. W czasie leczenia teryparatydem poprzedzonego leczeniem ryzedronianem uzyskano 
większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i total hip. 

3. Uzyskano większy wzrost gęstości kości beleczkowej kręgosłupa w badaniu QCT w trakcie 
leczenia teryparatydem poprzedzonego leczeniem ryzedronianem niż alendronianem. 

 
2. Opis badania [32] 
W tym samym co wyżej programie OPTAMISE oceniano zmiany stężenia markerów 
metabolizmu kostnego w czasie leczenia teryparatydem poprzedzonego 2-letnim leczeniem 
alendronianem lub ryzedronianem.  
Wnioski 

1. Uzyskano istotnie większy wzrost stężenia markerów metabolizmu kostnego, głównie 
P1NP po 1-5 miesiącach leczenia teryparatydem poprzedzonego leczeniem ryzedronianem 
w porównaniu do leczenia alendronianem. 

 
 Teryparatyd podawany po zakończeniu leczenia alendronianem                            

 
Opis badania [33] 
Oceniano wpływ 24-miesięcznego leczenia teryparatydem (20 μg dziennie) u 38 kobiet z 
osteoporozą pomenopauzalną na mikrouszkodzenia kości powstałe po leczeniu alendronianem 
(10 mg dziennie lub 70 mg 1 raz w tygodniu).  
Wnioski 

1. Wyniki badania biopsyjnego kości wykazały zmniejszenie liczby mikrouszkodzeń kości w 
trakcie leczenia teryparatydem powstałych po leczeniu alendronianem. 
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3.6.2. Parathormon 1-84  

 A   Informacja o leku 

Cała cząsteczka parathormonu (PTH 1-84) jest rekombinowaną formą ludzkiego PTH. 
Pomieważ cała cząsteczka PTH zawiera C-końcowy fragment PTH, może to różnić ją od 
teryparatydu (PTH 1-34). Jednorazowa dzienna dawka 100 μg podawana podskórnie powoduje 
stymulację tworzenia kości, zwiększa masę kości, zmniejsza ryzyko złamania kręgosłupa. Jest 
zatwierdzona w krajach Unii Europejskiej do leczenia osteoporozy pomenopauzalnej u osób z 
wysokim ryzykiem złamania kości [1].  
 
Forma leku 

Tzw. “pen” – jednorazowa dawka 100 μg 
 
Producent: firma NPS Pharmaceuticals 
 
Nazwa fabryczna leku: Preotact 
 
Wskazania 

 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej u osób z wysokim ryzykiem złamania kości 
 

Lek został zarejestrowany do leczenia przez 24 miesiące. 
 
Informacje dotyczące przeciwwskazań, objawów ubocznych, takie jak przy teryparatydzie. 

 B  Zastosowanie PTH 1-84 w osteoporozie 

Opis badania [2] 
Celem pracy była ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania PTH 1-84 w leczeniu 
osteoporozy pomenopauzalnej. Badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą i użyciem 
placebo przeprowadzono w okresie 18 miesięcy przy udziale 2532 kobiet w okresie 
pomenopauzalnym z obniżoną gęstością kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego lub biodra. 
Badani otrzymywali 100 μg PTH 1-84 dziennie podskórnie lub placebo. Wszyscy otrzymywali 
wapń (700 mg dziennie) i witaminę D3 (400 j.m. dziennie). 67,2% pacjentów ukończyło badanie.  
Wnioski 

1. W grupie leczonej PTH 1-84 zmniejszyła się liczba nowych złamań kręgosłupa oraz 
zmniejszyło się nasilenie przebytych złamań kręgosłupa w porównaniu do grupy placebo.  

2. W grupie leczonej PTH 1-84 uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego (większy) i biodra (mniejszy) w porównaniu do grupy placebo. 

3. Gęstość kości w zakresie kości promieniowej obniżyła się.  
4. Liczba epizodów hiperkalcemii, hiperkalciurii i nudności była większa w grupie leczonej 

PTH 1-84 w porównaniu do grupy placebo. 

 Podawanie alendronianu po PTH (1-84)  
 
1. Opis badania [3] 
Oceniono wykładniki skuteczności 1-rocznego leczenia parathormonem (1-84) z następowym 
leczeniem alendronianiem również przez 1 rok w grupie 53 kobiet w okresie pomenopauzalnym. 
Za skuteczne leczenie uznano obecność wzrostu gęstości kości o >20%. 
 



  

 

Wnioski 
1. Uzyskano korelację wzrostu gęstości kości a wiekiem pacjentów, ich BMI, stężeniem 

wapnia w surowicy. 
2. Nie było istotnej korelacji między wyjściowymi wartościami stężenia markerów 

metabolizmu kostnego: CTx, P1NP i frakcją kostną fosfatazy zasadowej a zmianami BMD. 
3. Stwierdzono istotną korelację zmian BMD a wartościami stężenia markerów metabolizmu 

kostnego po 1 i 3 miesiącach leczenia oraz zmianami stężeń tych markerów. Najwyższą 
korelację uzyskano dla markera P1NP. 

 
2. Opis badania [4] 
Oceniano zmiany gęstości kości w czasie 3 letniego leczenia: w pierwszym roku PTH 1-84 w 
dawce 100 μg dziennie podskórnie, a następnie alendronian lub ryzedronian przez 2 lata.  
Wnioski 

1. Leczenie bisfosfonianami zaraz po zakończeniu leczenia za pomocą PTH 1-84 pozwoliło 
utrzymać wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i total hip.  

2. Osoby, które w drugim roku obserwacji nie otrzymywały bisfosfonianu miały w tym 
okresie spadek gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i total hip. 
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3.7. Kalcytonina 

 A   Informacja o leku 

Kalcytonina jest 32-aminokwasowym peptydem i jest wydzielana przez komórki-C tarczycy. 
Kalcytonina wywiera swoje biologiczne działanie głównie dzięki hamowaniu resorpcji kości 
przez osteoklasty. Ma większy wpływ hamujący resorpcję w kości gąbczastej niż korowej. 
Powoduje zwolnienie szybkości powstawania osteoklastów z makrofagów i preosteoklastów i w 
wyniku tego zmniejszenie liczby osteoklastów. W ciągu kilku minut od podania dochodzi do 
obkurczenia osteoklastów i zmniejszenia aktywności resorpcyjnej. Zjawisko zapobiegania 
apoptozie osteocytów i osteoblastów odgrywa ważną rolę w mechanizmie działania kalcytoniny. 
Kalcytonina ułatwia mineralizację kości i chrząstki oraz hamuje ich demineralizację, przyśpiesza 
gojenie złamań kości, hamuje uwalnianie wapnia z kości i zwiększa przepływ wapnia do kości.  
Biologiczny efekt postaci donosowej stanowi około 40% kalcytoniny podawanej parenteralnie. 
Jako lek stosowana jest syntetyczna forma łososiowa.   

 

 

Budowa cząsteczki kalcytoniny 
 

Forma leku 
          Opakowanie aerozolowe 14 dawek po 200 j.m. 
           Ampułki po 100 j.m. 
 
Producent: firma Novartis 
 
Nazwa fabryczna leku: Miacalcic 
 
Wchłanianie        

Kalcytonina podawana jest parenteralnie – donosowo, jak również domięśniowo, podskórnie i 
dożylnie. Kalcytonina nie może być stosowana doustnie, ponieważ jako substancja białkowa 
byłaby rozłożona w przewodzie pokarmowym przez enzymy jelitowe. Zsyntetyzowane zostały 
natomiast doustne analogi kalcytoniny.                                                                                                          

 
Wydalanie  

Kalcytonina wydalana jest głównie przez nerki.  
Inaktywacja hormonu zachodząca w nerkach i wątrobie jest ważniejsza niż nerkowe 
wydalanie. Kalcytonina łososiowa ma okres półtrwania w surowicy 70-90 min i klirens 
metaboliczny około 200 ml/min.  

 



  

 

Wskazania 
 leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
 leczenie bólów kości po złamaniu 

 
Przeciwwskazania 

 nadwrażliwość na lek  
 ciąża  

 

 okres laktacji  
 hipokalcemia 

Dawkowanie w leczeniu osteoporozy 
Jedynym zalecanym sposobem dawkowania leku (na podstawie wyników programu PROOF – 
patrz dalej) jest: 

 200 j.m. kalcytoniny donosowej dziennie 
 
Stosowanie kalcytoniny wymaga równoczesnego zapewnienia prawidłowej podaży wapnia. 
Jeżeli jest to konieczne, należy uzupełnić niedobory witaminy D3 (najczęściej 400-800 j.m. 
witaminy D3 dziennie). 

 
Objawy uboczne mogące pojawić się w czasie leczenia  
 
przewód 
pokarmowy 

naczyniowe nerkowe miejscowe alergiczne 

nudności zaczerwienienie 
skóry 

częstomocz zaczerwienienie 
skóry 

wysypka 

wymioty uczucie gorąca zwiększenie 
diurezy 

ból w miejscu 
wstrzyknięcia 

 

bóle brzucha zawroty głowy  podrażnienie 
śluzówek nosa 

 

metaliczny smak  
w ustach 

    

utrata apetytu     

 B  Zastosowanie kalcytoniny w osteoporozie 

 B1 Główne badania 

Badanie PROOF [1]                                                                                                    
Prevention Recurrence of OsteOporotic Fractures  
Opis badania  

Było to wieloośrodkowe randomizowane badanie z użyciem placebo z udziałem 1255 kobiet.  
Okres leczenia wynosił 5 lat. 

 
Kryteria kwalifikacji 

Rozpoznana densytometrycznie osteoporoza pomenopauzalna.  
926 kobiet - od 1 do 5 złamań kręgów,  
64 kobiety - ponad 5 złamań  
265 kobiet - bez złamań 

 



  

 

Leczenie 
Wyodrębniono w sposób losowy 4 grupy pacjentek przyjmujące 100 j.m., 200 j.m. lub 400 j.m. 
kalcytoniny łososiowej donosowo lub placebo.  
Wszyscy otrzymywali jednakową dawkę wapnia (1000 mg dziennie) i witaminy D3 (400 j.m. 
dziennie). 

 
Wyniki  

W czasie trwania programu wykluczono z różnych powodów od 58 do 61% kobiet w 
poszczególnych grupach. 

 
Złamania kości 

Ocena występowania nowych złamań kręgów wykazała statystycznie znamienną redukcję 
częstości złamań kręgosłupa w porównaniu do grupy placebo w grupie przyjmującej 200 j.m. 
kalcytoniny dziennie (p=0,03) (wyniki dotyczyły kobiet z 1 do 5 złamaniami kręgów). Kiedy 
oceniano częstość nowych złamań w poszczególnych latach leczenia, znamienność 
statystyczna pomiędzy grupą placebo i grupą przyjmującą 200 j.m. kalcytoniny pojawiła się w 
3 roku przyjmowania leku (p<0,05). Utrzymywała się w 4 i 5 roku leczenia.  
Wykazano redukcję liczby nowych złamań kręgów o 36%, a o 45% złamań mnogich (≥2) u 
kobiet w okresie pomenopauzalnym przyjmujących kalcytoninę w dawce 200 j.m. dziennie w 
porównaniu do kobiet przyjmujących placebo. 
Nie wykazano zmniejszenia częstości złamań szyjki kości udowej w żadnej z grup 
przyjmujących kalcytoninę w porównaniu do grupy placebo. 

 
Gęstość mineralna kości 

Ocena wyników badań densytometrycznych kręgosłupa wykazała istotny wzrost gęstości kości 
po pierwszym roku leczenia we wszystkich grupach otrzymujących kalcytoninę w porównaniu 
do grupy placebo (p<0,01). Po 2 latach wzrost ten utrzymywał się, był jednak niższy (p<0,05). 
Po 3 latach obserwowano wzrost w porównaniu do placebo jedynie w grupie otrzymującej 
kalcytoninę w dawce 400 j.m. dziennie (p<0,05). Po 4 i 5 latach nie było istotnej różnicy w 
wynikach badań densytometrycznych pomiędzy grupami chorych. 

 
Markery metabolizmu kostnego                                                                            

Po 1-szym roku stwierdzono istotny spadek stężenia telopeptydu (marker resorpcji kości) w 
porównaniu do wartości wyjściowej w grupie otrzymującej 200 j.m. i 400 j.m. kalcytoniny. 
Nie było jednak istotnej różnicy w wynikach pomiędzy tymi grupami a grupą placebo. Od 2-go 
roku stężenie telopeptydu w moczu ponownie wzrastało we wszystkich grupach. W grupie 
otrzymującej 400 j.m. kalcytoniny w 2. i 3. roku leczenia utrzymywała się istotna statystycznie 
niższa wartość telopeptydu niż w grupie placebo. 

 
Tolerancja                                                                                                                                

Nie stwierdzono statystycznie częstszego występowania objawów ubocznych w grupach 
przyjmujących kalcytoninę w porównaniu do grupy placebo. 

 
Wnioski 

1. Kalcytonina podawana donosowo w dawce 200 j.m. dziennie istotnie zmniejsza ryzyko 
nowych złamań kręgosłupa u kobiet w okresie pomenopauzalnym z osteoporozą. 

 
 
 
 
 
 



  

 

 B2  Inne badania dotyczące stosowania kalcytoniny w osteoporozie 
 

 Leczenie idiopatycznej osteoporozy u mężczyzn 
 
1. Opis badania [2] 
Oceniano wpływ stosowania kalcytoniny u mężczyzn w dziennej dawce 200 j.m. na wynik 
badania gęstości kości i stężenie markerów metabolizmu kostnego. Leczenie trwało 12 miesięcy. 
Wnioski 

1. W czasie 12-miesięcznego stosowania kalcytoniny donosowej u mężczyzn w dawce 200 
j.m. dziennie uzyskano istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego.  

2. Nie wykazano istotnej zmiany gęstości kości w zakresie bliższego końca kości udowej. 
3. Uzyskano istotne obniżenie stężenia markerów resorpcji i tworzenia kości w porównaniu 

do grupy placebo. 
 
2. Opis badania [3] 
Mężczyznom z osteoporozą idiopatyczną bez przebytego złamania kręgosłupa podawano 
kalcytoninę donosowo w dawce 200 j.m. dziennie, co drugi miesiąc przez 18 miesięcy. 
Porównywano wyniki gęstości kości grupy leczonej kalcytoniną do grupy kontrolnej 
przyjmującej jedynie wapń z witaminą D3.  
Wnioski 

1. W grupie mężczyzn otrzymującej kalcytoninę uzyskano istotnie wyższy wzrost gęstości 
kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej w porównaniu do grupy 
kontrolnej.  

2. Nie było istotnej różnicy w gęstości kości w zakresie kości promieniowej.  
 

 Profilaktyka osteoporozy pomenopauzalnej 
 
Opis badania [4] 
Najdłuższa, 5-letnia obserwacja skuteczności kalcytoniny w profilaktyce osteoporozy dotyczyła 
oceny podawania donosowej postaci leku w dawce 50 j.m. dziennie.  
Wnioski 

1. Dawka 50 j.m. dziennie w postaci donosowej pozwalała zahamować spadek gęstości kości 
w zakresie kręgosłupa lędźwiowego.  

2. Brak jest danych na temat odległych wyników dotyczących zapobiegania złamaniom kości 
przy użyciu tej dawki leku.  

 
Kalcytonina nie została zarejestrowana do profilaktyki osteoporozy. 

 
 Leczenie bólu w osteoporozie 

 
Ból ostry po złamaniu kręgosłupa 
Opisano efekt przeciwbólowy po leczeniu kalcytoniną po świeżych złamaniach kręgosłupa [5]. 

 
Ból przewlekły pleców 
Nie wykazano wpływu kalcytoniny na przewlekły ból pleców u osób z osteoporozą, niezależnie 
od obecności lub nieobecności złamań osteoporotycznych [6]. 

 
Zespół algodystrofii - zespół Sudecka 
Kalcytonina jest uważana za lek z wyboru przy leczeniu objawów zespołu algodystrofii (zespół 
Sudecka), który najczęściej występuje po urazach i złamaniach kości [7].  

 



  

 

Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale poświęconym leczeniu bólu w osteoporozie. 
 

 Kalcytonina doustna 
Opis badania [8]  
Badania wykonano u 277 zdrowych kobiet w okresie pomenopauzalnym w wieku 55-85 lat.  
Była to podwójnie ślepa próba z użyciem placebo. Badane osoby otrzymywały przez 3 miesiące 
kalcytoninę w formie doustnej w różnych dawkach podawanych codziennie (0,15, 0,4, 1,0 lub 
2,5 mg), co drugi dzień (1,0 mg) lub placebo. Oceniano zmiany stężenia markerów metabolizmu 
kostnego.  
Wnioski 

1. Wykazano dobre wchłanianie leku, istotne hamowanie resorpcji kostnej na podstawie 
zmiany stężenia markerów metabolizmu kostnego. 

2. Lek podawany doustnie był dobrze tolerowany.  
3. Występowały objawy ze strony przewodu pokarmowego i skóry o nasileniu łagodnym i 

umiarkowanym proporcjonalnie do dawki leku.  
 
 Zapobieganie złamaniom biodra za pomocą kalcytoniny 

 
W nielicznych pracach [9, 10] stwierdzono zmniejszenie ryzyka złamania biodra. Prace oparte 
były na nielicznych grupach pacjentów nie spełniały warunków przyjętych współcześnie przy 
badaniu skuteczności leków. 
 

Efekt przeciwzłamaniowy kalcytoniny w zakresie b.k.k.u. nie został zaakceptowany. 
 
 Ocena skuteczności kalcytoniny w leczeniu osteoporozy na podstawie zmian 

stężenia markerów metabolizmu kostnego i wyniku badania DXA 
 
1. Opis badania [11] 
Oceniono wpływ kalcytoniny podawanej donosowo w ciągu 1 roku w schemacie - 1 miesiąc 
leczenia w dziennej dawce 200 j.m./1 miesiąc przerwy, na zmianę stężenia markerów 
metabolizmu kostnego oraz na zmianę gęstości kości w zakresie kręgosłupa i b.k.k.u. Wyniki 
porównywano do wyników uzyskanych u osób przyjmujących wapń i alfakalcydol.  
Wnioski 

1. Uzyskano istotne zmniejszenie stężenia markerów metabolizmu kostnego (pyrydynolina 
w moczu, frakcja kostna fosfatazy zasadowej i PTH) w grupie leczonej kalcytoniną.  

2. Uzyskano istotnie większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i 
b.k.k.u. w grupie leczonej kalcytoniną.  

 
2. Opis badania [12] 
Oceniono wpływ leczenia za pomocą kalcytoniny podawanej donosowo w codziennej dawce 200 
j.m. na stężenie markera resorpcji kości - CTx w surowicy. 
Wnioski 

1. Kalcytonina istotnie obniża resorpcję kości już po 2 miesiącach leczenia. 
2. U 70% pacjentek wieku >65 lat otrzymujących kalcytoninę w dziennej donosowej dawce 

200 j.m. uzyskano istotne obniżenie stężenia CTx w surowicy po 6 miesiącach leczenia.  
3. Uzyskano istotne obniżenie stężenia CTx w surowicy u osób leczonych kalcytoniną w 

porównaniu do grupy kontrolnej przyjmującej jedynie wapń z witaminą D3 po 4 miesiącach 
leczenia, a kiedy porównano stężenie CTx do wartości wyjściowej, po 2 miesiącach.  

 



  

 

4. Maksymalne obniżenie stężenia CTx (o 33%) wystąpiło po 6 miesiącach leczenia 
kalcytoniną.   

5. Stężenie NTx w moczu (markera resorpcji kości) obniżyło się istotnie w porównaniu do 
wartości wyjściowej po 6 miesiącach. 

 C   Porównanie kalcytoniny z innymi lekami w leczeniu osteoporozy 

 
 Alendronian 

 
Opis badania [13] 
Pacjenci byli leczeni przez 1 rok w trybie ambulatoryjnym kalcytoniną lub alendronianem.  
Wnioski 

1. Alendronian istotnie zwiększył gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki 
kości udowej.  

2. Po leczeniu kalcytoniną uzyskano istotny wzrost gęstości kości jedynie w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego. 

 
 Teryparatyd 

 
Opis badania [14] 
Badania porównawcze przeprowadzono u kobiet w okresie pomenopauzalnym: 47 otrzymywało 
teryparatyd w dawce 20 μg dziennie i 57 kalcytoninę w dawce 100 j.m. podskórnie dziennie 
przez 6 miesięcy. Jednocześnie wszyscy otrzymywali wapń w dawce 500 mg lub więcej dziennie 
i witaminę D3 w dawce 200-400 j.m. dziennie. 
Wnioski 

1. Leczenie teryparatydem spowodowało statystycznie istotny wzrost gęstości kości w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego, bez zmian w zakresie szyjki kości udowej. 

2. Leczenie kalcytoniną nie spowodowało istotnych zmian gęstości kości w obu badanych 
fragmentach szkieletu. 

3. Leczenie teryparatydem spowodowało istotny statystycznie wzrost aktywności fosfatazy 
zasadowej i stężenia osteokalcyny (markerów metabolizmu kostnego) w surowicy. 

4. Leczenie kalcytoniną nie spowodowało zmian aktywności fosfatazy zasadowej w 
surowicy, a stężenia osteokalcyny obniżyło się. 

5. Leczenie kalcytoniną oceniono jako mniej skuteczne niż leczenie teryparatydem u kobiet z 
osteoporozą w okresie pomenopauzalnym. 

 
 Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) i etydronian 

Opis badania [15] 
Dwuletnia obserwacja dotyczyła 396 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną leczonych 
kalcytoniną, HTZ lub etydronianem. Wyniki porównywano do grupy nieleczonej.  
Wnioski 

1. Stwierdzono istotną redukcję liczby nowych złamań kręgosłupa u chorych leczonych HTZ, 
etydronianem i kalcytoniną  

2. Stwierdzono istotny wzrost gęstości kości  u leczonych HTZ i kalcytoniną.  
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4.1. Wstęp 
 
W rozdziale tym omówiono 7 sposobów leczenia, które niejako „przy okazji” innych zaburzeń 
mogą być skuteczne w leczeniu osteoporozy. Uwzględnienie wśród tych leków statyn, tiazydów 
i betablokerów nie powinno budzić większych wątpliwości. Żaden z nich nie jest podawany 
wyłącznie ze wskazań osteoporotycznych. 
 
Wymienienie w tej grupie hormonalnej terapii zastępczej może budzić jednak pewne 
wątpliwości u czytającego. 
Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) była do niedawna wymieniana nieomal na równi z innymi 
sposobami farmakologicznego leczenia osteoporozy, ze wskazaniem na wczesny okres 
pomenopauzalny. W świetle obecnych danych na temat HTZ, jej stosunkowo małej aktywności 
przeciwzłamaniowej, istotnych objawów ubocznych oraz pojawienia się nowych skutecznych 
leków o aktywności przeciwzłamaniowej, rola HTZ w leczeniu osteoporozy uległa dużemu 
ograniczeniu. 
 
HTZ zaleca się obecnie jedynie u kobiet z rozpoznaną osteoporozą bez przebytego złamania 
osteoporotycznego z towarzyszącymi objawami przekwitaniowymi. Rozpoznanie osteoporozy 
bez tych objawów nie jest wystarczającym wskazaniem do zlecenia HTZ. 
 
Warto mieć świadomość, że każdy z tych sposobów leczenia zastosowany z powodów 
„własnych” wskazań może być przydatny u pacjenta z jednocześnie rozpoznaną osteoporozą, ale 
o niewielkim nasileniu, bez istotnych czynników ryzyka złamania kości, w tym przede 
wszystkim bez przebytego złamania osteoporotycznego kręgosłupa i bliższego końca kości 
udowej. 
 
U pacjentów z istotnymi czynnikami ryzyka złamania kości, w tym przede wszystkim przebytym 
złamaniem osteoporotycznym kręgosłupa i b.k.k.u., leczenie farmakologiczne powinno 
uwzględniać leki zarejestrowane specjalnie do leczenia osteoporozy, o udowodnionej aktywności 
przeciwzłamaniowej.  
 
Zastosowanie wymienionych leków w leczeniu osteoporozy 
 

HTZ przy okazji objawów przekwitaniowych 
Tibolon przy okazji objawów przekwitaniowych 
Statyny przy okazji zaburzeń cholesterolowych 
Tiazydy przy okazji np. leczenia nadciśnienia tętniczego 
Betablokery przy okazji np. leczenia nadciśnienia tętniczego 
Testosteron przy okazji np. zaburzeń okresu przekwitania 
ACEI przy okazji np. leczenia nadciśnienia tętniczego 

 



  

 

4.2. Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) 
 

 A   Informacje ogólne 

Niedobór estrogenów jest czynnikiem ryzyka osteoporozy pomenopauzalnej. U zdrowych kobiet 
okres menopauzy występuje średnio ok. 51 r.ż. Kobiety z przedwczesną menopauzą (najczęściej 
przed 45 r.ż.) mają zwiększone ryzyko osteoporozy [1] i jest to istotny czynnik ryzyka złamania 
kości. Przyśpieszona utrata masy kostnej u kobiet zaczyna się w okresie pojawienia się 
nieregularnych miesiączek i trwa przez 4-5 lat, czasami do 10 lat [2]. Niedobór estrogenów po 
okresie menopauzy jest przyczyną ubytku masy kostnej z powodu zwiększonej resorpcji kości. 
W okresie tym mogą występować dolegliwe objawy, tzw. przekwitaniowe, które są skutecznie 
leczone za pomocą estrogenów. U kobiet, u których występują te objawy podawane są estrogeny, 
jednak najczęściej krótko w okresie 6 miesięcy do 5 lat.  
Przez wiele lat estrogeny były podawane z powodu osteoporozy w okresie dłuższym, ponad 5 
lat, najczęściej do 10 lat. Innym wskazaniem do ich podawania było przekonanie o profilaktyce 
chorób serca. Obecne dane nie potwierdzają kardioprotekcyjnego działania estrogenów. 
Odwrotnie, stwierdzono, że łączne podawanie estrogenów i progesteronu może zwiększyć 
ryzyko udaru, choroby zakrzepowo-zatorowej, raka piersi [3]. Podawanie samych estrogenów 
zwiększa ryzyko udaru i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.  
 
Istotnym problemem ograniczającym stosowanie HTZ jest zwiększone ryzyko nowotworów 
sutka i endometrium oraz powikłań naczyniowo-sercowych.  
 

Ze względu na ryzyko istotnych powikłań i niewielką skuteczność przeciwzłamaniową, 
hormonalna terapia zastępcza nie jest obecnie uważana za leczenie pierwszego rzutu 
w osteoporozie.  
Ryzyko objawów ubocznych przewyższa spodziewane efekty stosowania HTZ w 
osteoporozie. 

 
Wyjątkiem może być współobecność objawów przekwitaniowych i niezaawansowanej 
osteoporozy pomenopauzalnej (bez złamań osteoporotycznych).  
W takim przypadku leczenie za pomocą estrogenów i progesteronu (jeżeli potrzeba) może być 
próbą zapobiegania złamaniom kości. Towarzyszyć temu powinna suplementacja wapnia i 
witaminy D3.  
 
W przypadku przebytego złamania osteoporotycznego u kobiet z objawami przekwitaniowymi 
należy rozważyć dołączenie do HTZ innego leku uznanego za skuteczny w zapobieganiu 
złamaniom kości. 

 B  Zastosowanie HTZ w osteoporozie 

Estrogeny skutecznie zmniejszają ubytek masy kostnej u kobiet w okresie menopauzy i 
zmniejszają ryzyko złamania kości [3, 4, 5].  
 
W niektórych badaniach stwierdzono zmniejszenie ryzyka złamania b.k.k.u., kręgosłupa oraz 
innych złamań [3].  
Opisywano zmniejszenie ryzyka złamań pozakręgosłupowych [6] i przedramienia [7].  
 

Zmniejszenie częstości złamań kości po leczeniu HTZ, poza złamaniami kręgosłupa, 
nie zostało powszechnie zaakceptowane. 

 



  

 

Uważa się, że większa skuteczność przeciwzłamaniowa estrogenów występuje, kiedy rozpoczęto 
ich podawanie zaraz po okresie menopauzy [8].  
 
W innej pracy [9] stwierdzono przeciwzłamaniową skuteczność HTZ niezależnie od rodzaju 
hormonalnej terapii, drogi podawania hormonów i sposobu leczenia.  
 
Jakie jest dawkowanie estrogenów i progestagenu w osteoporozie?  
 

Nie ma sposobu dawkowania hormonów płciowych typowego dla osteoporozy.  
 
Dawkowanie jest takie, jakie zaleci ginekolog, endokrynolog, czy inny lekarz i zależy od 
wskazań ginekologicznych, głównie od leczenia objawów niedoboru hormonów.  
Leczenie osteoporozy jest tylko „przy okazji” leczenia klinicznych objawów zaburzeń 
hormonalnych.  
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4.3. Tibolon 
 

 A  Informacja o leku 
Tibolon jest syntetycznym związkiem steroidowym o działaniu estrogennym, progestagennym i 
słabo androgennym. 
Hamuje owulację, zmniejsza stężenie gonadotropin u kobiet po menopauzie, hamuje zmiany 
zanikowe pochwy.  
Znosi objawy wypadowe, zwłaszcza naczynioruchowe. 
Wpływa korzystnie na metabolizm tkanki kostnej. Działa na kość głównie poprzez aktywację 
receptorów estrogenowych. 
 
Tibolon może być rozważany jako alternatywne do hormonalnej terapii zastępczej zapobieganie 
i leczenie osteoporozy. 
 

 
 

Budowa cząsteczki tibolonu 
 
Forma leku  
           Tabletki 2,5 mg 
 
Producent: firma Organon 
 
Nazwa fabryczna leku: Livial 
 
Wskazania 

 jest formą hormonalnej terapii zastępczej 
 zespół pokastracyjny 

 
Dawkowanie 

Najczęściej stosowana dawka tibolonu:  2,5 mg dziennie 
 

 B  Badania dotyczące zastosowania tibolonu w osteoporozie 
 

 Wpływ na gęstość mineralną kości 
 
Uzyskano istotny wzrost mineralnej gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki 
kości udowej po 8 latach leczenia [1], a w innej pracy po 10 latach leczenia [2] za pomocą 
tibolonu w dawce 2,5 mg dziennie u kobiet w okresie pomenopauzalnym. 

W czasie 2 lata trwającego programu [3] porównywano wpływ podawania tibolonu z 
jednocześnie stosowaną hormonalną terapią zastępczą (estradiol 2 mg dziennie + octan 



  

 

noretidronu 1 mg dziennie) w zapobieganiu utracie masy kostnej. W grupie otrzymującej tibolon 
(2,5 mg dziennie) uzyskano istotnie większy wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego i podobny w zakresie szyjki kości udowej w porównaniu do grupy kontrolnej. 
Tolerancja tibolonu była lepsza niż estradiolu i noretidronu. 
 
Dawka tibolonu 1,25 mg dziennie [4] była podobnie skuteczna do dawki 2,5 mg dziennie w 
zapobieganiu obniżenia gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego we wczesnym 
pomenopauzalnym okresie oraz w zapobieganiu objawom klimakterycznym.  
 
Również w innej pracy [5] uznano dawkę 1,25 mg dziennie za skuteczną i bezpieczną w leczeniu 
osteoporozy pomenopauzalnej na podstawie oceny zmian wyników badania gęstości kości. 
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4.4. Statyny 
 
Statyny mają pozytywny wpływ na mineralizację kości, zmniejszają resorpcję kości [1]. Poprzez 
hamowanie reduktazy HMG-CoA wpływają na czynność wielu komórek, w tym na czynność 
osteoklastów i mają podobny do bisfosfonianów antyresorpcyjny efekt działania. 
Statyny zwiększają aktywację genu odpowiedzialnego za różnicowanie osteoblastów i tworzenie 
kości, który jest promotorem białka morfogenetycznego (BMP-2).  
Nie wykazano istotnych różnic w działaniu poszczególnych statyn (lowastatyna, symwastatyna, 
mewastatyna i fluwastatyna) na kość.  
 
Wpływ statyn na ryzyko złamania kości  
 
Ocena wpływu statyn na częstość złamań kości dotyczyła pacjentów biorących udział w 
programach badawczych dotyczących skuteczności statyn w obniżaniu stężenia cholesterolu. 
 
Wyniki publikowanych prac są rozbieżne, większość jednak autorów nie potwierdza 
przeciwzłamaniowej skuteczności statyn. 
 
Na podstawie przeprowadzonej metaanalizy dostępnych publikowanych danych [2] stwierdzono 
obniżenie ryzyka złamania kości, w tym złamania biodra w pracach obserwacyjnych. Podobne 
wyniki uzyskano w odniesieniu do kobiet i mężczyzn.  
 
Inni autorzy na podstawie przeprowadzonej analizy [3] publikacji medycznych stwierdzili 
zmniejszenie ryzyka złamania biodra w czasie leczenia statynami. Związek stosowania statyn ze 
zmniejszeniem ryzyka złamania kości w innych fragmentach szkieletu jest jednak niepewny.  
 
Niektórzy autorzy [4] stwierdzili jednak zmniejszenie ryzyka złamania wszystkich kości w 
grupie pacjentów przyjmujących statyny. 
 
Opisywano też redukcję ryzyka złamania biodra [5, 6].  
 
Nie wykazano jednak  zmniejszonego ryzyka złamania kości w pracach randomizowanych, co 
uniemożliwia zaakceptowanie przeciwzłamaniowego efektu działania statyn.  
 
W dużych prospektywnych pracach [7, 8] nie stwierdzono również wpływu statyn na 
zmniejszenie ryzyka złamania kości.  
 
W niektórych pracach obserwacyjnych dotyczących dużych grup pacjentów, trwających kilka 
lat, nie stwierdzono jednak wpływu statyn na zmniejszenie ryzyka złamania kości [9, 10, 11].  
 

Dotychczasowe dane dotyczące skuteczności statyn w zapobieganiu złamaniom kości 
są rozbieżne i wymaga to dalszych badań. 

 
Wpływ statyn na gęstość mineralną kości 
 
Prace oceniające wpływ leczenia statynami na gęstość kości dotyczyły małych grup pacjentów. 
W badaniach klinicznych stwierdzono wzrost gęstości kości po leczeniu statynami [5]. 
Nie we wszystkich badaniach stwierdzono jednak ten efekt [12].  
 
 



  

 

Obserwowano większy wpływ na wzrost gęstości kości w czasie 6-miesięcznego leczenia za 
pomocą ryzedronianu (5 mg dziennie) podawanego łącznie ze statynami (atorwastatyna – 2- mg 
dziennie) [13]. 
 
Wpływ statyn na stężenie markerów metabolizmu kostnego 
 
W czasie 3-miesięcznego stosowania atorwastatyny uzyskano istone obniżenie stężenia markera 
resorpcji kostnej w surowicy (NTx) bez zmian aktywności frakcji kostnej fosfatazy zasadowej w 
surowicy [14] sugerując większy wpływ statyn na zmniejszenie resorpcji kości niż na wzrost 
tworzenia kości. 
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4.5. Tiazydy 
 
Skuteczność zastosowania tiazydów w osteoporozie może wynikać ze zmniejszenia utraty masy 
kostnej, spowodowanego zmniejszeniem wydalania wapnia z moczem. 
 

 Wpływ tiazydów na redukcję częstości złamań kości 
 
1. Opis badania [1] 
Oceniono związek pomiędzy dawką i czasem podawania tiazydów a ryzykiem złamania biodra. 
Oceniono również wpływ odstawienia leku na ryzyko złamania biodra. Badania wykonano u 
7891 pacjentów w wieku ≥55 lat. W czasie obserwacji wystąpiło 281 złamań biodra. 
Wnioski 

1. Stosowanie tiazydów przez ponad 1 rok było związane z istotnie mniejszym ryzykiem 
złamania biodra. 

2. Nie było ścisłej zależności wyników badania z dawką tiazydów. 
3. Opisywany efekt przeciwzłamaniowy ustępował w 4 miesiące po odstawieniu tiazydów. 

 
2. Opis badania [2] 
Obserwacja dotyczyła 83728 kobiet w wieku 36-61 lat i trwała przez 10 lat.  
Wnioski 

1. Stwierdzono istotną redukcję częstości złamań kości promieniowej u kobiet stosujących 
tiazydy w porównaniu do osób nie przyjmujących tiazydów. 

2. Zmniejszenie ryzyka złamania kości było proporcjonalne do czasu stosowania tiazydów. 
3. Po 8 latach ryzyko złamań kości promieniowej było mniejsze o 37%. 
4. Redukcja częstości złamań biodra była istotna w grupie kobiet w okresie 

pomenopauzalnym. 
5. Potencjalna skuteczność tiazydów w osteoporozie powinna być rozważona u osób, u 

których lek jest przepisywany z pozaosteoporotycznych wskazań. 
 

Skuteczność przeciwzłamaniowa tiazydów nie została powszechnie zaakceptowana.  
 

 Wpływ tiazydów na gęstość mineralną kości 
 
1. Opis badania [3] 
Celem badania była ocena wpływu podawania tiazydów na gęstość kości i wydalanie wapnia z 
moczem. Badania wykonano u mężczyzn z osteoporozą rozpoznaną na podstawie wartości T-
score <-2,5 w zakresie kręgosłupa lędźwiowego lub total hip. Osiemnastu pacjentów z 
hiperkalciurią było leczonych przez 18 miesięcy za pomocą tiazydów, a 13 pacjentów bez 
hiperkalciurii wapniem i witaminą D3.  
Wnioski 

1. Uzyskano taki sam wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego, jak i w 
zakresie total hip po 18 miesiącach leczenia. 

2. Uzyskano obniżenie wydalania wapnia z moczem o 45,9% po leczeniu tiazydami. 
3. Nie wykazano większego wpływu podawania tiazydów na gęstość kości w porównaniu do 

leczenia wapniem i witaminą D3 u pacjentów bez hiperkalciurii. 
4. Podawanie tiazydów zmniejsza wydalanie wapnia z moczem, co może zmniejszać ryzyko 

kamicy układu moczowego. 
 
2. Opis badania [4] 
W randomizowanej, podwójnie-ślepej próbie z użyciem placebo 320 kobietom i mężczyznom w 
ciągu 3 lat podawano 12,5 mg, 25 mg hydrochlorotiazydu lub placebo. Oceniano zmiany 
wyników gęstości kości i stężenia markerów metabolizmu kostnego. 



  

 

Wnioski 
1. Podawanie hydrochlorotiazydu zapobiegało utracie masy kostnej w zakresie kręgosłupa 

lędźwiowego i total hip po 3 latach leczenia w porównaniu do grupy placebo. 
2. W porównaniu do placebo uzyskano większy wzrost gęstości kości w obu fragmentach 

szkieletu u pacjentów przyjmujących 25 mg hydrochlorotiazydu niż 12,5 mg. 
 
3. Opis badania [5] 
Badanie randomizowane przeprowadzono w okresie 4 lat z użyciem hydrochlorotiazydu (50 mg 
dziennie) i placebo w grupie kobiet po menopauzie (2 pierwsze lata – 185 kobiet, kontynuacja 
przez kolejne 2 lata – 122 kobiety).  
Wnioski 

1. Hydrochlorothiazyd w dziennej dawce 50 mg powoduje niewielki statystycznie istotny 
wzrost gęstości kości w zakresie kości promieniowej (trzon i część ultradystalna) oraz 
całego szkieletu bez istotnego wpływu na wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego i szyjki kości udowej. 

2. Hydrochlorotiazyd może być stosowany w zapobieganiu ubytkowi masy kostnej u kobiet w 
okresie pomenopauzalnym z nadciśnieniem tętniczym i kamicą nerkową.  
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4.6. Betablokery 

Badania na zwierzętach sugerują, że tworzenie kości znajduje się pod kontrolą beta-
adrenergiczną i że betablokery stymulują tworzenie kości i/lub hamują resorpcję kości [1]. Beta2 
receptory zostały zlokalizowane na ludzkich osteoklastach i osteoblastach. Zwiększona 
aktywność układu współczulnego zwiększa utratę masy kostnej poprzez zwiększenie resorpcji i 
zmniejszenie tworzenia kości. Zwiększenie resorpcji kości zależy od zwiększonego tworzenia i 
aktywności osteoklastów. Zmniejszone tworzenie kości zależy od hamowania aktywności 
osteoblastów [2].  
 
Wyniki dotyczące wpływu na metabolizm kostny i ryzyko złamania kości u ludzi są rozbieżne. 

 
Pozytywna ocena stosowania betablokerów w osteoporozie 

 
1. Opis badania [1] 
W badaniu populacyjnym oceniono związek między stosowaniem betablokerów, a gęstością 
kości i ryzykiem złamania kości. Betablokery były stosowane u 569 kobiet z udokumentowanym 
złamaniem kości i u 775 osób bez złamania.  
Wnioski  

1. Stosowanie betablokerów było związane z wyższą gęstością kości w zakresie total hip i 
części ultradystalnej kości promieniowej. 

2. Stosowanie betablokerów było związane z mniejszym ryzykiem złamania kości. 
 
2. Opis badania [3] 
Badania wykonano w grupie 30601 chorych przyjmujących przewlekle betablokery. Oceniano 
wpływ przyjmowania tych leków podawanych samodzielnie lub razem z tiazydami na ryzyko 
złamania kości. 
Wnioski 

1. Stosowanie betablokerów samodzielne lub z tiazydami zmniejsza ryzyko złamania kości. 
 
3. Opis badania [4] 
Badania wykonano u 158 kobiet w okresie pomenopauzalnym stosujących przewlekle 
betablokery. 
Wnioski 

1. Kobiety stosujące przewlekle betablokery miały wyższą gęstość mineralną kości w 
porównaniu do grupy kontrolnej (bez betablokerów). 

2. Przeciwzłamaniowy efekt betablokerów może zależeć częściowo od wzrostu gęstości 
kości, poprawy geometrii kości korowej i mikroarchitektury kości beleczkowej. 

 
4. Opis badania [5] 
Analiza dotyczyła około 30 tysięcy przypadków złamania biodra w Wielkiej Brytanii i Holandii. 
Analizowano wpływ przewlekłego, bieżącego stosowania betablokerów w okresie co najmniej 
ostatnich 90 dni.  
Wnioski 

1. Pacjenci aktualnie stosujący przewlekle betablokery mieli rzadziej złamanie biodra. 
2. Zmniejszenie częstości złamania biodra nie zależało od kumulacyjnej dawki leku, ani od 

posiadania lub nieposiadania receptorowej selektywności. 
3. Efekt przeciwzłamaniowy występował tylko u osób, które wcześniej stosowały inne leki 

przeciwnadciśnieniowe. 



  

 

4. Mechanizm zmniejszonego ryzyka złamania kości po betablokerach nie jest jasny, jednak 
nie wykazano przyczynowego związku stosowania betablokerów i zmniejszonego ryzyka 
złamania kości. 

 
Negatywna ocena stosowania betablokerów w osteoporozie 

 
1. Opis badania [6] 
Randomizowane badanie z użyciem placebo dotyczyło 41 zdrowych kobiet w okresie 
pomenopauzalnym. Kobiety otrzymywały w okresie 3 miesięcy 160 mg proporanololu lub 
placebo. Badano zmiany stężenia markerów metabolizmu kostnego w surowicy. 
Wnioski 

1. Stężenie osteokalcyny (marker tworzenia kości) w surowicy obniżyło sie o 20% już w 
pierwszych 2 tygodniach w grupie osób orzymujących propranolol i dalej spadało. Nie było 
zmian aktywności fosfatazy zasadowej ani stężenia innego markera tworzenia kości – N-
końcowego propetydu prokolagenu typu I. 

2. Stężenie deoksypyridynoliny w moczu obniżyło się istotnie w grupie otrzymującej 
propranolol. 

3. Uzyskane wyniki nie potwierdziły stymulującego wpływu propranololu na tworzenie kości, 
a nawet wykazały zahamowanie tworzenia. 

4. Według autorów nie ma uzasadnienia do stosowania betablokerów w leczeniu osteoporozy. 
 
2. Opis badania [7] 
Badanie obserwacyjne przeprowadzono w okresie 7 lat wśród 1099 kobiet stosujących 
przewlekle betablokery. 
Wnioski 

1. Nie wykazano związku zmian gęstości kości w zakresie total hip. 
2. Nie wykazano wpływu stosowania betablokerów na zmniejszenie ryzyka złamania biodra 

ani w innych lokalizacjach. 
 

3. Opis badania [8] 
Badania dotyczyły 2016 kobiet w okresie okołomenopauzalnym stosujących przewlekle 
betablokery. Oceniano związek stosowania aktualnego, przewlekłego betablokerów ze zmianami 
gęstości kości i metablizmu kostnego. 
Wnioski 

1. Nie było różnicy w gęstości kości między kobietami stosującymi betablokery a grupą 
kontrolną. 

2. Kobiety przewlekle stosujące betablokery miały 3-krotnie częstsze złamania kości. 
3. Kobiety stosujące przewlekle betablokery przez ponad 8 lat miały zwiększone ryzyko 

złamania kości. 
4. Kobiety leczone betablokerami miały o 20% niższe stężenia osteokalcyny w surowicy 

(marker tworzenia kości), co sugerowało hamujący wpływ na aktywność komórek 
tworzących kość. 

 
Skuteczność przeciwzłamaniowa betablokerów nie została powszechnie 
zaakceptowana. 

 
Piśmiennictwo: 
1. Pasco JA, Henry MJ, Sanders KM et al.: Beta-adrenergic blockers reduce the risk of fracture 

partly by increasing bone mineral density: Geelong Osteoporosis Study. J Bone Miner Res, 
 2004, 19, 19-24. 

2. Togari A, Arai M, Kondo A: The role of the sympathetic nervous system in controlling bone 
metabolism. Expert Opin Ther Targets, 2005, 9, 931-940. 



  

 

3. Schlienger RG, Kraenzlin ME, Jick SS et al.: Use of beta-blockers and risk of fractures. 
JAMA, 2004, 292, 1326-1332. 

4. Bonnet N, Gadois C, McCloskey E et al.: Protective effect of beta blockers in 
postmenopausal women: influence on fractures, bone density, micro and macroarchitecture. 
Bone, 2007, 40, 1209-1216. 

5. de Vries F, Souverein PC, Cooper C et al.: Use of beta-blockers and the risk of hip/femur 
fracture in the United Kingdom and The Netherlands. Calcif Tissue Int, 2007, 80, 69-75. 

6. Reid IR, Lucas J, Wattie D et al.: Effects of a beta-blocker on bone turnover in normal 
postmenopausal women: a randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab, 2005, 90, 
5212-5216. 

7. Reid IR, Gamble GD, Grey AB et al.: Beta-Blocker use, BMD, and fractures in the study of 
osteoporotic fractures. J Bone Miner Res, 2005, 20, 613-618. 

8. Rejnmark L, Vestergaard P, Kassem M et al.: Fracture risk in perimenopausal women 
treated with beta-blockers. Calcif Tissue Int, 2004, 75, 365-372. 

 
 
 
 



  

 

4.7. Testosteron 
 
U mężczyzn z hipogonadyzmem pierwotnym i wtórnym obserwowano wzrost gęstości kości w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego w czasie leczenia testosteronem [1, 2]. Wyniki dotyczące 
wpływu leczenia testosteronem na gęstość mineralną w zakresie szyjki kości udowej nie są 
jednoznaczne [3]. 
 
Testosteron jest skuteczny w podwyższaniu gęstości kości, szczególnie u mężczyzn z obniżonym 
stężeniem testosteronu przed leczeniem. Prace te były oparte na obserwacjach na niewielkich 
grupach mężczyzn. Leczenie za pomocą testosteronu nie jest powszechnie stosowane. 
 
Nie ma przekonywujących danych na skuteczność testosteronu w leczeniu osteoporozy u 
starszych mężczyzn z obniżoną gęstością kości i bez jawnego klinicznie hipogonadyzmu [4]. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Katznelson L, Finkelstein JS, Schoenfeeeld DA et al.: Increase in bone density and lean body 

mass during testosterone administration in men with acquired hypogonadism. J Clin 
Endocrinol Metab, 1996, 81, 4358-4365. 

2. Behre HM, Kliesch S, Leifke F et al.: Long-term effect of testosterone therapy on bone 
mineral density in hypogonadal men. J Clin Endocrinol Metab, 1997, 82, 2386-2390. 

3. Tracz MJ, Sideras K, Boloña ER et al.: Testosterone use in men and its effects on bone 
health. A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. J 
Clin Endocrinol Metab, 2006, 91, 2011-2016. 

4. Snyder PJ, Peachey H, Hannoush P et al.: Effect of testosterone treatment on bone mineral 
density in men over 65 years of age. J Clin Endocrinol Metab, 1999, 84, 1966-1972.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.8. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę 

 
Przeprowadzono analizę w grupie 3887 kobiet i mężczyzn (Chiny) w wieku ≥65 lat pod kątem 
wpływu stosowania leków z grupy ACEI na gęstość mineralną kości. Uwzględniono szereg 
danych klinicznych, informacji o stosowanych lekach, w tym innych hipotensyjnych.  
Na podstawie uzyskanych danych obserwowano wyższe wartości gęstości mineralnej kości u 
kobiet stosujących ACEI w zakresie szyjki kości udowej, total hip i kręgosłupa lędźwiowego. 
Według autorów pacjenci w starszym wieku leczeni lekami z grupy ACEI mogą odnieść z tego 
powodu korzyści dotyczące osteoporozy. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Lynn H, Kwok T, Wong SY et al.: Angiotensin converting enzyme inhibitor use is associated 

with higher bone mineral density in elderly Chinese. Bone, 2006, 38, 584-588. 
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5.1. Związki fluoru 
 
5.1.1. Fluorek sodu 
 
Fluorek sodu jest zaliczany do leków o działaniu anabolicznym na kość. Pobudza tworzenie 
kości poprzez aktywację osteoblastów.  
Jest dostępny w formie tabletek, drażetek dojelitowych lub preparatów o wydłużonym 
uwalnianiu.  
Fluorek sodu wchłania się w jelicie bardzo dobrze. Wchłanianie jest znacznie gorsze w 
przypadku drażetek dojelitowych i preparatów o wydłużonym uwalnianiu. Objawy uboczne ze 
strony przewodu pokarmowego występują jednak po nich rzadziej. 
W niektórych krajach europejskich dostępny jest monofluorofosforan. Dawka 200 mg 
monofluorofosforanu odpowiada dawce 36 mg fluorku sodu. 
 

Fluorek sodu nie jest obecnie zalecany w leczeniu osteoporozy.   
 
Nie wykazano redukcji ryzyka złamania kręgosłupa i złamań pozakręgosłupowych u kobiet w 
okresie pomenopauzalnym [1], pomimo wzrostu gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego [2] i szyjki kości udowej [3].  
 
Istotnym problemem jest zwiększenie ryzyka złamań kości po fluorku sodu podawanym w 
dawce 1 mg/kg c.c. [4, 5, 6]. Była to przez wiele lat zalecana dawka leku. Wzrost ryzyka 
złamania kości występował pomimo wzrostu gęstości kości.  
 
Próbowano stosować mniejsze dawki fluorku sodu podawanego samodzielnie lub w połączeniu z 
bisfosfonianem (etydronian) [7]. W małej grupie mężczyzn (64 mężczyzn z osteoporozą 
idiopatyczną bez przebytego złamania) podawano fluorek sodu w dawce 15 mg dziennie przez 3 
miesiące z 1-miesięczną przerwą. Po 1 roku leczenia uzyskano istotny wzrost gęstości kości w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego i obniżenie częstości złamań kości w porównaniu do grupy 
otrzymującej jedynie wapń. 
 
Brak jest jednak dużych randomizowanych doniesień na temat skuteczności i bezpieczeństwa 
stosowania fluorku sodu w leczeniu osteoporozy.  
 
Piśmiennictwo: 
1. Meunier PJ, Sebert JL, Reginster JY et al.: Fluoride salts are no better at preventing new 

vertebral fractures than calcium-vitamin D in postmenopausal osteoporosis: the FAVO 
Study. Osteoporos Int, 1998, 8, 4-12. 

2. Gambacciani M, Sopinetti A, Taponeco F et al.: Treatment of postmenopausal vertebral 
osteopenia with monofluorophosphate: a long-term calcium-controlled study. Osteoporos Int, 
1995, 5, 467-471.  

3. Riggs BL, Hodgson SF, O’Fallon WM et al.: Effect of fluoride treatment on the fracture rate 
in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med, 1990, 322, 802-809.  

4. Gutteridge DH, Stewart GO, Prince RL et al.: A randomized trial of sodium fluoride (60 mg) 
+/- estrogen in postmenopausal osteoporotic vertebral fractures: increased vertebral 
fractures and peripheral bone loss with sodium fluoride; concurrent estrogen prevents 
peripheral loss, but not vertebral fractures. Osteoporos Int, 2002, 13, 158-170.  

5. Riggs BL, Hodgson SF, O'Fallon WM: Effect of fluoride treatment on the fracture rate in 
postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med, 1990, 322, 802-809.  

6. Kleerekoper M, Peterson EL: A randomized trial of sodium fluoride as a treatment for 
postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int, 1991, 1, 155-161. 



  

 

7. Ringe JD, Rovati LC: Treatment of osteoporosis in men with fluoride alone or in 
combination with bisphosphonates. Calcif Tissue Int, 2001, 69, 252-255.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2. Monofluorofosforan sodu 
 
W ostatnich kilku latach ukazało się kilka doniesień na temat skuteczności stosowania 
monofluorofosforanu (MFP) z innymi lekami stosowanymi w osteoporozie lub porównania 
jego skuteczności do tych leków. 
 
Stosowanie sekwencyjne etydronianu z monofluorofosforanem, wapniem i witaminą D (w 
przerwach między podawaniem bisfosfonianu) w okresie 3 lat było skuteczniejsze od 
leczenia bez MFP w zapobieganiu złamaniom pozakręgosłupowym i w odniesieniu do 
wzrostu gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i biodra u kobiet w okresie 
pomenopauzalnym z rozpoznaną osteoporozą [1].   
 
Jednoczesne stosowanie raloksyfenu i MFP w okresie 18 miesięcy było bardziej skuteczne 
w podwyższaniu gęstości kości, korzystniej wpływało na metabolizm kostny (zmiany 
stężenia markerów tworzenia i resorpcji kostnej) i skuteczniej zmniejszało ryzyko złamania 
kości niż stosowanie MFP bez raloksyfenu [2]. 
 
Wyniki 3-letniej obserwacji sugerują, że łączne stosowanie MFP z hormonalną terapią 
zastępczą i wapniem u kobiet w okresie pomenopauzalnym z rozpoznaną osteoporozą 
skuteczniej zapobiega złamaniom kręgosłupowym i pozakręgosłupowym niż samodzielne 
stosowanie MFP i wapnia [3]. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Ringe JD, Dorst A, Faber H et al.: Efficacy of etidronate and sequential 

monofluorophosphate in severe postmenopausal osteoporosis: a pilot study. Rheumatol 
Int,  2005, 25, 296-300. 

2. Reginster JY, Felsenberg D, Pavo I et al.: Effect of raloxifene combined with 
monofluorophosphate as compared with monofluorophosphate alone in postmenopausal 
women with low bone mass: a randomized, controlled trial. Osteoporos Int,  2003, 14, 
741-749.  

3. Ringe JD, Setnikar I: Monofluorophosphate combined with hormone replacement 
therapy in postmenopausal osteoporosis. An open-label pilot efficacy and safety study. 
Rheumatol Int,  2002, 22, 27-32.  

 
 



  

 

5.2. Ipriflawon 
 
Informacja o leku 
Ipriflawon (fitoestrogen) jest syntetyczną pochodną isoflawonu. Wstępne prace sugerowały, że 
hamuje on resorpcję kości i stymuluje aktywność osteoblastów i że w dawce 600 mg dziennie 
hamuje ubytek masy kostnej, a nawet ją zwiększa.  
 

Aktualnie dostępne (nieliczne) publikacje nie potwierdzają przydatności 
ipriflawonu w osteoporozie u kobiet w okresie pomenopauzalnym.  

Może powodować ryzyko limfocytopenii. 

  

 
 

Budowa cząsteczki ipriflawonu 
 
W prospektywnej, randomizowanej pracy [1] z użyciem placebo w czasie 4 lata trwającego 
leczenia osteoporozy pomenopauzalnej przy zastosowaniu ipriflawonu w dawce 600 mg dziennie 
nie wykazano korzystnego wpływu na gęstość kości, stężenie markerów metabolizmu kostnego 
czy ryzyko złamania kości. Jednocześnie stwierdzono istotnie częściej limfocytopenię w 
porównaniu do grupy placebo. Autorzy pracy sugerują, że ipriflawon nie jest skutecznym i 
bezpiecznym lekiem w leczeniu osteoporozy.  
  
W innej pracy [2] również nie wykazano skutecznego działania ipriflawonu w zapobieganiu 
ubytkowi masy kostnej we wczesnym okresie pomenopauzalnym. 
 
Na podstawie przeglądu piśmiennictwa [3] nie wykazano skuteczności stosowania ipriflawonu 
jako sposobu postępowania u kobiet w okresie pomenopauzalnym w zapobieganiu osteoporozie. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Alexandersen P, Toussaint A, Christiansen C et al.: Ipriflavone in the treatment of 

postmenopausal osteoporosis: a randomized controlled trial. JAMA, 2001, 285, 1482-1488. 
2. Katase K, Kato T, Hirai Y et al.: Effects of ipriflavone on bone loss following a bilateral 

ovariectomy and menopause: a randomized placebo-controlled study. Calc Tissue Int, 2001, 
69, 73-77.  

3. Glazier MG, Bowman MA:  A review of the evidence for the use of phytoestrogens as a 
replacement for traditional estrogen replacement therapy. Arch Intern Med, 2001, 161, 
1161-1172. 

 
 



  

 

5.3. Witamina K 
 

Witamina K odgrywa istotną rolę w funkcji białek kostnych. Zwiększa wydzielanie osteokalcyny, 
zwiększa grubość beleczek kostnych.  
Wykazano, że specyficznym markerem kostnym u zdrowych kobiet we wczesnym okresie 
pomenopauzalnym jest procentowa zawartość w organizmie niedokarboksylowanej 
(undercarboxylated) osteokalcyny (%ucOC). Dla zachowania prawidłowej budowy kości 
niezbędne jest związanie się osteokalcyny z wapniem, jednakże zdolność do związania się ma 
jedynie karboksylowana forma tego białka, której powstanie zależne jest od odpowiedniego 
stężenia witaminy K. Przy niewystarczającym stężeniu witaminy K może zostać zaburzony proces 
tworzenia się kości. Wyniki badań sugerują, że powszechnie uznawane za prawidłowe dla 
zdrowych kobiet stężenie witaminy K, nie jest wystarczające dla utrzymania zdrowej tkanki 
kostnej we wczesnym okresie pomenopauzalnym [1]. 
 
Obserwowano niższe stężenie witaminy K w surowicy u pacjentów z przebytym złamaniem biodra 
w porównaniu do grupy kontrolnej oraz niższe ryzyko złamania biodra u pacjentów z wyższą 
zawartością witaminy K w diecie [2, 3].   
 
Niektóre badania wykazały synergistyczny efekt działania witaminy K i bisfosfonianów 
(etydronian, rezydronian) w zapobieganiu powstawania zaburzeń architektury beleczek kostnych 
powstałych z powodu niedoboru estrogenów u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną [4]. 
 
Łączne doustne podawanie witaminy K2 w dawce 45 mg dziennie i alfakalcydolu w dawce 0,75 
μg dziennie w okresie 2 lat skutecznie obniżało stężenie niedokarboksylowanej postaci 
osteokalcyny i utrzymywało niezmienioną gęstość kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego u 
kobiet z osteopenią lub osteoporozą we wczesnym okresie pomenopauzalnym [5]. 

 
W czasie 10-letniej obserwacji nie wykazano pozytywnego wpływu stosowania witaminy K1 na 
gęstość kości i zmniejszenie ryzyka złamania kości u kobiet we wczesnym okresie 
pomenopauzalnym [6]. 
 
Witamina K2 (menatetrenone) jest stosowana w leczeniu osteoporozy w Japonii, Korei i Tajlandii. 

 
Piśmiennictwo: 
1. Lukacs JL, Booth S, Kleerekoper M et al.: Differential associations for menopause and age in 

measures of vitamin K, osteocalcin, and bone density: a cross-sectional exploratory study in 
healthy volunteers. Menopause 2006, 13, 799-808. 

2. Fekanich D, Weber P, Willet WC et al.: Vitamin K intake and hip fractures in women: a 
prospective study. Am J Clin Nutr, 1999, 69, 74-79. 

3. Hart JP, Catterall A, Dodds RA et al.: Circulating vitamin K1 levels in fractured neck of femur. 
Lancet, 1984, 2, 283. 

4. Iwamoto J, Takeda T, Ichimura S: Combined treatment with vitamin k2 and bisphosphonate in 
postmenopausal women with osteoporosis. Yonsei Med J, 2003, 44, 751-756. 

5. Yasui T, Miyatani Y, Tomita J et al.: Effect of vitamin K2 treatment on carboxylation of 
osteocalcin in early postmenopausal women. Gynecol Endocrinol.  2006, 22, 455-459. 

6. Rejnmark L, Vestergaard P, Charles P et al.: No effect of vitamin K1 intake on bone mineral 
density and fracture risk in perimenopausal women. Osteoporos Int, 2006, 17, 1122-1132. 



  

 

5.4. Selektywny modulator receptora androgenowego 
SARM 
 
Związek ten może zapobiegać utracie masy kostnej i zwiększać tworzenie kości. 
Dotychczasowe publikacje dotyczyły badań na zwierzętach [1, 2]. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Hanada K, Furuya K, Yamamoto N et al.: Bone anabolic effects of S-40503, a novel 

nonsteroidal selective androgen receptor modulator (SARM), in rat models of osteoporosis. 
Biol Pharm Bull, 2003, 26, 1563-1569. 

2. Cadilla R, Turnbull P: Selective androgen receptor modulators in drug discovery: medicinal 
chemistry and therapeutic potential. Curr Top Med Chem, 2006, 6, 245-270.  
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6.1. Wstęp  
 
Nowe sposoby leczenia farmakologicznego osteoporozy w przyszłości 
 
Nowym kierunkiem w leczeniu farmakologicznym osteoporozy są próby zastosowania środków, 
które w sposób celowany wpływają na metabolizm kostny (targets/drugs) [1]. Obecnie 
ocenianych jest szereg takich środków wpływających hamująco na resorpcję kości lub 
wpływających na tworzenie kości. Niektóre z tych związków pośredniczą w działaniu leków 
stosowanych w osteoporozie.  
 
Jednym ze spodziewanych efektów zastosowania w przyszłości omawianych środków może być 
zmniejszenie objawów ubocznych występujących podczas podawania stosowanych obecnie 
leków. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Doggrell SA: Present and future pharmacotherapy for osteoporosis. Drugs Today (Barc), 

2003, 39, 633-657. 
 
 
6.2. Białko morfogenetyczne 
 
Kostne białka morfogenetyczne (bone morphogenetic proteins - BMP) są czynnikami wzrostu o 
różnych działaniach. Należą do rodziny transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta). 
Białka te odgrywają istotną rolę w tworzeniu kości. Białko morfogenetyczne stymuluje 
różnicowanie osteoblastów i ich aktywność oraz ułatwia mineralizację kości [1].  
 
W badaniu dotyczącym 6353 pacjentów z osteoporozą (Rotterdam Study) nie wykazano związku 
polimorfizmu genu BMP-2 (2 typy polimorfizmu (Ser37Ala i Arg190Ser) z ryzykiem 
wystąpienia osteoporozy (wyniki badania densytometrycznego kręgosłupa lędźwiowego i  szyjki 
kości udowej oraz złamania kości) [2]. 
  
Badania doświadczalne sugerują, że statyny wywierają swoje działanie zwiększające aktywność 
osteoblastów poprzez zwiększenie aktywności BMP-2 [3]. Badania obserwacyjne sugerują 
związek stosowania statyn ze zmniejszonym ryzykiem złamania kości. Kliniczne badania nie 
wykazały wpływu statyn na gęstość mineralną kości w zakresie biodra i kręgosłupa lędźwiowego 
ani na metabolizm kostny [1].  
 
Wstępne badania wykazały, że BMP-2 może odgrywać istotną rolę w gojeniu złamań kości i 
leczeniu osteoporozy [4].   
 
Piśmiennictwo: 
1. Horiuchi N, Maeda T: Statins and bone metabolism. Oral Dis, 2006, 12, 85-101.  
2. Medici M, van Meurs JB, Rivadeneira F et al.: BMP-2 gene polymorphisms and 

osteoporosis: the Rotterdam Study. Bone Miner Res,  2006, 21, 845-854. 
3. Jadhav SB, Jain GK: Statins and osteoporosis: new role for old drugs. J Pharm Pharmacol, 

 2006, 58, 3-18. 
4. Chen D, Zhao M, Mundy GR: Bone morphogenetic proteins. Growth Factors,  2004, 22, 

233-241. 
 



  

 

6.3. Leptyna 
 

Leptyna jest białkową cytokiną. Produkowana jest przez białe komórki tłuszczowe. Ilość 
krążącej leptyny informuje neurony w podwzgórzu o zapasach tkanki tłuszczowej.  Leptyna 
kontroluje wzrost kości. Sygnały z receptora PTH stymulują gen leptyny, produkcję leptyny i 
wydzielanie jej przez lipofibroblasty płuc [1].   
 
Leptyna naśladuje efekty działania PTH na ludzkie osteoblasty. Osteoblasty są pod podwójną 
leptynową kontrolą. Negatywna kontrola zależy od beta-adrenergicznej aktywności. Kontrola 
pozytywna zależy od białych komórek tłuszczowych żółtej tkanki tłuszczowej szpiku.  
 
Pod wpływem podwzgórzowej leptyny zmniejsza się aktywność osteoblastów na skutek 
stymulacji beta-adrenergicznej. Obwodowo podana leptyna stymuluje aktywację osteoblasta i 
opóźnia jego apoptozę. Osteoblast wydziela leptynę na etapie mineralizacji. Leptyna ta zwiększa 
aktywność tworzenia kości przez hamowanie ekspresji RANKL i pobudzanie ekspresji 
osteoprotegeryny.  
 
Hamujące działanie leptyn na aktywność osteoblastów jest pośredniczone przez stymulację 
aktywności beta-adrenergicznej. Leptyna jest kontrolerem chondrocytów, dojrzewania i 
apoptozy. 

 
Badania dotyczące grupy młodych mężczyzn (Szwecja) wykazały, że stężenie leptyny odwrotnie 
koreluje z gęstością kości w różnych fragmentach szkieletu  wyrażoną w badaniu 
płaszczyznowym (DXA), ale nie w badaniu objętościowym (badanie tomograficzne) [2]. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Elefteriou F, Karsenty G: Bone mass regulation by leptin: a hypothalamic control of bone 

formation. Pathol Biol (Paris), 2004, 52, 148-153. 
2. Lorentzon M, Landin K, Mellström D et al.: Leptin is a negative independent predictor of 

areal BMD and cortical bone size in young adult Swedish men. J Bone Miner Res,  2006, 21, 
1871-1878. 



  

 

6.4. Hormon wzrostu / insulinopodobny czynnik wzrostu 
 
Jednym z istotnych czynników wpływających na zaburzenia tworzenia kości i rozwoju 
osteoporozy u starszych osób są niedobory hormonu wzrostu (growth hormone – GH) i 
insulinopodobnego czynnika wzrostu (insulin-like growth factor – IGF). Może to zależeć od 
niedoboru estrogenów, zmniejszonej aktywności fizycznej, zaburzeń odżywiania.  
IGF odgrywa pośredniczącą rolę w czynności hormonu wzrostu. Hormon wzrostu może 
oddziaływać na docelowe tkanki również bezpośrednio [1].  
U pacjentów z niskim stężeniem IGF obserwowano niższe wartości gęstości kości [2]. 
Nie we wszystkich badaniach wykazano taką jednoznaczną korelację. Niskie stężenie IGF może, 
co najmniej jednak przyśpieszać rozwój osteoporozy pomenopauzalnej [3]. 
W krótkotrwałych badaniach na ludziach obserwowano pozytywny wpływ IGF podawanego we 
wlewach dożylnych na wzrost gęstości kości i poprawę siły mięśniowej u osób po przebytym 
złamaniu biodra [4]. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Kasukawa Y, Miyakoshi N, Mohan S: The anabolic effects of GH/IGF system on bone. Curr 

Pharm Des,  2004, 10, 2577-2592.  
2. Gillberg P, Olofsson H, Mallmin H et al.: Bone mineral density in femoral neck is positively 

correlated to circulating insulin-like growth factor (IGF)-I and IGF-binding protein 
(IGFBP)-3 in Swedish men. Calcif Tissue Int,  2002, 70, 22-29. 

3. Pepene CE, Seck T, Diel I et al.: Concentration of insulin-like growth factor (IGF)-I in iliac 
crest bone matrix in premenopausal women with idiopathic osteoporosis. Exp Clin 
Endocrinol Diabetes,  2004, 112, 38-43. 

4. Boonen S, Rosen C, Bouillon R et al.: Musculoskeletal effects of the recombinant human 
IGF-I/IGF binding protein-3 complex in osteoporotic patients with proximal femoral 
fracture: a double-blind, placebo-controlled pilot study. J Clin Endocrinol Metab, 2002, 87, 
1593-1599. 

 
 
 
6.5. Czynnik wzrostu fibroblastów 
 
Czynnik wzrostu fibroblastów (fibroblast growth factor – FGF) jest modulatorem wzrostu kości i 
chrząstki. Jest obecny w osteoblastach, stymuluje ich proliferację, wpływa na tworzenie kości 
[1].  
Przy zaburzeniach w genie FGF u zwierząt stwierdzono zmniejszenie objętości kości 
beleczkowej, mineralizacji i szybkości tworzenia kości. Zachodziła również zmiana struktury 
kości beleczkowej.  
W badaniach na zwierzętach wykazano zwiększenie wytrzymałości kości po podawaniu FGF 
[2]. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Fromigué O, Modrowski D, Marie PJ: Growth factors and bone formation in osteoporosis: 

roles for fibroblast growth factor and transforming growth factor beta. Curr Pharm Des, 
2004, 10, 2593-2603. 

2. Yao W, Hadi T, Jiang Y et al.: Basic fibroblast growth factor improves trabecular bone 
connectivity and bone strength in the lumbar vertebral body of osteopenic rats. Osteoporos 
Int,  2005, 16, 1939-1947. 



  

 

6.6. Osteoprotegeryna 
OPG  

 
Osteoprotegeryna (OPG) jest cytokiną produkowaną w osteoblastach, która odgrywa istotną rolę 
w przemianach metabolicznych kości. Hamuje aktywację i różnicowanie osteoklastów.  
 
Dojrzałe osteoklasty potrzebują dla dojrzewania obecności komórek podścieliska, z których 
wydzielane substancje są konieczne dla regulacji osteoklastogenezy, w tym OPG i RANKL 
(ligand receptora dla aktywacji jądrowego czynnika kappa B [RANK]). Osteoprotegeryna łącząc 
się z RANKL, przeciwstawia się łączeniu RANKL z RANK i zapobiega w ten sposób tworzeniu 
osteoklastów. Nieobecność OPG, potrzebnej do hamowania osteoklastogenezy, powoduje ciężką 
osteoporozę. Podanie OPG zapobiega ubytkowi masy kostnej.  
 
W badania na zwierzętach wykazano, że pod wpływem OPG następuje wzrost objętości kości 
beleczkowej, wzrost BMD, obniżenie aktywności kwaśnej fosfatazy opornej na działanie 
winianu (TRAP), markera resorpcji kostnej.  
 
W badaniach na ludziach stwierdzono korelację stężenia OPG ze stężeniem markerów 
metabolizmu kostnego. OPG może mieć protekcyjne działanie przeciwko resorpcji kości [1]. 
 
Obserwowano modulujący wpływ hormonów płciowym (estrogeny) na interakcję OPG i 
RANKL oraz kości. Stężenie OPG pozytywnie korelowało z gęstością kości w zakresie 
kręgosłupa i szyjki kości udowej u kobiet stosujących estrogeny. U kobiet niestosujących 
estrogenów takiej korelacji nie stwierdzono [2].  
 
Stężenie OPG w surowicy jest uznawane za niezależny wykładnik masy kostnej i występowania 
złamań kości [3]. 

Po podaniu jednorazowej dawki OPG kobietom w okresie pomenopauzalnym podskórnie w 
dawce 3,0 mg/kg c.c. uzyskano istotne obniżenie stężenia markerów resorpcji kości po 4 dniach 
od podania OPG. Obniżanie zaczęło się już po 12 godzinach od podania OPG. Nie uzyskano 
istotnego obniżenia aktywności frakcji kostnej fosfatazy zasadowej. OPG była dobrze 
tolerowana [4].  
 
W badaniu wykonanym u kobiet w okresie pomenopauzalnym wykazano, że zmiany stężenia 
osteoprotegeryny dodatnio korelowały ze zmianami gęstości kości w zakresie szyjki kości 
udowej w trakcie leczenia bisfosfonianami (alendronian i ryzedronian podawane codziennie z 
wapniem i witaminą D). Zmiany stężenia OPG mogą być wykładnikiem skuteczności leczenia 
osteoporozy za pomocą bisfosfonianów, skuteczniejszm niż oznaczanie zmian stężenia CTx w 
surowicy. Zmiany stężenia OPG pod wpływem bisfosfonianów mogły zależeć od wpływu na 
osteoklastogenezę i apoptozę osteoklastów, jak również od bezpośredniej stymulacji 
osteoblastów do syntezy OPG [5]. 
 
W jednym z badań nie wykazano związku polimorfizmu genu OPG i stężenia OPG w surowicy z 
wielkością masy kostnej, zmianami biochemicznymi zależnymi od zmian kostnych i częstością 
złamań kości [6]. 
 
Piśmiennictwo: 
1. Indridason OS, Franzson L, Sigurdsson G: Serum osteoprotegerin and its relationship with 

bone mineral density and markers of bone turnover. Osteoporos Int,  2005, 16, 417-423. 



  

 

2. Stern A, Laughlin GA, Bergstrom J et al.: The sex-specific association of serum 
osteoprotegerin and receptor activator of nuclear factor kappaB legend with bone mineral 
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3. Mezquita-Raya P, de la Higuera M, García DF et al.: The contribution of serum 
osteoprotegerin to bone mass and vertebral fractures in postmenopausal women. Osteoporos 
Int,  2005, 16, 1368-1374.  

4. Bekker PJ, Holloway D, Nakanishi A et al.: The effect of a single dose of osteoprotegerin in 
postmenopausal women. J Bone Miner Res,  2001, 16, 348-360. 

5. Dobnig H, Hofbauer LC, Viereck V et al.: Changes in the RANK ligand/osteoprotegerin 
system are correlated to changes in bone mineral density in bisphosphonate-treated 
osteoporotic patients. Osteoporos Int, 2006, 17, 693-703. 
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6.7. Ludzkie przeciwciała monoklonalne przeciw RANKL 
 
Ludzkie przeciwciała monoklonalne przeciw RANKL (denosumab, poprzednio AMG 162) mają 
cechy podobne do osteoprotegeryny w hamowaniu aktywności RANKL. Podobnie jak OPG 
hamują resorpcję kości. Zmniejszają różnicowanie, aktywność i przeżycie osteoklastów. 
Denosumab ma istotnie dłuższy okres półtrwania niż OPG, co pozwala stosować go rzadziej [1]. 
W badaniach klinicznych ludzkie przeciwciała monoklonalne podawano w iniekcjach 
podskórnych, co 3 miesiące (mniejsze dawki) lub, co 6 miesięcy (większe dawki). Uzyskano 
istotny wzrost gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i total hip [2] i istotne 
obniżenie stężenia markerów resorpcji kości [2, 3]. Hamowanie przemiany kostnej było 
proporcjonalne do dawki czynnika. Czynniki te były dobrze tolerowane.  

 
Opis badania [4] 
Oceniono wpływ podawania denosumabu w dawce 60 mg dziennie przez 2 lata na gęstość 
mineralną kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i total hip oraz na stężenie markerów 
metabolizmu kostnego w surowicy w porównaniu do placebo. 
Wnioski 

1. W czasie 2-letniego podawania densomabu uzyskano wzrost gęstości kości i obniżenie 
stężenia markerów metabolizmu kostnego. 

 
Piśmiennictwo: 
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strength. Curr Opin Pharmacol,  2005, 5, 618-625. 
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low bone mineral density. N Engl J Med,  2006, 354, 821-831. 
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Miner Res,  2004, 19, 1059-1066. 

4. Miller P, Bolognese M, Lewiecki EM et al.: Effect of denosumab on bone mineral density  
and bone turnover markers: 48-month results. XXIX ASBMR, Honolulu, USA, 16-
19.09.2007, Abstract 1205. 

 



  

 

6.8. Antagoniści receptora witronektynowego 
 
Receptor witronektynowy (integryna) jest adhezyjnym receptorem, który pośredniczy w 
reakcjach międzykomórkowych oraz między komórką a macierzą. Jest produkowany przez 
osteoklasty. Łączy się z określoną sekwencją aminokwasów w białkach zewnątrzkomórkowej 
macierzy kostnej i moduluje w ten sposób ruchliwość osteoklastów i procesy resorpcji kostnej. 
Peptydy, które mają tę samą sekwencję aminokwasów (peptydomimetyki), interferują z adhezją 
do osteoklastów i hamują resorpcję in vitro i in vivo.  
 
Stworzono syntetyczne peptydomimetyki, które hamują aktywność resorpcyjną osteoklastów.  
 
Badania na zwierzętach wykazały, że antagoniści receptora witronektynowego mogą być formą 
antyresorpcyjnego leczenia. Mogą być podawane podskórnie lub doustnie. Stwierdzono 
zwiększenie objętości kości i gęstości kości w czasie takiego leczenia.  
Antagoniści receptora witronektynowego być może znajdą miejsce w zapobieganiu i leczeniu 
osteoporozy w przyszłości [1, 2]. 
 
Jednym z mechanizmów działania ranelinianu strontu jest hamowanie aktywności receptora 
witronektynowego [3]. 
 
Piśmiennictwo:  
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3. Reginster JY, Deroisy R, Jupsin I: Strontium ranelate: a new paradigm in the treatment of 
osteoporosis. Drugs Today (Barc),  2003, 39, 89-101. 

 



  

 

6.9. Inhibitory katepsyny K 
 
Katepsyna K jest proteazą cysteinową znajdującą się głównie w osteoklastach. Odgrywa istotną 
rolę w degradacji macierzy kostnej. Enzym ten odgrywa również istotną rolę w resorpcji kości 
[1]. 
Stężenie katepsyny K w surowicy odzwierciedla aktywność osteoklastów u kobiet z osteoporozą 
pomenopauzalną [2]. Może być też uznane za marker ryzyka złamania kości i gęstości kości [3]. 
Katepsyna L może być również markerem resorpcji i gęstości kości [4]. 
 
Inhibitor katepsyny K może stać się w przyszłości nowym lekiem w leczeniu osteoporozy [5]. 
 
Obecnie prowadzonych jest szereg badań nad inhibitorami katepsyny [6, 7, 8]. 
 
Opis badania [9] 
Oceniano wpływ 1-rocznego podawania inhibitora katepsyny (MK-0822) na gęstość kości i 
stężenie markerów metabolizmu kostnego u kobiet w okresie pomenopauzalnym w różnych 
dawkach: 3, 10, 25 i 50 mg dziennie z obniżoną gęstością kości (T-score od -2,0 do -3,5 w 
zakresie kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej i total hip). 
Wnioski 

1. Uzyskano istotny, proporcjonalny do dawki MK-0822 wzrost gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej w porównaniu do grupy placebo. 

2. Uzyskano istotne obniżenie stężenia NT w moczu. 
3. Inhibitor katepsyny był dobrze tolerowany, a objawy uboczne nie były zależne od jego 

dawki. 
  
Piśmiennictwo: 
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6.10. Inhibitory sklerostyny 
 
Sklerostyna jest białkiem produkowanym przez osteocyty i wpływa negatywnie na czynność 
osteoblastów hamując tworzenie kosci. Inhibitory sklerostyny mogą hamować negatywny wpływ 
sklerostyny na metabolizm kości. 
 
Opis badania [1] 
Badania wykonano u 48 zdrowych kobiet w okresie pomenopauzalnym. Antysklerostynę 
(monoklonalne przeciwciała neutralizujące sklerostynę) podawano podskórnie w jednorazowej 
dawce: 0,1; 0,3; 1,0 lub 3,5 mg/kg c.c..  Oceniano wpływ antysklerostyny na zmiany stężenia 
markerów metabolizmu kostnego w porównaniu do placebo. Badania wykonano po 85 dniach od 
podania antysklerostyny. 
Wnioski 

1. Stwierdzono wzrost stężenia proporcjonalny do dawki: P1NP, osteokalcyny i wzrost 
aktywności frakcji kostnej fosfatazy zasadowej w stosunku do placebo. 

2. Stężenie CTx w surowicy obniżyło się nieistotnie. 
3. Antysklerostyna była dobrze tolerowana. 

 
Piśmiennictwo: 
1. Padhi D, Stouch B, Jang G et al.: Anti-sclerostin antibody increases marker soft bone 

formation In healthy postmenopausal women. XXIX Kongres ASBMR, Honolulu, USA, 16-
19.09.2007, Abstract 1129. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.11. Antagoniści integryny 

 
Integryna alfa3 i beta3 ma istotny wpływ na czynność dojrzałych osteoklastów. Wpływa w ten 
sposób na zwiększenie ryzyka złamań osteoporotycznych kości. Polimorfizm integryny beta3 
(homozygotyczność beta3 Leu33Pro) zwiększa dwukrotnie ryzyko złamania biodra [1]. 
Antagoniści integryny alfa3 i beta3 mogą mieć antyresorpcyjny wpływ na kości.  
Brak integryny beta3 chronił myszy przed utratą masy kostnej indukowanej kastracją [2]. 

 
Piśmiennictwo:  
1. Tofteng CL, Bach-Mortensen P, Bojesen SE et al.: Integrin beta3 Leu33Pro polymorphism 

and risk of hip fracture: 25 years follow-up of 9233 adults from the general population. 
Pharmacogenet Genomics,  2007, 17, 85-91.  

2. Zhao H, Kitaura H, Sands MS et al.: Critical role of beta3 integrin in experimental 
postmenopausal osteoporosis. J Bone Miner Res, 2005, 20, 2116-2123. 
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7.1. Apoptoza 
 
Dla zrozumienia mechanizmu działania niektórych leków konieczna jest znajomość zjawiska 
apoptozy [1]. 
 
Apoptoza jest genetycznie zaprogramowaną śmiercią samobójczą komórki. Apoptoza zachodzi 
w ciągu kilku minut. Jest m.in. warunkiem regeneracji szkieletu. Jest oceniana za pomocą 
specjalnego znakowania (TUNEL).  
 
Można podejrzewać, że apoptoza miała miejsce w ciągu ostatnich 20 dni, jeżeli co najmniej 
0,4% jąder w danej tkance było apoptotycznych w danym czasie.  
 
40-60% osteoblastów umiera przez apoptozę. Apoptoza osteoblastów i osteocytów jest znacznie 
przyśpieszona przez nadmiar glukokortykoidów i TNF. Estrogeny i androgeny nasilają 
antyapoptotyczne działanie w osteoblastach i osteocytach, w związku z tym niedobór hormonów 
płciowych przyśpiesza apoptozę.  
 
Opóźniona apoptoza osteoklastów jest przyczyną pogłębienia jam resorpcyjnych i perforacji 
beleczek kostnych przy niedoborze estrogenów.  
 
Apoptoza osteoblastów jest opóźniona również przez kalcytoninę i bisfosfoniany. 
Antyapoptotyczne działanie bisfosfonianów na osteoblasty może tłumaczyć antyresorpcyjne 
działania bisfosfonianów w chorobach kości z wolną przemianą kostną. Zapobieganie apoptozie 
osteocytów przez kalcytoninę i bisfosfoniany może tłumaczyć dysproporcję między wpływem na 
mineralizację kości i antyzłamaniowe efekty leków. Apoptoza osteoblastów jest opóźniona przez 
wiele czynników: IGF, FGF, TGF-beta, IL-6.  
 
Apoptoza osteoblastów i osteocytów jest: 

przyśpieszona przez nadmiar glukokortykoidów, TNF 
opóźniona przez estrogeny, androgeny, kalcytoninę, bisfosfoniany 

 
Apoptoza osteoklastów jest: 

przyśpieszona przez estrogeny, androgeny, bisfosfoniany, witaminę K2  
opóźniona przy niedoborze estrogenów, przez aktywator receptora RANK (RANKL), czynniki 
stymulujące ekspresję RANKL: PTH, 1,25(OH)2D3, interleukinę-1, TNF, IL-6, prostaglandyny  

 
Efekt działania poprzez zjawisko apoptozy został opisany w odniesieniu do niektórych 
leków stosowanych w osteoporozie: 
 
Teryparatyd wywiera swoje działanie poprzez stymulację tworzenia kości. Tworzeniu kości 
towarzyszy jednocześnie wzrost apoptozy osteoblastów, co odzwierciedla przyśpieszoną 
przemianę osteoblastów [2]. 
 
W badaniach na zwierzętach wykazano przyśpieszenie apoptozy osteoklastów w trakcie leczenia 
ranelinianem strontu [3]. 
 
Badania in vitro na osteoklastach zwierząt sugerują, że estradiol zmniejsza resorpcję kości 
poprzez różne mechanizmy, w tym poprzez zwiększenie adhezji i apoptozy osteoklastów [4]. 
 
Nie wykazano negatywnego wpływu leczenia raloksyfenem na zjawisko apoptozy ludzkich 
limfocytów [5]. 
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7.2. Pierwszy efekt przeciwzłamaniowy leczenia farmakologicznego w 
osteoporozie 

 
Jednym ze sposobów oceny skuteczności leczenia jest ocena czasu uzyskania pierwszego efektu 
przeciwzłamaniowego dla danego leku.  
 
Opisywane są działania leku w zakresie kręgosłupa, złamań pozakręgosłupowych, wybiórczo w 
zakresie bliższego końca kości udowej, w tym przede wszystkim szyjki kości udowej. 
 
Warunkiem możliwości rozpoznania pierwszego efektu przeciwzłamaniowego jest właściwe 
zaplanowanie programu badawczego.  
Dotyczy to szczególnie złamań kręgosłupa. Bez wykonania badania radiologicznego kręgosłupa, 
nie ma możliwości oceny występowania nowych złamań kręgów. Można mówić jedynie o 
klinicznie jawnych złamaniach, kiedy to ze względu na wystąpienie, np. ostrego bólu pleców, 
wykonano badanie radiologiczne i rozpoznano nieobecne wcześniej złamanie. 
Tak było np. w programie FIT, w którym nie można było ocenić zmniejszenia ryzyka złamania 
kręgosłupa po 1-rocznym leczeniu alendronianem, ponieważ protokół nie zakładał wykonania 
badania radiologicznego po 1 roku, a dopiero po 2 i 3 latach leczenia w FIT1 i po 4 latach 
leczenia w FIT2. Na podstawie retrospektywnych badań oceniono jedynie wpływ terapii 
alendronianem na zmniejszenie częstości występowania klinicznie jawnych złamań kręgów. 
 
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące pierwszego efektu przeciwzłamaniowego 
poszczególnych leków na podstawie dostępnego piśmiennictwa. Podano tylko informacje 
dotyczące tych fragmentów szkieletu, w których wykazano efekty przeciwzłamaniowe. 
 
Alendronian 

Kręgosłup – 3 lata [1] 
Klinicznie jawne złamanie kręgosłupa – 1 rok [1] 
Złamania pozakręgosłupowe – 1 rok [2] 
Złamanie biodra – 3 lata przy T-score ≤ -2,5 lub przy przebytym złamaniu biodra [1] 

 
Ryzedronian  

Kręgosłup – 1 rok [3] 
Klinicznie jawne złamanie kręgosłupa – 6 miesięcy [4] 
Złamania pozakręgosłupowe - 6 miesięcy [5] 
Złamanie biodra – 1 rok [6] 

 
Ibandronian 

Kręgosłup – 2 lata [7] 
Klinicznie jawne złamania kręgosłupa - 2 lata [7] 
Złamania pozakręgosłupowe - 3 lata (osoby z niską gęstością kości w zakresie szyjki kości 

udowej T-score <-3,0) [7] 
 

Zoledronian 
       Kręgosłup, biodro, złamania pozakręgowe -  3 lata [8] 
 
Raloksyfen 

Kręgosłup  - 3 lata [9] 



  

 

Klinicznie jawne złamanie kręgosłupa  - 1 rok (retrospektywna analiza programu MORE) 
[10] 
 

Ranelinian strontu 
Kręgosłup - 1 rok – osoby z rozpoznaną osteoporozą (DXA) [11] 
                2 lata – osoby z przebytym złamaniem kręgosłupa [12] 
Złamania pozakręgosłupowe  - 3 lata [13] 
Złamanie biodra  - 3 lata (u osób szczególnie zagrożonych złamaniem - wiek ≥74 lata           

i T-score≤-3,0) [13] 
Teryparatyd 

Kręgosłup - średnio 21 miesięcy (dotyczy kobiet, nie potwierdzono efektu 
przeciwzłamaniowego u mężczyzn) [14] 

Złamania pozakręgosłupowe  - średnio 21 miesięcy [14] 
 
Kalcytonina 

Kręgosłup  - 3 lata (200 j.m.) [15] 
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7.3. Odstawienie leków w osteoporozie i jego następstwa 
 
Jednym z istotnych zagadnień dotyczących leczenia osteoporozy jest problem optymalnego 
czasu stosowania leków. W przypadku bisfosfonianów problem ten jest szczególnie ważny ze 
względu na długi okres szkieletowego półtrwania, który dla bisfosfonianów zawierających 
cząsteczkę azotu (alendronian, ryzedronian, ibandronian) wynosi około 10 lat. Ze względu na tak 
długi okres obecności bifosfonianów w kości istnieje potencjalne ryzyko objawów ubocznych w 
postaci zahamowania metabolizmu kostnego, tj. resorpcji i tworzenia kości, pod postacią tzw. 
„zamrożonej kości”. Dotychczasowe badania nie potwierdzają jak dotąd tych obaw.  
Najdłuższe kliniczne publikowane obserwacje skuteczności leczenia farmakologicznego 
wynoszą obecnie 10 lat (alendronian).  
 
W związku z istniejącymi obawami przed nieznanymi wciąż objawami ubocznymi stosowanych 
leków, istnieje powszechnie zaakceptowane stanowisko, aby leczenie farmakologiczne nie było 
stosowane dłużej niż najdłuższe kliniczne obserwacje leków w wieloośrodkowych pracach. To 
najdłuższe stosowanie leków uzasadnione jest szczególnie u chorych z przebytym złamaniem 
osteoporotycznym. U chorych tych pewne, nieznane jeszcze ryzyko długiego stosowania leków 
jest uzasadnione przeciwzłamaniowym efektem leku, a przebyte złamanie osteoporotyczne kości 
jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka kolejnego złamania.  
U chorych bez przebytego złamania kości i bez z innych tzw. „dużych” czynników ryzyka 
złamania rozważa się krótsze leczenie.  
 
Co się stanie po odstawieniu leku? 

1. Czy skuteczność przeciwzłamaniowa danego leku utrzymuje się, czy zanika?  
2. Czy utrzymuje się korzystny wpływ danego leku na gęstość kości?  
3. Czy po odstawieniu leku szybkość ubytku masy kostnej powraca do tej sprzed leczenia, 

czy jest szybsza, czy wolniejsza? 
 
W chwili obecnej nie mamy pełnej wiedzy na ten temat o wszystkich lekach. 
Najwięcej danych dotyczy bisfosfonianów, w tym głównie alendronianu. 
 

 Na podstawie dostępnych, nielicznych publikacji można uznać, że skuteczność dotychczas 
stosowanych leków utrzymuje się jedynie w okresie ich stosowania. Dane dotyczą wpływu 
leczenia na gęstość kości.  

 Brak jest pewnych danych na utrzymanie efektu przeciwzłamaniowego.  
 Szybkość ubytku masy kostnej po odstawieniu leków wraca do tej sprzed leczenia.  
 Istnieją jedynie pewne nieliczne doniesienia o szybszym ubytku masy kostnej po 

odstawieniu HTZ.  
 

Uważa się, że leki podawane w osteoporozie są wtedy skuteczne, kiedy są 
stosowane. Po ich odstawieniu działanie ustępuje. 

 
Informacje dotyczące poszczególnych leków 
 

 Bisfosfoniany 
Badanie dotyczyło kobiet w okresie pomenopauzalnym (35 kobiet) przyjmujących bisfosfoniany 
przez ponad 5 lat [1]. Po okresie tym odstawiono lek na 15 miesięcy i oceniano zmiany gęstości 
kości oraz stężenia markerów metabolizmu kostnego. W okresie tym nie obserwowano istotnych 
statystycznie zmian gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego i total hip, chociaż w tej 
drugiej lokalizacji obserwowano nieistotną statystycznie tendencję do obniżania się BMD.  
  

 



  

 

o Alendronian  
W 1 rok po odstawieniu alendronianu, po wcześniejszych 2 latach leczenia, utrzymywała się 
gęstość kości i stężenie markerów metabolizmu kostnego osiągnięte po 2 latach leczenia [2]. 
Taki sam efekt uzyskano w przypadku łącznego podawania alendronianu i estrogenów.  
Po odstawieniu alendronianu, po 10 latach leczenia obserwowano stopniowy spadek gęstości 
kości [3]. 
 
W 1 rok po odstawieniu alendronianu po długim leczeniu (średnio 43 miesiące) obserwowano 
obniżenie gęstości kości w zakresie kręgosłupa lędźwiowego. W zakresie total hip nie 
obserwowano istotnej zmiany gęstości kości [4]. 
Po odstawieniu alendronianu po 1-rocznym leczeniu, szybkość ubytku masy kostnej powróciła 
do tej sprzed leczenia, a pewien efekt dotyczący gęstości kości był obecny jeszcze po 15 
miesiącach od odstawienia leku. Pozytywny efekt po odstawieniu leku w zakresie szyjki kości 
udowej zniknął po 15 miesiącach [5]. 
 
W randomizowanym badaniu, z podwójnie ślepą próbą (kontynuacja programu FIT – program 
FLEX) [6] oceniono wpływ odstawienia alendronianu po 5 latach stosowania na kolejne 5 lat i 
porównano wyniki gęstości kości, zmian stężenia markerów tworzenia i resorpcji kości oraz 
ryzyko złamania kości do grupy pacjentów, którzy kontynuowali leczenie alendronianem przez 
całe 10 lat.  W grupie, która przerwała przyjmowanie alendronianu obserwowano stopniowy 
spadek gęstości kości w zakresie total hip i kręgosłupa lędźwiowego oraz stopniowy wzrost 
stężenia markerów metabolizmu kostnego. Wszystkie te wartości nie osiągnęły jednak wartości 
sprzed początku leczenia przed 10 laty. Ryzyko złamania kości nie różniło się od grupy osób 
leczonych przez 10 lat alendronianem, poza klinicznie jawnymi złamaniami kręgosłupa, których 
częstość istotnie wzrosła. Autorzy sugerują, że alendronian może być odstawiony po 5 latach 
stosowania u wielu kobiet. Część jednak kobiet ze szczególnie wysokim ryzykiem złamania 
kości może odnieść korzyści z dłuższego niż 5 lat stosowania alendronianu. 
 

 Raloksyfen 
Oceniono wpływ odstawienia raloksyfenu na gęstość kości po wcześniejszym 5-letnim leczeniu. 
W 1 rok po odstawieniu leku obserwowano istotne obniżenie gęstości kości w zakresie 
kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej. Szybkość ubytku masy kostnej była podobna, do 
tej w grupie placebo [7]. 
 

 Teryparatyd  
Oceniono gęstość mineralną kości po 30-miesięcznym odstawieniu teryparatydu. Wcześniej 
pacjenci byli leczeni przez 12 miesięcy [8]. 
Po odstawieniu leku obserwowano stopniowy spadek gęstości kości w zakresie kręgosłupa 
lędźwiowego i total hip. Po 30 miesiącach nieprzyjmowania leku, gęstość kości była wciąż 
wyższa w porównaniu do gęstości sprzed leczenia teryparatydem. 
 
Przeciwzłamaniowy efekt teryparatydu stosowanego w grupie 1262 kobiet przez okres średnio 
19 miesięcy utrzymywał się przez 30 miesięcy po odstawieniu leku w odniesieniu do złamań 
pozakręgosłupowych [9]. Gęstość kości w zakresie total hip i szyjki kości udowej obniżała się u 
tych chorych.    

Przeciwbólowy efekt teryparatydu w zakresie pleców utrzymywał się przez 30 miesięcy po 
odstawieniu leku [10]. 

 Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) 
Oceniono zmiany gęstości kości w okresie 4 lat po przerwaniu 3-letniego leczenia HTZ [11]. 



  

 

Po odstawieniu HTZ szybkość ubytku masy kostnej była podobna do szybkości ubytku masy 
kostnej u kobiet, które nie stosowały HTZ. 
 
Badania przeprowadzone w małej grupie 8 kobiet, które przerwały stosowanie HTZ wykazały 
obniżenie gęstości kości w krótkim czasie po odstawieniu hormonów [12]. 
 
W innej pracy obserwowano przyspieszenie ubytku masy kostnej po odstawieniu estrogenów [2]. 
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7.4. Leczenie farmakologiczne bólu kości w osteoporozie 
 
Omówienie tego tematu wymaga zdefiniowania pojęcia „bólu w osteoporozie”. Nie każdy ból 
kości, który występuje u chorego z osteoporozą jest nią spowodowany. Prace, które zajmują się 
tym zagadnieniem opisują przede wszystkim ostry ból, który wystąpił w następstwie złamania 
kręgu o charakterze osteoporotycznym.  
 
Lekiem, który znalazł największe uznanie w leczeniu ostrego bólu po złamaniu kręgosłupa jest 
kalcytonina. 
 
Leki o udowodnionej aktywności przeciwzłamaniowej 
 
Kalcytonina 
Działanie przeciwbólowe kalcytoniny jest niezależne od wpływu na aktywność osteoklastów i 
hamowanie resorpcji. Kalcytonina w leczeniu bólu po złamaniu kręgosłupa była podawana w 
czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od złamania. Obserwacje dotyczyły najczęściej 1 miesiąca. 
Stosowano ją w dawkach typowych dla leczenia osteoporozy, tj. 100 j.m. dziennie w iniekcji lub 
200 j.m. dziennie donosowo. Wydaje się, że donosowa postać jest skuteczniejsza niż 
parenteralna w zwalczaniu bólu. Efekty przeciwbólowego działania kalcytoniny były 
obserwowane już w ciągu 5-7 dni od początku podawania. Były one oceniane na podstawie 
kwestionariuszy dotyczących nasilenia bólu, możliwości zmniejszenia liczby przyjmowanych 
tabletek lub zastrzyków przeciwbólowych. Skuteczność była ocenia również na podstawie 
powrotu sprawności fizycznej po złamaniu. Już w trzecim dniu leczenia pacjenci byli w stanie 
siadać samodzielnie [1].  
 
Kalcytonina może być rozważana jako leczenie przeciwbólowe u pacjentów, u których 
tradycyjne sposoby leczenia są nieskuteczne. Leczenie przeciwbólowe kalcytoniną może być 
kontynuowane przy potwierdzonej skuteczności leku i nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia 
za pomocą leków pierwszego rzutu (np. bisfosfonianów) u osób z dużym ryzykiem złamania 
kości. 
 
Mechanizm działania przeciwbólowego kalcytoniny nie jest do końca wyjaśniony, jednak wg 
aktualnej wiedzy najistotniejszy jest mechanizm centralny. Stwierdzono obecność receptorów 
dla kalcytoniny w okolicach podwzgórza, odpowiedzialnych za odczucie bólu. Kalcytonina po 
przejściu bariery krew/mózg łączy się z tymi receptorami i powoduje zmniejszenie odczucia 
bólu. Inne proponowane mechanizmy działania przeciwbólowego kalcytoniny to m.in. wzrost 
stężenia β-endorfin w surowicy, działanie poprzez układ katecholaminowy, układ serotoninowy, 
działanie przeciwzapalne, zmiany w przepływie wapnia zjonizowanego pomiędzy tkanką 
nerwową i płynem mózgowo-rdzeniowym [2]. 
 
Kalcytonina jest uważana za lek z wyboru przy leczeniu objawów zespołu algodystrofii (zespół 
Sudecka) [3], który najczęściej występuje po urazach i złamaniach kości. Jest uzupełnieniem 
fizykoterapii. Zespół ten charakteryzuje się triadą objawów: bólem, obrzękiem i zaburzeniami 
naczynioruchowymi. Wczesne podanie kalcytoniny (w ciągu kilku dni od początku choroby) 
powoduje szybkie ustąpienie objawów. Efekty leczenia dotyczą szczególnie ustępowania bólu. 
Kilkutygodniowe leczenie (najczęściej 2-4 tygodniowe) jest na ogół wystarczające. Kalcytonina 
jest podawana w dawce 100 j.m. dziennie parenteralnie lub 200 j.m. dziennie donosowo.  
 
W nielicznych pracach oceniano też efekt przeciwbólowy innych leków w ostrym i 
przewlekłym bólu pleców wiązanym z osteoporozą.  
 
 



  

 

Ból ostry po złamaniu kręgosłupa  
Korzystnie oceniono przeciwbólowe działanie klodronianu [4]. 
 
Ból przewlekły pleców u osób z osteoporozą 
Pozytywnie oceniono przeciwbólowe działanie teryparatydu [5], pamidronianu [6] i raloksyfenu 
[7, 8]. 
Nie wykazano jednak przeciwbólowego efektu raloksyfenu w innej pracy [9]. 
     
Niestreoidowe leki przeciwzapalne 
 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) wykazują swoją aktywność poprzez hamowanie 
cyklooksygenazy kwasu arachidonowego (COX). Prowadzi to do zaburzenia przemiany kwasu 
arachidonowego do prostaglandyn, prostacykliny i trombosanu.  Opisano 2 typy enzymu COX-1 
i COX-2. W zależności od wybiórczości hamowania enzymów COX-1 i COX-2 NLPZ dzielą się 
na 3 grupy: 
 
NLPZ niewybiórcze - hamujące COX-1 i COX2: diklofenak, ibuprofen, indometacyna, 
ketoprofen, kwas acetylosalicylowy, naproksen, piroksikam, sulindak 
 
NLPZ preferencyjne – wykazujące większą siłę hamowania COX-2 niż COX-1: etodolak, 
meloksikam, nabumeton, nimesulid 
 
NLPZ selektywne – hamujące głównie COX-2: celekoksyb, etorikoksyb, lumiraksyb 
(rofekoksyb i waldekoksyb zostały wycofane) 
   
Najważniejsza różnica pomiędzy nimi dotyczy ekspresji w różnych tkankach. Enzym COX-1 
znajduje się w większości tkanek. Reguluje prawidłowe procesy komórkowe, w tym 
cytoprotekcję żołądkową, homeostazę naczyniową, agregację płytek krwi, czynność nerek. Jest 
stymulowany przez czynniki wzrostu. Enzym COX-2 zlokalizowany jest w mózgu, nerkach, 
kościach i żeńskim układzie rozrodczym [10]. Ekspresja enzymu w innych tkankach zwiększa 
się w stanach zapalnych. Selektywne inhibitory COX-2 hamują enzym COX-2 200-300 bardziej 
selektywnie niż COX-1.  
Obserwowano wzrost poziomu COX-2 mRNA w niektórych zaburzeniach: nefropatii 
cukrzycowej, nadciśnieniu tętniczym, złamaniach kości, niewydolności serca [11]. Optymalny 
NLPZ powinien hamować wybiórczo jedynie formę COX-2 w trakcie trwania stanu zapalnego, 
bez wpływu na formę COX-1. Powodowałoby to zmniejszenie ryzyka objawów ubocznych leku.  
Większość leków z grupy NLPZ należą do nieselektywnych inhibitorów COX-1 i COX-2.  
 
Trzy selektywne inhibitory COX-2: celekoksyb, rofekoksyb i waldekoksyb były stosowane w 
reumatoidalnym zapaleniu stawów i  zapaleniu stawów. Pierwsze dwa były też zarejestrowane 
do leczenia ostrego bólu. 
Rofekoksyb i waldekoksyb zostały wycofane z użycia ze względu na objawy uboczne dotyczące 
układu sercowo-naczyniowego. 
Stosowane są też inne selektywne inhibitory COX-2: etorikoksyb i lumiraksyb. 
 
Nabumeton jest względnie selektywnym (preferencyjnym) inhibitorem COX-2. Działa 
przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Efekt selektywnego hamowania COX-2 
jest  większy przy niższych dawkach leku.  Podobne działanie wywierają etodolak i meloksikam. 
Sugeruje się, że nabumeton stosowany w niższych dawkach może powodować mniejsze ryzyko 
wrzodu żołądka niż inne leki z grupy NLPZ. Efekt ten może zależeć nie tylko od selektywnego 
hamowania COX-2, ale także od innych mechanizmów. Opisywano rzadsze występowanie 
poważnych powikłań ze strony przewodu pokarmowego (perforacje, owrzodzenia, krwawienia) 



  

 

przy podobnej skuteczności po nabumetonie w dawce 1500-2000 mg dziennie w ciągu 6 w 
porównaniu diklofenaku SR (100 mg dziennie) i piroksikamu (20-30 mg dziennie) [12]. 
Nabumeton (1000-2000 mg dziennie) oceniono jako podobnie skuteczny, a bezpieczniejszy w 
porównaniu do diklofenaku (100-150 mg dziennie) u osób starszych [13]. 
 
 
Selektywne inhibitory COX-2 maja porównywalny efekty przeciwbolowy i przeciwzapalny do 
inhibitorów COX-1, ale mniej objawów ubocznych, szczególnie ze strony żołądka i 
dwunastnicy. 
Podobną skuteczność w chorobach stawowych wykazano przy podawaniu celekoksybu oraz 
naproksenu [14], diklofenaku [15] czy ketoprofenu [16].  
 
Nie opisywano efektu przeciwbólowego po stosowaniu NLPZ w osteoporozie. Praca byłaby 
trudna metodycznie, ponieważ trudno byłoby wykluczyć wszelkie inne przyczyny bólu kości, 
poza osteoporozą. 
 
Wpływ NLPZ na zrost kości po złamaniu 
 
Badania na zwierzętach sugerują, że podawanie inhibitorów COX-2 hamuje gojenie kości po 
złamaniu [17]. Badania dotyczące ludzi w większości nie potwierdzają tych obserwacji. 
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7.5. Koszty leczenia farmakologicznego i ekonomiczna efektywność 
leczenia osteoporozy 
 
Ocena skuteczności leczenia osteoporozy dotyczy przede wszystkim oceny skuteczności 
przeciwzłamaniowej poszczególnych leków. Ocenie poddawany jest poza tym wpływ leków na 
wyniki badań densytometrycznych, stężenie markerów metabolizmu kostnego. Te dwa ostatnie 
nie są same w sobie celem leczenia, ale stanowią wykładnik jego skuteczności. Coraz więcej 
uwagi poświęca się ostatnio poprawie jakości życia po tych lekach. 
 
Nie sposób ocenić działania poszczególnych leków bez oceny jego ekonomicznego aspektu. 
Koszty leczenia (w tym głównie cena leków) muszą być oceniane przy znajomości kosztów nie 
podjęcia leczenia. Bez tej wiedzy nie jest możliwe dyskutowanie nad strategią postępowania w 
osteoporozie. Następstwa nieleczonych złamań są często trudno wymierne. W zakres tych 
kosztów wchodzą zwolnienia po leczeniu, renty, opieka nad niepełnosprawną osobą. 
Pogorszenie i to znaczne jakości życia, nie mówiąc o zgonach po złamaniach biodra są nie do 
wyliczenia. Koszty leczenia szpitalnego bezpośrednio związane z przebytym złamaniem 
powinny być stosunkowo proste do policzenia i przynajmniej w tym zakresie powinniśmy 
dokonać oceny tych kosztów. 
 
Znając, chociaż w przybliżeniu koszty leczenia osteoporozy możemy ustalić strategię 
postępowania diagnostyczno-leczniczego. Nawet, jeżeli pewien schemat postępowania będzie 
przyjęty za wspólny dla krajów współpracujących z Międzynarodową Fundajcą Osteoporozy 
(IOF), to i tak realia ekonomiczne danego kraju będą zmuszały lokalne towarzystwa 
osteoporotyczne do ustalenia własnej drogi postępowania. Mamy świadomość konieczności 
wypracowania takiej strategii i to jest naszym wspólnym zadaniem na najbliższy okres. 
 
Przygotowywane są modele postępowania dotyczącego leczenia i zapobiegania osteoporozie, 
które uwzględniaja koszto-efektywność postępowania. Proponowane modele są elastyczne i 
pozwalają ocenić koszto-efektywność różnych wariantów postępowania przy uwzględnieniu 
różnych paratmetrów wpływających na koszty postępowania w osteoporozie [1]. 
 
Na podstawie piśmiennictwa można prześledzić strategię postępowania w niektórych krajach 
dotyczącą ekonomicznego aspektu postępowania w osteoporozie. 
Opracowanie dotyczy poszczególnych krajów i poszczególnych leków. 
 
Ocena kosztów leczenia osteoporozy w poszczególnych krajach 
 
Koszty leczenia osteoporozy zostały przedstawione poniżej na podstawie dostępnych w 
literaturze medycznej danych o niektórych krajach: 
 
Australii, Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, 
USA i Włoszech. 
 
Unia Europejska [2] 
[2] Oceniono koszt leczenia szpitalnego złamań kręgosłupa w porównaniu do kosztów leczenia 
złamań biodra. Oceniono długość hospitalizacji i koszt jednego dnia hospitalizacji. Dane 
opierano na informacji narodowych ministerstw zdrowia, danych literaturowych lub na 
podstawie informacji uzyskanych od ekspertów. Średnia częstość hospitalizacji z powodu 
osteoporozy w poszczególnych krajach wynosiła 8% wszystkich hospitalizacji. Stwierdzono 
dodatnią zależność między wielkością wydatków na ochronę zdrowia w przeliczeniu na 1 
mieszkańca w danym kraju, a częstością hospitalizacji. Całkowity koszt hospitalizacji w krajach 



  

 

Unii Europejskiej oceniono na 377 milionów euro na 1 rok. Średni koszt hospitalizacji z powodu 
złamania kręgosłupa wynosił 63% kosztu hospitalizacji z powodu złamania biodra.  

[3] Praca dotyczyła kilku krajów Unii Europejskiej, w tym: Włoch, Francji, Hiszpanii, Belgii. 
Koszt leczenia 1 złamania był najwyższy w przypadku złamania biodra i wynosił od 8346 euro 
(Włochy) do 9907 euro (Francja). Różnice dotyczące innych lokalizacji złamań były wyższe i 
wynosiły, np. w przypadku 1 złamania nadgarstka od 890 euro (Hiszpania) do 2022 euro 
(Włochy). Autorzy podkreślają konieczność uwzględniania w kosztach leczenia złamań innych 
niż w zakresie kręgosłupa i biodra.   

Australia [4] 
Leczenie wszystkich kobiet w wieku powyżej 50 lat kosztowałoby 573 miliony dolarów 
australijskich i zapobiegłoby 18000 złamaniom spośród 50000 złamań występujących w ciąg 1 
roku. Koszty leczenia kobiet w wieku 50-59 lat dla zapobiegnięcia 1 złamaniu kości o 
charakterze osteoporotycznym wynosiłyby 156400 dolarów. Koszty leczenia kobiet w wieku 
ponad 80 lat są niższe i wynosiłyby 28500 dolarów. Autorzy konkludują, że leczenie wszystkich 
kobiet w wieku ponad 50 lat jest niemożliwe z ekonomicznego punktu widzenia. Ograniczenie 
populacji leczonej do 28% (rozpoznanie osteoporozy i wiek ponad 60 lat) jest ekonomicznie 
uzasadnione. 
 
Austria [5] 
W roku 1995 w całym kraju hospitalizowano 11379 osób z powodu złamania biodra o 
charakterze osteoporotycznym, co stanowiło 79% wszystkich złamań biodra. 82% złamań 
osteoporotycznych wystąpiło u kobiet, z największą częstością w grupie wiekowej powyżej 95 
lat. W grupie mężczyzn największa częstość złamań biodra występowała w wieku 90-94 lat. 
6,8% pacjentów zmarło w czasie hospitalizacji. Czas hospitalizacji wynosił dla kobiet 8,5-27 dni, 
a dla mężczyzn 16-23 dni. 
Całkowity koszt leczenia szpitalnego z powodu złamania biodra wynosił w roku 1995 1043379 
szylingów (103508800 $), co w przeliczeniu na 1 osobę wynosiło 91700 szylingów (9087 $). 
W związku ze starzeniem się populacji, można oczekiwać wzrostu kosztów leczenia. 

Belgia [6] 
Ocenia się, że koszt leczenia pacjenta z osteoporozą wynosi 44,6 euro w przeliczeniu na 
pacjento-miesiąc.  

 
Finlandia [7] 
Oceniono koszty 1-rocznego postępowania po złamaniu biodra u 106 pacjentów. W ocenie 
kosztów leczenia uwzględniono koszty postępowania bezpośrednio po złamaniu, leczenia 
ambulatoryjnego po złamaniu, rehabilitację, transport, wizyty lekarskie itp. 
Średni całkowity koszt w pierwszym roku po złamaniu wynosił 14419 euro (ceny z 2003 roku). 
¼ kosztów dotyczyła postępowania w ostrym okresie po złamaniu. W przypadku konieczności 
umieszczenia po złamaniu danej osoby w domu opieki, koszt roczny rósł do 35700 euro. 
Centralizacja rehabilitacji w ostrym okresie pozłamaniowym obniżała koszty leczenia.  
 
Francja [8, 9] 
[8] Oceniono koszty rocznego leczenia mężczyzn po złamaniu kości w wieku ≥50 lat za rok 
1999. W roku 1999 miało miejsce 23260 hospitalizacji z powodu złamania osteoporotycznego u 
mężczyzn. Liczba złamań we Francji jest porównywalna do średniej europejskiej. 52% z tego 
stanowiły hospitalizacje z powodu złamania biodra. Koszt hospitalizacji zależał od miejsca 
złamania: dla złamania nadgarstka wynosił 1300 euro, dla złamania biodra 5900 euro. Całkowity 
koszt hospitalizacji związanych bezpośrednio z przebytym złamaniem wynosił 97,6 miliona 
euro, z czego 73,2% z powodu złamania biodra. Koszty rehabilitacji po złamaniu i 



  

 

rekonwalescencji wynosiły 90,8 miliona euro. Łączne koszty rocznego leczenia złamań kości u 
mężczyzn wynosiły 188,4 miliona euro. Dodatkowo koszt leczenia złamań, leczonych w trybie 
ambulatoryjnym wynosił 9,1 miliona euro. Całkowity koszt leczenia złamań osteoporotycznych 
u mężczyzn wynosił w 1999 roku  197,5 miliona euro. 
 
[9] Celem pracy była ocena kosztów leczenia szpitalnego z powodu 3 złamań obwodowych 
(biodra, proksymalnej części kości ramiennej oraz kości promieniowej i łokciowej) u kobiet i 
mężczyzn w wieku >45 lat w roku 2001 (ceny z roku 2004).  
W roku 2001 zarejestrowano 118839 złamań w wymienionych miejscach, z czego 61% biodra. 
Częstość złamań wzrastała z wiekiem i była większa u kobiet niż u mężczyzn. 
91% pacjentów ze złamaniem biodra było leczonych operacyjnie. 
Średni koszt leczenia szpitalnego wynosił: dla złamania kości ramiennej 3786 euro, dla złamania 
kości promieniowej/łokciowej 2363-2574 euro i dla biodra 8048-8727 euro. 
 
Hiszpania [10] 
Obserwacja dotyczyła wszystkich pacjentów, u których doszło do złamania osteoporotycznego 
kręgosłupa w ciągu 2002 roku w Hiszpanii. Rozpoznano 7100 przypadków złamań w grupie 
osób w wieku 30 lat i starszych, spośród których 52% było powodem hospitalizacji. Złamanie 
kręgosłupa było przyczyną zgonów w czasie hospitalizacji w 3,5% przypadków, częściej u 
mężczyzn niż u kobiet. Średni czas hospitalizacji wynosił 11,4±0,2 dnia. Bezpośrenie koszty 
hospitalizacji z powodu złamania kręgosłupa w 2002 roku wyniosły 41 milionów euro, co 
stanowiło 0,078% wszystkich wydatków przeznaczonych na hospitalizację i opiekę 
specjalistyczną w 2002 roku. 
 
Kanada [11] 
Oceniono koszty 1-rocznego leczenia (hospitalizacja i pełne postępowanie rehabilitacyjne po 
złamaniu) w jednym z regionów Kanady w roku 1995/1996.  
Koszt 1-rocznego leczenia 504 chorych z przebytym złamaniem biodra wynosił 26527 dolarów 
kanadyjskich. Koszty leczenia były znacznie niższe u osób, które mogły powrócić do domu 
(21385 dolarów) niż w przypadku osób, które musiały być umieszczone w domach opieki 
(44156 dolarów). Hospitalizacja w ostrym okresie choroby wynosiła 58% kosztów u pacjentów 
mieszkających nadal z rodziną i tylko 27% kosztów u osób mieszkających po złamaniu w 
domach opieki.  
Tylko 59,4% pacjentów w 1 rok po złamaniu nadal przebywało we własnym domu. 
Roczny koszt leczenia złamań biodra ocenia się w Kanadzie na 650 milionów dolarów, a 
przewiduje się, że wzrośnie do roku 2041 do 2,4 miliarda dolarów.  
 

Niemcy [12] 
W 2003 roku w Niemczech rozpoznano osteoporozę (ze złamaniami i bez złamań) u 7,8 
milionów Niemców, w tym u 6,5 miliona kobiet.  U 4,3% wystąpiło co najmniej 1 złamanie 
kości. Tylko 21,7% pacjentów było leczonych lekami o udowodnionej aktywności 
przeciwzłamaniowej. Całkowity koszt leczenia osteoporozy wynosił w 2003 roku 5,4 miliarda 
euro. 
 

Szwajcaria [13] 
Oceniono częstość hospitalizacji i ich koszt z powodu złamań kości, w tym o charakterze 
osteoporotycznym i porównano te dane do danych dotyczących innych najczęstszych chorób w 
roku 2000. W roku 2000 hospitalizowano 62535 pacjentów z powodu złamań kości. 52% złamań 
u kobiet i 24% u mężczyzn oceniono jako złamania osteoporotyczne. Bezpośredni koszt 
hospitalizacji związany ze złamaniami osteoporotycznymi wynosił 357 milionów franków 
szwajcarskich. Koszt złamań biodra wynosił około 50% kosztów całkowitych. Koszty 
hospitalizacji z powodu osteoporozy zajmowały pierwsze miejsce wśród kobiet i drugie (po 



  

 

POCHP) u mężczyzn. W porównaniu do roku 1992, średni czas hospitalizacji z powodu złamań 
uległ skróceniu u mężczyzn i kobiet, powodując zmniejszenie kosztów hospitalizacji o 40%. 
Osteoporoza jest w Szwajcarii istotnym problemem ekonomicznym. Brak właściwego leczenia 
przeciwzłamaniowego ogranicza możliwości redukcji kosztów leczenia. 
 
Szwecja [14] 
Oceniono koszty leczenia w ciągu 1 roku po złamaniu kręgosłupa, biodra i nadgarstka. Koszt w 
przypadku złamania biodra wynosił 14221 euro, kręgosłupa 12544 euro i nadgarstka 2147 euro. 
Ocenia się, że roczny koszt leczenia związany z przebytymi złamania kości wynosi około pół 
miliarda euro.  
 
USA [15, 16] 
[15] Oceniono koszt złamań i wpływ na te koszty rozpoznawania i leczenia osteoporozy. 
Badania dotyczyły kobiet w wieku ≥65 lat i trwały 3 lata. W roku 2001 tylko 1,8 miliona kobiet 
otrzymało refundację badania DXA z systemu opieki zdrowotnej Medicare.  
Oceniono koszt dodatkowego przebadania 1 miliona kobiet. W latach 2001-2003 miało miejsce 
2,39 miliona wszystkich złamań kości, u 5,11 miliona kobiet w wieku ≥65 lat, co kosztowało 
system Medicare 12,96 miliarda dolarów. Oceniono, że przebadanie dodatkowo 1 miliona kobiet 
spowoduje zakwalifikowanie do leczenie dodatkowo 440 tysięcy kobiet przy użyciu 
specyficznych leków stosowanych w osteoporozie. Zapobiegnie to 35 tysiącom nowych złamań 
kości w ciągu 3 lat. Zmniejszenie częstości nowych złamań powinno spowodować ograniczenie 
wydatków Medicare o 77,86 miliona dolarów. Koszty hospitalizacji powinny ulec zmniejszeniu 
o 115,41 miliona dolarów, a długoterminowa opieka nad pacjentami o 43,51 miliona dolarów.  
Koszty uniknięcia 1 złamania wynosiłyby 1771 dolara (63,49 miliona dolarów w latach 2001-
2003.) 
Zwiększenie częstości rozpoznawania osteoporozy może przyczynić się do zmniejszenia 
kosztów Medicare, kiedy postępowanie będzie skierowane do osób ze zwiększonym ryzykiem 
złamania kości. 
 
[16] W 2005 roku miało miejsce ponad 2 miliony złamań kości o charakterze osteoporotycznym, 
co kosztowało około 17 miliardów dolarów. Koszty leczenia pozłamaniowego mężczyzn 
stanowiły ponad 25% całkowitych obciążeń. Częstość złamań w poszczególnych fragmentach 
szkieletu wynosiła: w zakresie kręgosłupa – 27%, nadgarstka – 19%, biodra – 14%, miednicy – 
7% i w innych lokalizacjach – 33%. Rozkład poniesionych kosztów dotyczacych 
poszczególnych złamań był nieco inny: w zakresie kręgosłupa – 6%, biodra – 72%, nadgarstka – 
3%, miednicy – 5% i innych – 14%. Do roku 2025 przewiduje się wzrost częstości złamań kości 
i kosztów lecznie o około 50%. Szczególny wzrost jest przewidywany w grupie osób w wieku 
65-74 lata (o ponad 87%). Autorzy podkreślają, że przy rozważaniu kosztów leczenia, należy 
brać pod uwagę koszta leczenia wszystkich złamań, a nie tylko kręgosłupa i biodra. 

Włochy [17] 
W 2002 roku we Włoszech miało miejsce 86719 złamań biodra. Wzrost częstości występowania 
tych złamań wynosił w poprzednich 4 latach 10%. Złamania występowały najczęściej u kobiet 
(77,1%), głównie w starszym wieku, z czego 92,7% złamań u kobiet w wieku 65 lat i starszych.  
W wieku 75 i więcej lat występowało ponad 80% złamań. Częstość zawałów serca w wieku 
ponad 45 lat była wyższa w 2002 roku o 24% od częstości złamań biodra. Koszty leczenia 
złamań biodra były wyższe niż koszty leczenia zawałów serca we Włoszech w 2002 roku.  
 
 
 
 



  

 

Ocena efektywności ekonomicznej stosowania poszczególnych leków w 
osteoporozie 

Przedstawione badania dotyczyły sytuacji w poszczególnych krajach i nie muszą odpowiadać 
innym krajom, w tym Polsce. W dużym stopniu efektywność ekonomiczna poszczególnych 
sposobów leczenia zależy od stopnia refundacji leków w danym kraju. 

 
√ Informacje dotyczące pojedynczych leków  

 
o Alendronian [18, 19] 
Praca dotyczyła Szwecji [18] 
Leczenie osteoporozy u mężczyzn za pomocą alendronianu jest efektywne z ekonomicznego 
punktu widzenia, przy założeniu takiego samego zmniejszenia ryzyka złamań osteoporotycznych 
u mężczyzn, co u kobiet. Analiza dotyczyła danych z programu FIT. Pacjenci byli obserwowani 
od rozpoczęcia leczenia do wieku 100 lat lub zgonu. Wpływ alendronianu na redukcję częstości 
złamań utrzymywał się przez 10 lat stosowania leku. W przypadku stosowania leku przez 5 lat z 
następowym 5-letnim okresem bez leczenia, przeciwzłamaniowy efekt spadał do zera. Koszt 
wydłużenia jakościowo dobrego życia o 1 rok (Quality Adjusted Life Years - QALYs) u 71-
letniego mężczyzny z niską wartością BMD i przebytym złamaniem kręgosłupa wynosił 14843 
euro. 
 
Praca dotyczyła Danii [19] 
Celem pracy była ocena kosztów leczenia i korzyści zdrowotnych po przepisaniu alendronianu w 
dawce 10 mg dziennie i suplementacji wapnia i witaminy D3 w porównaniu do podawania 
samego wapnia z witaminą D3 u kobiet w wieku 71-100 lat z ryzykiem złamania dwukrotnie 
większym niż średnia populacji. Zakładano 50% redukcję częstości złamań kości. Korzyści 
zdrowotne oceniano na podstawie przedłużenia życia, jakości przedłużonego życia i liczby 
unikniętych złamań. 
 
Leczenie uznano za skuteczne z ekonomicznego punktu widzenia, kiedy: 

 trwało co najmniej 5 lat  
 ryzyko złamania kości było co najmniej 4-krotnie większe niż w populacji  
 efekt alendronianu mógł się utrzymywać przez 3 lata po zakończeniu leczenia  
 początek leczenia był przesunięty do 77 roku życia  

Leczenie było bardziej efektywnie po przebytym złamaniu biodra.  
 
o Ryzedronian [20, 21] 
Praca dotyczyła Wielkiej Brytanii [20] 
Leczenie ryzedronianem oceniono jako skuteczne w leczeniu osteoporozy u starszych kobiet 
(średnia wieku 75 lat). Oceniano Quality Adjusted Life Years (QALYs). 
W grupie 1000 kobiet leczonych przez 3 lata ryzedronianem leczenie to pozwoliło zaoszczędzić 
786000 funtów. 
 
Praca dotyczyła Szwecji, Finlandii, Hiszpanii i Belgii [21] 
Oceniono koszto-efektywność leczenia ryzedronianem w uzyskaniu poprawy jakości życia w 
okresie 5 lat w porównaniu do nieleczenia we wszystkich wymienionych wyżej 4 krajach. Brano 
pod uwagę złamania klinicznie jawne kręgosłupa, biodra i nadgarstka. Dla analizy przyjęto 
przypadek kobiet w wieku 70 lat z wartością T-score –2,5.  Koszt uzyskania poprawy jakości 
życia w porównaniu do nieleczenia u kobiet z przebytym złamaniem kręgosłupa był oceniony na 
860 euro w Szwecji, 19530 euro w Finlandii, 11782 euro w Belgii i 32515 euro w Hiszpanii. U 
kobiet  bez  przebytego  złamania  kręgosłupa  koszty  te  wynosiły  od 21148 euro w Szwecji, do  
 



  

 

80000 euro w Hiszpanii. Na podstawie pełnej analizy oceniono, że stosowanie ryzedronianu jest 
koszto-efektywne we wszystkich 4 krajach przy leczeniu zaawansowanej osteoporozy. Przy 
hipotetycznym założeniu granicznej wartości 40 tysięcy euro potrzebnej dla poprawy jakości 
życia na jednego pacjenta, uznanej za koszto-efektywną,  leczenie osteoporozy u kobiet w 
starszym wieku z rozpoznaną densytometrycznie osteoporozą i przebytym złamaniem 
osteoporotycznym kręgosłupa jest koszto-efektywne. 
 
o Ranelinian strontu [22, 23] 
Praca dotyczyła Wielkiej Brytanii [22] 
Praca dotyczyła oceny koszto-efektywności zapobiegania złamaniom osteoporotycznym u kobiet 
w okresie pomenopauzalnym, przy różnych stopniach ryzyka złamania kości. Badania 
potwierdziły zmniejszenie ryzyka złamania kręgosłupa i złamań pozakręgosłupowych w 
porównaniu do placebo. Ranelinian strontu poprawia jakość życia w porównaniu do placebo. 
Leczenie jest koszto-efektywne u osób ze stosunkowo wysokim ryzykiem złamania kości. 
Wydaje się jednak, że jest mniej koszto-efektywne niż stosowanie bisfosfonianów.  
 
Praca dotyczyła Szwecji [23] 
Koszto-efektywność leczenia ranelinianem strontu oceniono na przykładzie kobiety w wieku 69 
lat z obniżoną gęstością kości i przebytym złamaniem kręgosłupa (dane z propgramu SOTI) i 
oddzielnie  kobiety w wieku 77 lat, z niską gęstością kości i bez przebytego złamania kręgosłupa 
(dane z programu TROPOS). Na podstawie analizy danych oceniono, że leczenie ranelinianem 
strontu jest koszto-efektywne, kiedy stosowane jest u kobiet w wieku 74 lat i starszych z T-score 
<-2,4 oraz u kobiet starszych niż 80 lat.  
 
o Raloksyfen [24, 25] 
Praca dotyczyły Wielkiej Brytanii [24] 
Raloksyfen jest efektywny z ekonomicznego punktu widzenia w leczeniu osteoporozy 
pomenopauzalnej u osób ze zwiększonym ryzykiem złamania kręgosłupa. Wyniki opracowano 
na podstawie programu MORE. Oceniano wzrost długości i jakości życia. Efektywność 
ekonomiczna była większa u osób z przebytym złamaniem osteoporotycznym kręgosłupa. Koszt 
uzyskania poprawy długości i jakości życia jest różny w zależności od wieku. 
 
Podobne wyniki uzyskano na podstawie analizy sytuacji w Szwecji [25]. 
 
o Teryparatyd [26] 
Praca dotyczyła Szwecji 
Praca dotyczyła grupy kobiet w wieku 69 lat z co najmniej 1 przebytym złamaniem kręgosłupa i 
niską gęstością kości. Opracowanie miało charakter symulacji dotyczącej przewidywanych 
zdarzeń (złamań kości) w okresie 6-miesięczynych okresów do symulowanej śmierci lub wieku 
100 lat. Oceniono koszty poprawy jakości życia. Oceniono, że koszto-efektywność leczenia 
teryparatydem zależy w duży stopniu od stopnia ryzyka złamania kości i czasu rozpoczęcia 
leczenia od ostatniego złamania kości. Koszt uzyskania poprawy jakości życia (przedłużenie 
życia w dobrym stanie o 1 rok) w badanej grupie chorych z wartością T-score w zakresie szyjki 
kości udowej poniżej –3,0 wahał się między 20 tysięcy euro z ostatnio przebytym złamaniem 
kości, a 64 tysiącami euro przy przebytym złamaniu kości w przezłości. Wyniki pracy 
potwierdzają zasadność rozppczęcia leczenia farnakologicznego osteoporozy zaraz po przebytym 
złamaniu kości. Teryparatyd został oceniony pozytywnie od strony koszto-efektywności jego 
stosowania, kiedy zalecony jest właściwym osobom.  
 
 
 
 



  

 

o HTZ [27] 
Praca dotyczyła Wielkiej Brytanii 
Obserwacja wynosiła 6 lat i dotyczyła 3645 kobiet w okresie okołomenopauzalnym z niską 
gęstością kości otrzymujących z tego powodu HTZ. Po 6 latach leczenia częstość złamań była 
mniejsza o 52%.  
Koszt uniknięcia 1 złamania kości wynosił 11000 funtów dla całej grupy i 1784 funtów dla 
kobiet po operacji macicy. 
Leczenie oceniono jako efektywne z ekonomicznego punktu widzenia u kobiet po operacji 
wycięcia macicy, bez objawów menopauzalnych. 
 
o Wapń i witamina D3 [28] 
Praca dotyczyła 7 krajów Unii Europejskiej. 
Podawano wapń w dawce 1200 mg i witaminę D3 w dawce 800 j.m. dziennie. Praca obejmowała 
3270 kobiet mieszkających w domach opieki i trwała 36 miesięcy. Oceniono, że dzięki leczeniu 
witaminą D3 i wapniem uniknięto 43 złamań biodra. Całkowity koszt leczenia w grupie placebo 
był wyższy niż w grupie leczonej wapniem i witaminą D3. 
 
√ Informacje dotyczące porównania kilku różnych leków 
 
o Ryzedronian, alendronian, raloksyfen [29] 
Praca dotyczyła Niemiec 
Standardy niemieckie zalecają stosowanie w zapobieganiu złamań osteoporotycznych w 
osteoporozie pomenopauzalnej i starczej jednego z trzech leków (2003 rok): ryzedronianu, 
alendronianu lub raloksyfenu, a dla zapobiegania złamaniom biodra jedynie ryzedronianu i 
alendronianu. 
Ocena dotyczyła osób z osteoporozą i zwiększonym ryzykiem złamania kości w związku z niską 
gęstością kości (T-score <-2,5) lub przebytym złamaniem osteoporotycznym. 
Oceniono koszt potrzebny dla uniknięcia 1 złamania biodra i koszt wydłużenia życia o dobrej 
jakości o 1 rok. 
Analizie poddano kobiety w wieku 70 lat w okresie 3 lat, z niską gęstością kości i przebytym 
złamaniem kręgosłupa. 
Koszt 1 dnia leczenia wynosił: 

 ryzedronianem (35 mg) 1,76 euro  
 alendronianem (70 mg) 1,82 euro   
 raloksyfenem (60 mg) 1,82 euro 

Koszt uniknięcia 1 złamania biodra oceniono na 37348 euro dla ryzedronianu i 48349 euro dla 
alendronianu.  
Koszt wydłużenia życia o 1 rok oceniono na 32092 dla ryzedronianu, 41302 dla alendronianu i 
1247119 dla raloksyfenu. 
Leczenie ryzedronianem oceniono za najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia. 
 
o Teryparatyd i alendronian [30] 
Praca dotyczyła pacjentów leczonych w programie Fractiure Intervention Trial i Fracture 
Prevention Trial.  
Porównywano kosztoefektywność różnych schematów leczenia przy wykorzystaniu obu leków: 
alendronianu i teryparatydu osobno, oraz naprzemiennego ich stosowania 
(teryparatyd/alendronian).  
Teryparatyd był mniej koszto-efektywny niż samodzielnie podawany alendronian w poprawie 
jakości życia. Sekwencyjne stosowanie obu leków było również mniej koszto-efektywne niż 
stosowanie samego alendronianu.   
  
 



  

 

o HTZ, raloksyfen I alendronian [31] 
Praca dotyczyła USA 
Oceniono koszto-efektywność leczenia osteoporozy wymienionymi lekami w grupie kobiet w 
wieku 65 lat, spełniających kryteria kwalifikacyjne do leczenia. Oceniano poprawę jakości życia. 
Wyniki porównywano do hipotetycznej sytuacji nieprzeprowadzania badań przesiewowych w 
kierunku osteoporozy i nieleczenia choroby. Spośród wymienionych leków alendronian został 
uznany za najbardziej koszto-efektywny w poprawie jakości życia. Badania przesiewowe i 
stosowanie HTZ podwyższało koszty leczenia i pogarszało jakość życia. Jakość życia ulegała 
poprawie jedynie w przypadku niewystępowania objawów ubocznych działania leków.  
 
o Kalcytonina, raloksyfen, bisfosfoniany, teryparatyd [32] 
Praca dotyczyła USA 
Porównano skuteczność leczenia przy użyciu wymienionych leków u kobiet w wieku 65 lat i 
starszych z rozpoznaną osteoporozą. Celem postepowania było osiągnięcie sumy 100 tysięcy 
dolarów lub mniej potrzebnej dla poprawy jakości życia (wydłużenia życia w dobrym stanie 
zdrowia o 1 rok). Oceniano częstość złamań pozakręgosłupowych i stosowanie się do zaleceń 
lekarskich (compliance). Jedynie stosowanie bisfosfonianów mieściło się w sumie poniżej 100 
tysięcy dolarów. Koszty leczenia teryparatydem w uzyskaniu poprawy jakości życia) mieściły 
się w przedziale 100-200 tysięcy dolarów. Autorzy podsumowują, że jedynie stosowanie 
bisfosfonianów (spośród ocenianych leków) jest koszto-efektywne w poprawie jakości życia, 
również w grupie chorych z ze stosunkowo niskim ryzykiem złamania kości. 
 
√ Koszto-efektywność zastosowania wybranych metod diagnostycznych 

 
o Badanie densytometryczne kości [33] 
Praca dotyczyła USA 
Oceniano kosztoefektywność stosowania przesiewowych badań densytometrycznych u kobiet w 
okresie pomenopauzalnym. Oceniono 2 strategie postępowania: wykonywanie badania DXA u 
każdej kobiety spełniającej jedynie kryteria wiekowe lub jedynie u tych, u których występują 
kliniczne czynniki ryzyka złamania kości. Oceniono, że z ekonomicznego punktu widzenia 
uzasadnione jest wykonywanie przesiewowych badań DXA u kobiet w wieku 70-80 lat. Koszto-
efektywność takiego postępowania wpływająca na poprawę jakości życia jest większa, niż 
wykonywanie badań w tym wieku tylko przy obecności wskazań klinicznych.   

 
o Badanie radiologiczne kręgosłupa [34] 
Praca dotyczyła USA 
Oceniono koszto-efektywność wykonywania badań radiologicznych kręgosłupa w grupie kobiet 
w wieku 60 lat i starszych dla rozpoznania złamania kręgosłupa i dalszej kwalifikacji do 
leczenia. Przy założeniu gotowości poniesienia kosztów w wysokości 50 tysięcy dolarów dla 
poprawy jakości życia (przedłużenie życia 1 pacjenta o 1 rok w dobrym stanie zdrowia) przyjęto, 
że z ekonomicznego punktu widzenie jest uzasadnione wykonywanie badania rentgenowskiego u 
kobiet w wieku 60 lat i starszych z wynikiem badania DXA – T-score <-1,5, a po rozpoznaniu 
złamania kręgosłupa leczenie lekami o działaniu przeciwzłamanioowym (w pracy – 
alendronian). 

  
o Oznaczanie stężenia markerów metabolizmu kostnego [35] 
Praca dotyczyła USA 
Ponad połowa złamań kości występuje u osób,  u których nie są spełnione densytometryczne 
kryteria rozpoznania osteoporozy. Podjęto próbę oceny kosztoefektywności wykonywania 
pomiarów markerów metabolizmu kostnego u kobiet w wieku 60-80 lat z rozpoznaną osteopenią 
w  badaniu  DXA  dla  poprawy  jakości  życia.  Oceniano  skuteczność leczenia bisfosfonianami  
 



  

 

przez 5 lat w porównaniu do nieleczenia. W grupie kobiet w wieku 70 lat z szybką przemianą 
kostną koszty poprawy jakości życia wynosiły dla T-score –2,0 - 58 tysięcy dolarów, a dla        
T-score –1,5 80 tysięcy dolarów (2004 rok). W przypadku zmniejszenia częstości złamań 
pozakręgosłupowych o 20% w grupie z szybką przemianą kostną, koszt wynosił odpowiednio 34 
tysiące i 50 tysięcy dolarów. Oznaczanie stężenia markerów metabolizmu kostnego w grupie 
kobiet z osteopenią w starszym wieku  jest ekonomicznie uzasadnione. Uzyskane wyniki zależą 
od spodziewanej skuteczności przeciwzłamaniowej w grupie osób z osteopenią poszczególnych 
bisfosfonianów i kosztów stosowania tych bisfosfonianów. 
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7.6. NNT w osteoporozie  
Number Needed to Treat 
 
Jednym ze sposobów oceny przydatności leków w leczeniu osteoporozy jest tzw. wartość NNT – 
Number Needed to Treat, czyli liczba osób, które muszą być poddane leczeniu dla osiągnięcia 
założonego efektu [1]. 
Ocenie mogą być poddane jakiekolwiek leki oraz jakikolwiek efekt ich działania. Im mniejsza 
liczba osób wymaga leczenia dla osiągnięcia założonego efektu, tym lek może być uznany za 
bardziej przydatny w leczeniu z ekonomicznego punktu widzenia. 
 
Wartości NNT dają tylko pewną orientację o skuteczności poszczególnych leków.  
Bezpośrednie porównanie wartości NNT dla różnych leków nie jest zupełnie miarodajne. 
Programy badawcze, które oceniały skuteczność poszczególnych leków różniły się pod 
niektórymi względami. Inne były przede wszystkim kryteria kwalifikacji do leczenia. Większość 
prac dotyczyła zaawansowanej osteoporozy z przebytymi złamaniami osteoporotycznymi. 
Chorzy, jeżeli była potrzeba, otrzymywali wapń z witaminą D3.  
Wartość NNT pozwala planować strategię postępowania diagnostyczno-leczniczego w 
osteoporozie w poszczególnych krajach. 

 
 Ocena 1-rocznego ryzyka złamania kręgosłupa w trakcie leczenia 

farmakologicznego osteoporozy pomenopauzalnej 
 

Opis badania [2] 
Ocenie poddano leki, które wykazały swą aktywność przeciwzłamaniową w okresie 3 lat 
leczenia. 
Dla wiarygodnej oceny złamań potrzebne jest wykonanie badania obrazowego, najczęściej 
badania radiologicznego. W związku z tym, tylko w tych programach można było ocenić NNT, 
w których wykonywano badania radiologiczne kręgosłupa po 1 roku leczenia. W pozostałych 
programach można była oceniać NNT w okresie, kiedy wykonano pierwsze kontrolne badanie 
radiologiczne lub NNT dla zapobieżenia jawnych klinicznie złamań kości na podstawie 
retrospektywnych badań. Ocenia się, że ¼ złamań kręgosłupa jest jawna klinicznie. 
Przeanalizowane dane dotyczyły stosowania ryzedronianu, alendronianu, raloksyfenu i 
kalcytoniny estrogenów. 
Wnioski 

 Ryzedronian 
Kiedy analizie poddano wyniki wszystkich programów dotyczących ryzedronianu (w tym 
program VERT), lek w dawce 5 mg dziennie powodował zmniejszenie występowania nowych 
złamań kręgosłupa o 69% w porównaniu do placebo. W programach tych jednym z kryteriów 
kwalifikacyjnych do leczenia było, co najmniej 1 przebyte złamanie kręgosłupa. 
 
1-roczna wartość NNT dla kręgosłupa wynosiła dla ryzedronianu 21.  
          (dla osób z przebytym złamaniem kręgosłupa) 
 
W programie HIP, gdzie zasadniczym celem była ocena skuteczności przeciwzłamaniowej w 
zakresie biodra, oceniono retrospektywnie 1-roczną redukcję częstości złamań kręgosłupa. U 
osób bez przebytego złamania kręgosłupa redukcja liczby nowych złamań kręgów wynosiła 55% 
w porównaniu do grupy placebo. 
 
1-roczna wartość NNT dla kręgosłupa wynosiła dla ryzedronianu 37.  
          (dla osób bez przebytego złamania kręgosłupa) 

 



  

 

 Alendronian 
Nie oceniano radiologicznie częstości złamań kręgosłupa po 1 roku leczenia. 
1-roczna wartość NNT dla kręgosłupa nie jest znana. 

 
 Raloksyfen 
Nie oceniano radiologicznie częstości złamań po 1 roku leczenia. 
1-roczna wartość NNT dla kręgosłupa nie jest znana. 

 
 Kalcytonina 
Po 1 roku nie uzyskano istotnego zmniejszenia częstości złamań kręgosłupa we wszystkich 
grupach lekowych w porównaniu do placebo. 

 
 Estrogeny 
1-roczna wartość NNT dla kręgosłupa nie jest znana. 

 
 Ocena wpływu 3-letniego leczenia alendronianem z powodu osteoporozy 

pomenopauzalnej na redukcję ryzyka złamania kości  
 

Opis badania [3] 
Opracowanie jest analizą dostępnych danych na temat efektów przeciwzłamaniowych 
alendronianu. 
Wnioski 
NNT dla zapobieżenia 1 złamania biodra dla kobiet w wieku 80 lat z obniżonym wynikiem 
gęstości kości (T-score<-2,0)  wynosiła 7. 

 
NNT dla zapobieżenia 1 złamaniu biodra dla kobiet w wieku 50 lat z T-score –1,0 do 0,0 
wynosiła 333. 
 
Leczenie 100 kobiet w wieku 80 lat z wartością T-score <-2,0 przez 3 lata zapobiegnie 

 14 złamaniom biodra 
 33 złamaniom kręgosłupa 
 8 złamaniom nadgarstka 

 
Leczenie 100 kobiet w wieku 50 lat z wartością T-score od <-1,0 do 0,0 przez 3 lata zapobiegnie  

 1 złamaniu biodra 
 2 złamaniom kręgosłupa  
 2 złamaniom nadgarstka 

 
Autorzy podsumowują, że: 
 
Wysiłki lecznicze powinny koncentrować się na grupie osób o największym ryzyku 
złamania. 
 

 Ocena wpływu 3-letniego leczenia ranelinianem strontu z powodu osteoporozy 
pomenopauzalnej na redukcję ryzyka złamania kręgów u kobiet z przebytym 
złamaniem kręgosłupa  

 
Opis badania [4] 
Analizowano wyniki programu SOTI. 
 



  

 

Wnioski 
NNT dla zapobieżenia 1 złamania kręgosłupa wynosiła  9. 

 
 Ocena wpływu 3-letniego leczenia alendronianem z powodu osteoporozy 

pomenopauzalnej na redukcję ryzyka złamania kręgosłupa u kobiet bez 
przebytego złamania  

 
Opis badania [5] 
Analizowano wyniki programu FIT . 
Wnioski 

NNT dla zapobieżenia 1 złamania kręgosłupa wynosiła  15. 
 

 Ocena wpływu leczenia witaminą D3 na zapobieganie upadkom [6] 
 

NNT dla zapobieżenia 1 upadkowi  wynosiła  15.  
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7.7. Leki zarejestrowane przez FDA do leczenia osteoporozy 
 
FDA – Food & Drug Administration jest amerykańską agendą rządową zatwierdzającą 
stosowanie leków w poszczególnych chorobach. Jest to bardzo prestiżowa organizacja i chociaż 
rejestruje leki tylko na rynku amerykańskim, to jej decyzje mają bardzo duży wpływ na pozycję 
danego leku na światowym rynku farmaceutycznym.  
Pierwszym lekiem zatwierdzonym przez FDA do stosowania w osteoporozie była kalcytonina. 
Poniżej podano leki w kolejności rejestracji ich przez FDA, z krótką informacją o wskazaniach 
do ich stosowania w USA. Dane podano na podstawie informacji ze strony internetowej FDA. 
 

Kalcytonina (Miacalcic) do podawania parenteralnego    
- Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

1984 

Kalcytonina (Miacalcic) do podawania donosowego    
- Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

1995 

Alendronian (Fosamax) tabletki 10 mg do stosowania codziennego    
- Zapobieganie i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

1999 

Raloksyfen (Evista) tabletki 60 mg     
- Zapobieganie i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

1999 

Ryzedronian (Actonel)  tabletki 5 mg do codziennego stosowania     
- Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

2000 

Alendronian (Fosamax) tabletki 70 mg do stosowania 1 raz w tygodniu    
- Zapobieganie i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

2001 

Teryparatyd  (Forteo)   tzw. „peny”     
- Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej z dużym ryzykiem złamania kości 
- Zwiększanie masy kostnej u mężczyzn z osteoporozą pierwotną lub 

hipogonadalną  z wysokim ryzykiem złamania kości 

2002 

Ryzedronian  (Actonel) tabletki 35 mg  do stosowania 1 raz w tygodniu    
- Zapobieganie i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

2002 

Ibandronian (Boniva) tabletki 2,5 mg do stosowania codziennego    
- Zapobieganie i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

2003 

Ibandronian (Boniva) tabletki 150 mg do podawania 1 raz w miesiącu   
- Zapobieganie i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

2005 

Alendronian + witamina D (Fosamax Plus D)  tabletki: alendronian 70 mg + 
wit. D3 2800 j.m.  

- Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
- Zwiększanie masy kostnej u mężczyzn 

2005 

Ryzedronian (Actonel) – opakowanie z wapniem    
Tabletki 35 mg do stosowania 1 raz w tygodniu + tabletki 1250 mg węglanu  
wapnia (500 mg wapnia elementarnego) do podawania od 2 do 7 dnia, do 
kolejnej dawki ryzedronianu 

- Zapobieganie i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

2005 

Ibandronian (Boniva) ampułki 3 mg do podawania dożylnego 1 raz co 3 
miesiące     

- Leczenie osteoporozy pomenopuzalnej 

2006 

Estradiol-Levonorgestrel Patch (Climara Pro) plastry  
- Zapobieganie osteoporozie pomenopauzalnej 

2006 

Ryzedronian (Actonel) tabletki 35 mg do podawania 1 raz w tygodniu    
- Zwiększanie masy kostnej u mężczyzn 

2006 



  

 

Alendronian + witamina D (Fosamax Plus D)  tabletki: alendronian 70 mg + 
wit. D3 5600 j.m.  

- Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 
- Zwiększanie masy kostnej u mężczyzn 

2007 

Ryzedronian (Actonel) tabletki 75 mg do podawania przez 2 kolejne dni 1 raz 
w miesiącu   

- Zapobieganie i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej  

2007 

Zoledronian (Reclast) ampułki 5 mg do podawania dożylnego 1 raz w roku 
- Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej 

2007 

 

Stanowisko FDA w sprawie hormonalnej terapii zastępczej 
Hormonalna terapia zastępcza jest stosowana w USA w celu profilaktyki osteoporozy.  
W związku z informacjami o niekorzystnym działaniu estrogenów, FDA wydało w 2005 roku 
komunikat dotyczący stosowania HTZ u kobiet w okresie pomenopauzalnym. 
 
Skoniugowane estrogeny/medroksyprogesteron 
Wskazania 

 Leczenie umiarkowanych i nasilonych objawów związanych z menopauzą 
 Zapobieganie osteoporozie pomenopauzalnej 

UWAGA     2005 
Stosowanie jest związane z ryzykiem: 

 powikłań naczyniowo-sercowych (zawał serca, udar mózgu, choroba żylna zakrzepowo-
zatorowa, zatorowość płucna) 

 raka endometrium  
 prawdopodobnie demencji 

 
Estradiol/Norethindron 
Wskazania 

 Leczenie umiarkowanych i nasilonych objawów związanych z menopauzą 
 Zapobieganie osteoporozie pomenopauzalnej 

UWAGA     2005 
Stosowanie jest związane z ryzykiem: 

 powikłań naczyniowo-sercowych (zawał serca, udar mózgu, choroba żylna zakrzepowo-
zatorowa, zatorowość płucna) 

 raka piersi i endometrium  
 prawdopodobnie demencji u kobiet w wieku ≥65 lat 



  

 

7.8. Leki zarejestrowane w Polsce do leczenia osteoporozy 
 

Możliwości leczenia farmakologicznego w Polsce są bardzo ograniczone. 
Tylko część leków została zarejestrowana w Polsce. 
Bardzo istotnym problemem jest brak refundacji wielu leków, co uniemożliwia świadomy dobór 
leków w leczeniu osteoporozy. 
 
Leki częściowo refundowane w Polsce to: 
 
Witamina D3 
Alfakalcydol 
Alendronian – preparaty generyczne do podawania codziennego i 1 raz w tygodniu (leczenie 

osteoporozy pomenopauzalnej) 
 
Nie są refundowane, a są zarejestrowane w Polsce: 
 

Leki zawierające wapń Alendronian (Fosamax) – w dawce 10 mg dziennie 
zarejestrowany m.in. do leczenia osteoporozy u mężczyzn  

 Ibandronian do stosowania 1 raz w miesiącu doustnie i 1 raz 
co 3 miesiące dożylnie  

 Raloksyfen 
 Ranelinian strontu 
 Ryzedronian 
 Hormonalna Terapia Zastępcza 

 
Co wynika z braku refundacji większości leków stosowanych w osteoporozie? 
 

1. Część chorych nie podejmuje leczenia w ogóle (brak dokładnych danych). 
2. W przypadku braku skuteczności generycznego alendronianu lub jego złej tolerancji, brak 

alternatywnego, taniego leczenia dla większości chorych (względy finansowe, brak 
dokładnych danych). 

3. Leczenie osteoporozy u mężczyzn może być prowadzone jedynie za pomocą wapnia i 
witaminy D3 lub jej aktywnego metabolitu. 

 
Jedynym lekiem (poza wapniem i witaminą D3), który do niedawna mógł być w Polsce 
stosowany w leczeniu osteoporozy u mężczyzn był alendronian (Fosamax) podawany codziennie 
w dawce 10 mg.  
Obecnie lek jest niedostępny. 
 

Wszystkie dostępne w Polsce generyczne postaci alendronianu zostały 
zarejestrowane do leczenia osteoporozy pomenopauzalnej. 

 
Leki stosowane w osteoporozie w Polsce zostały zarejestrowane do leczenia 
osteoporozy, a nie do jej profilaktyki. 



  

 

7.9. Leczenie farmakologiczne osteoporozy u mężczyzn 
 

Tematem obecnego rozdziału jest omówienie możliwych sposobów farmakologicznego leczenia 
osteoporozy u mężczyzn. 
 
Ponieważ większość dotychczasowym programów badawczych prowadzonych przez firmy 
farmaceutyczne dotyczy osteoporozy pomenopauzalnej u kobiet, nasza wiedza i nasze 
możliwości postępowania w przypadku osteoporozy u mężczyzn są bardzo ograniczone. 
 
Domyślamy się, że leczenie osteoporozy pierwotnej u starszych kobiet i mężczyzn jest podobne i 
możemy zastosować u mężczyzn w większości przypadków te same leki, które stosujemy u 
kobiet. Część lekarzy tak właśnie czyni. 
 
Czy mamy prawo tak postępować w przypadku, kiedy dany lek nie jest zarejestrowany do 
stosowania u mężczyzn, a dany pacjent (mężczyzna) ma wskazania do leczenia 
farmakologicznego osteoporozy? 
 
Odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być prosta. 
 

Nie powinniśmy stosować leków, które nie zostały do tego zarejestrowane. 
 
Każdy lekarz może jednak na własną odpowiedzialność podjąć taką decyzję. 
 
Lek, który na własną odpowiedzialność, w dobrej wierze i przeświadczeniu o wyższej 
medycznej konieczności przepisujemy mężczyźnie z osteoporozą może nie być refundowany. 
Refundacja leków dotyczy bowiem tylko tych leków, które zostały przepisane zgodnie z ich 
zarejestrowanym wskazaniem. W przypadku jednak pełnego medycznego uzasadnienia, 
refundacja taka będzie jednak miała miejsce. 
 
To na firmach farmaceutycznych lub innych grupach (towarzystwach osteoporotycznych?) 
spoczywa obowiązek doprowadzenia do rejestracji danego leku do stosowania u mężczyzn po 
uprzednio przeprowadzonej pracy badawczej. 
 
 
Jakie leki można stosować u mężczyzn z osteoporozą? 
 
Spośród leków, które stosujemy w osteoporozie, wapń i preparaty witaminy D3 mogą być 
stosowane u mężczyzn, również w Polsce. 
 
Do leczenia osteoporozy u mężczyzn zostały zarejestrowane na świecie następujące leki: 

 alendronian 
 teryparatyd  
 ryzedronian 

 
Do leczenia osteoporozy u mężczyzn zostały zarejestrowane w Polsce następujące leki: 

 Alendronian – ale tylko Fosamax w dawce 10 mg dziennie 
      (Lek ten jest jednak obecnie niedostępny w aptekach) 

 
 

Generyczne formy alendronianu nie zostały w Polsce zarejestrowane do stosowania u 
mężczyzn. 



  

 

Leczenie farmakologiczne osteoporozy u mężczyzn w Polsce, z formalnego 
punktu widzenia, może być obecnie prowadzone jedynie przy użyciu wapnia i 
witaminy D3 lub jej metabolitów. 
 
Istnieje możliwość podjęcia próby sprowadzenia teryparatydu (Forteo) na import docelowy. 
Lek jest jednak drogi i takie rozwiązanie może dotyczyć tylko nielicznych przypadków. 
 
Pozostaje jeszcze postępowanie niefarmakologiczne. 
 

Jeżeli uznajemy, że problem osteoporozy dotyczy również mężczyzn, co do czego jest 
powszechna zgoda, to istnieje pilna konieczność rejestracji leków do stosowania u 
mężczyzn z osteoporozą. 

 
 



  

 

7.10.  Mikrouszkodzenia kości 
 
Mikrouszkodzenia (microdamage) kości są procesem, który wymaga energii zależnej od siły 
działającej na kości lub deformacji kości. Przypuszcza się, że jest to przyczyną większej 
kruchości, łamliwości kości [1]. 
 
Jednym z zasadniczych celów remodelowania kości jest usuwanie mikrouszkodzeń. Kiedy 
remodelowanie kości jest zwolnione lub zahamowane w zbyt dużym stopniu, np. przez leki 
antyresorpcyjne, usuwanie mikrouszkodzeń jest zmniejszone. Może zwiększyć się powstawanie 
kolejnych zmian.  
 
Zahamowanie resorpcji o 40% lub mniej nie powodowało narastania obecności mikrouszkodzeń 
[2]. 
 
W badaniach na zwierzętach wykazano, że zawartość mikrouszkodzeń w jednostce objętości 
kości była proporcjonalna do zmniejszenia częstości aktywacji w kości (liczby osteonów 
aktywnie remodelowanych na jednostkę powierzchni kości w ciągu 1 roku). Po leczeniu 
bisfosfonianem częstość aktywacji zmniejszyła się o około 50% [3].   
 
Zawartość bisfosfonianów w kości korelowała z redukcją częstości aktywacji kości. Stwierdzano 
również korelację między zawartością bisfosfonianów, a ilością mikrouszkodzeń w kości. 
Pomimo tych zmian, całkowita wytrzymałość kości wzrosła [4]. Zwiększona liczba 
mikrouszkodzeń mogła być kompensowana przez wzrost masy kostnej i poprawę 
mikroarchitektury kości. 
 
Wyniki badania biopsyjnego kości wykazały zmniejszenie liczby mikrouszkodzeń kości w 
trakcie leczenia teryparatydem (24 miesiące, 20 μg dziennie) powstałych po leczeniu 
alendronianem [5]. 
 
Nie jest jasne: 

 Jakie jest kliniczne znaczenie mikrouszkodzeń kości? 
 Jaki jest długoterminowy efekt przeciwzłamaniowy leków stosowanych w leczeniu 

osteoporozy? 
 Czy długotrwałe stosowane leków jest bezpieczne? 

 
Piśmiennictwo: 
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Medscape, 2002.  
2. Li J, Sato M, Jerome C et al.: Microdamage accumulation in the monkey vertebra does not 

occur when bone turnover is suppressed by 50% or less with estrogen or raloxifene. J Bone 
Miner Metab, 2005, 23, (Suppl.), 48-54. 

3. Komatsubara S, Mori S, Mashiba T et al. The effect of three-years treatment of incadronate 
disodium on accumulation of microdamage, microarchitecture and strength in dog vertebra. 
J Bone Miner Res, 2002, 17, (Suppl. 1), S471, Abstract M344.  

4. Mashiba T, Turner CH, Hirano T et al.: Effects of suppressed bone turnover by 
bisphosphonates on microdamage accumulation and biomechanical properties in clinically 
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5. Stepan JJ, Burr DB, Fahleitner-Pammer AF et al.: Teriparatide reduces bone microdamage 
in postmenopausal women previously treated with alendronate. XXIX ASBMR, Honolulu, 
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7.11.  Martwica kości żuchwy po leczeniu bisfosfonianami 
 
W ostatnim okresie pojawiły się publikacje medyczne dotyczące martwicy kości żuchwy (jaw 
osteonecrosis) podczas stosowania bisfosfonianów. Występuje ona wokół zębodołów, może 
przybrać postać bolesnych zniekształceń żuchwy. Zniekształcony obszar wokół martwiczej 
tkanki kostnej trudno się goi. W miejscach tych może pojawić się owrzodzenie, infekcja, 
złamanie. Do niedawna zmiany te opisywane były jedynie u chorych z nowotworami, 
przyjmujących dożylne postaci bisfosfonianów: zoledronianu i pamidronianu [1, 2]. Zostały 
stwierdzone również u chorych z osteoporozą przyjmujących alendronian. Ostatnio 
opublikowano 2 przypadki martwicy żuchwy po leczeniu ryzedronianem z powodu osteopenii, w 
jednym przypadku po 15 miesiącach, a w drugim przypadku po 24 miesiącach leczenia [3].  
 
Nie jest w pełni jasne, dlaczego u danej osoby występuje martwica kości i dlaczego dotyczy 
właśnie żuchwy.  
 
Procesy przebudowy kości dotyczą aktywności osteoklastów, które resorbują starą, często 
uszkodzoną kość i osteoblastów, które tworzą nową kość. Bisfosfoniany, które hamują 
aktywność osteoklastów, hamują resorpcję kości. Prowadzi to do zmniejszenia przemiany 
kostnej, która z niejasnych jak dotąd powodów uwidacznia się szczególnie w kości żuchwy. 
 
Występowanie zmian martwiczych w żuchwie tłumaczy się znacznie szybszą przemianą kostną 
w żuchwie w porównaniu do innych kości. Wynika to z jej większej aktywności metabolicznej w 
porównaniu do pozostałego szkieletu. Większa aktywność metaboliczna jest spowodowana 
ciągłym naciskiem na kość, zwłaszcza podczas jedzenia, obecnością zębów i związanych z nimi 
chorób zapalnych oraz podczas zabiegów dentystycznych. Ta zwiększona aktywność kości 
żuchwy i aktywność antyresorpcyjna bisfosfonianów w tym miejscu może tłumaczyć obecność 
osteonekrozy właśnie w żuchwie. Zmniejszenie resorpcji tkanki kostnej może być przyczyną 
rozrostu martwiczej, nie resorbowanej tkanki.  
 
Obecność osteonekrozy pojawia się najczęściej po ponad 5-letnim stosowaniu bisfosfonianów. 
Może pojawić się jednak wcześniej w przypadku obecności czynników ryzyka.  
 
Czynnikami ryzyka sprzyjającymi powstaniu tych zaburzeń są:  

 ekstrakcja zębów  
 infekcja jamy ustnej  
 stosowanie glukokortykoidów  
 radioterapia 

 
Martwica kości żuchwy występuje rzadko. W marcu 2005 roku firma Novartis zgłosiła 
875 przypadków martwicy kości żuchwy u osób przyjmujących dożylny zoledronian i 
pamidronian [4]. Obecnie podaje się w piśmiennictwie ponad 1500 przypadków tego powikłania 
po bisfosfonianach. Większość pacjentów była leczona z powodu chorób nowotworowych, a 
dawki leków przekraczały wielokrotnie dawki stosowane w osteoporozie. Niecałe 3 miliony 
pacjentów było leczonych na świecie za pomocą pamidronianu i zoledronianu w celu 
zapobieżenia złamaniom kości z powodu chorób nowotworowych.  
 
W czerwcu 2005 roku zgłoszono 78 przypadków martwicy kości żuchwy u pacjentów 
przyjmujących alendronian z powodu osteoporozy [4]. W klinicznych pracach z okresu przed 
rejestracją leku, w których brało udział około 17000 pacjentów nie obserwowano jednak 
żadnych przypadków tego powikłania. Alendronian, który jest dostępny na rynku od 10 lat jest 
obecnie powszechnie stosowany, a jego użycie ocenia się na około 20 milionów pacjento-lat.  



  

 

Zapobieganie martwicy kości żuchwy  
 
Dla zapobieżenia martwicy kości żuchwy istotne jest utrzymanie higieny jamy ustnej, w tym 
zwłaszcza uzębienia [5]. Przed rozpoczęciem podawania bisfosfonianów ważne jest wyleczenie 
wszelkich stanów zapalnych uzębienia. Ważne jest poinformowanie lekarza stomatologa przed 
planowanymi zabiegami ekstrakcji zębów o stosowaniu bisfosfonianów. Nie jest jasne, czy 
należy zalecać odstawienie bisfosfonianów przed planowaną ekstrakcją zębów. Wydaje się to 
jednak mało uzasadnione, ze względu na długi czas półtrwania bisfosfonianów w kościach, który 
wynosi około 10 lat. Jeżeli to możliwe, należy dążyć do leczenia zębów, a nie ich usuwania u 
chorych przyjmujących bisfosfoniany.  
 
Jakie wnioski należy wyciągnąć z dotychczasowych informacji o martwicy kości żuchwy, 
do której może dojść u chorych leczonych z powodu osteoporozy za pomocą 
bisfosfonianów? 
 
Poza: 

1. przestrzeganiem higieny jamy ustnej i  
2. unikaniem ekstrakcji zębów u chorych przyjmujących bisfosfoniany,  

 
wiadomość o potencjalnym powikłaniu może mieć wpływ na: 
 

3. decyzję o długości leczenia za pomocą bisfosfonianów.  
 
Często zadajemy pytanie o czas, przez jaki powinniśmy podawać bisfosfoniany w osteoporozie. 
W przypadku chorych bez przebytego złamania osteoporotycznego proponuje się okres 5 lat. 
Powodem do tego była obserwacja o największej skuteczności przeciwzłamaniowej właśnie w 
tym okresie. Obserwacje dotyczące zwiększonego ryzyka martwicy kości żuchwy po 5 latach 
leczenia mogą być dodatkowym argumentem za przyjęciem takiego okresu leczenia za 
optymalny.  
 
U chorych, z przebytym złamaniem osteoporotycznym, zwłaszcza bliższej części kości udowej i 
kręgosłupa wydłużenie okresu leczenia ponad 5 lat do czasu najdłuższych publikowanych 
obserwacji działania leku może być uzasadnione istotnością wskazania do leczenia. 
 
U chorych z chorobami nowotworowymi szczególną uwagę zaleca się po 2 latach stosowania 
pamidronianu i zoledronianu. 
 
Piśmiennictwo: 
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jaws: a growing epidemic. J Oral Maxillofac Surg, 2003, 61, 115-117.  
2. Ruggiero SL, Mehrotra B, Rosenberg TJ et al.: Osteonecrosis of the jaws associated with the 
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2006. Crit Rev Oncol Hematol, 2007, 62, 148-152. 



  

 

7.12.  Stosowanie wapnia i witaminy D3 w osteoporozie w wybranych 
sytuacjach klinicznych 
 
Leczenie farmakologiczne osteoporozy zwykle wymaga podawania preparatów wapnia i 
witaminy D3 lub jej aktywnych metabolitów. 
 
Tematem obecnego rozdziału jest omówienie problemów związanych ze stosowaniem wapnia i 
witaminy D3 lub jej aktywnych metabolitów w wybranych sytuacjach klinicznych. 
 
Sytuacje kiedy podajemy wapń i witaminę D3 przy obecności towarzyszących chorób/leków to: 
 

Profilaktyka osteoporozy  + Towarzyszące choroby/leki 
Leczenie osteoporozy        + Towarzyszące choroby/leki  

 
Omawiany problem dotyczy głównie leczenia osteoporozy. 
 

W przypadku profilaktyki osteoporozy w wątpliwych sytuacjach klinicznych nie należy 
podawać wapnia i witaminy D3 w formie leków. Wapń i witamina D3 pochodzące z 
diety muszą być wystarczające. 

 
Omawiane dalej sytuacje medyczne to:  

 kamica układu moczowego 
 leczenie przeciwzakrzepowe 
 stosowanie glikozydów naparstnicy 

 
Czy w sytuacjach tych istnieje przeciwwskazanie do podawania wapnia i witaminy 
D3? 
 
W rozdziale tym będzie podjęta próba odpowiedzi na to pytanie. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



  

 

7.12.1.  Kamica układu moczowego 
 
Istnieje często obawa przed przyjmowaniem wapnia i witaminy D3 w ramach profilaktyki lub 
leczenia osteoporozy z powodu zwiększonego ryzyka powstania lub narastania kamicy 
nerkowej. 
 
Najczęściej składnikiem kamieni w układzie moczowym są związki wapnia, głównie pod 
postacią szczawianów lub fosforanów wapnia [1].   
Jednym z czynników sprzyjających powstawaniu kamicy jest hiperkalciuria i/lub hiperoksaluria 
(zwiększone wydalanie szczawianów z moczem).  
O hiperkalciurii można mówić przy dobowym wydalaniu wapnia powyżej 300 mg u mężczyzn i 
powyżej 250 mg u kobiet. Hiperkalciuria, tzw. samoistna, jest spowodowana nadmiernym 
wchłanianiem wapnia w jelicie cienkim spowodowanym dziedzicznymi zaburzeniami. 
Hiperkalciuria nerkowa jest spowodowana zaburzeniami wchłaniania zwrotnego wapnia w 
cewkach nerkowych. Hiprkalciuria może zależeć również od zwiększonej resorpcji kości.  
Leczenie samoistnej hiperkalciurii polega na zwiększeniu podaży płynów i ograniczeniu podaży 
wapnia w diecie, przy typie I (niezależnym od podaży wapnia w diecie) do 800-1000 mg/dobę i 
do 400-600 mg/dobę przy typie II (zależnym od podaży w diecie). 
 
Hiperoksaluria to wydalanie szczawianów w dobowej zbiórce moczu ponad 60 mg. 
  
Zbyt duże obniżenie podaży wapnia w diecie (poniżej 800 mg/dobę) może być jednak przyczyną 
wzrostu ryzyka kamicy nerkowej z powodu zmniejszonego wiązania wapnia ze szczawianami w 
przewodzie pokarmowym i wzrostem wchłaniania szczawianów [1].  
 
Badania obserwacyjne [2] na grupie 90 000 kobiet w okresie 12 lat wykazały, że osoby, które 
przyjmowały więcej wapnia w diecie miały rzadziej rozpoznawaną kamicę układu moczowego. 
Przyjmuje się, że wapń z diety nie jest czynnikiem ryzyka kamicy układu moczowego. W tej 
samej pracy stwierdzono zwiększone ryzyko kamicy nerkowej u osób przyjmujących wapń w 
postaci leku. Różnica ta mogła wynikać z częstszego przyjmowania wapnia przez badane osoby 
w formie suplementacji lekowej między posiłkami. Przyjmowanie wapnia między posiłkami 
zmniejsza łączenie wapnia ze szczawianami prowadząc do ich większej absorpcji w przewodzie 
pokarmowym.  
 
Wapń w formie leku powinien w związku z powyższym być podawany w czasie posiłków.  
 
W postępowaniu leczniczym i zapobiegawczym w kamicy układu moczowego należy: 

 Ograniczyć podaż białka w diecie 
 Ograniczyć podaż sodu w diecie 
 Jeżeli potrzeba, podawać leki zmniejszające kalciurię 

 
Podstawowymi lekami obniżającymi kalciurię są tiazydy. 
Dawki hydrochlorotiazydu wahają się od 25 mg do maksymalnie 100 mg dziennie. Większość 
chorych dobrze toleruje hydrochlorotiazyd (obserwacje własne) przy prawidłowym, a nawet 
niskim ciśnieniu tętniczym.   
Pewne korzystne działanie na zmniejszenie wydalania wapnia z moczem ma indapamid, 
podawany najczęściej w dawce 2,5 mg dziennie [1].  
 
Leczenie hydrochlorotiazydem zmniejsza istotnie tworzenie nowych kamieni w układzie 
moczowym [3]. Leczenie to zmniejsza powstawanie nawrotów kamicy nerkowej w około 80% 



  

 

leczonych [3]. Wg niektórych autorów brak efektu zmniejszającego wydalanie wapnia z moczem 
może zależeć od zbyt krótkiego podawania leku (przez 12-18 miesięcy) [3].  
 
Dla ograniczenia wydalania szczawianów z moczem należy zalecać dietę z ograniczeniem 
szczawianów (szczaw, rabarbar). 
 
Informacje na podstawie „Leków współczesnej terapii”: 
 
Wapń 
Wśród interakcji 
Należy ostrożnie stosować związki wapnia w kamicy nerkowej 
Wśród przeciwwskazań do podawania wapnia 
Ciężka hiperkalciuria 
Wśród działań niepożądanych: 
Duże dawki, głównie podawane pozajelitowo prowadzą do hiperkalcemii, której objawami jest 
m.in. kamica nerkowa.  

Wśród uwag: 
U osób z łagodną hiperkalciurią lub kamicą nerkową należy kontrolować wydalanie wapnia z 
moczem. 

 
Witamina D 
Wśród interakcji: 
W dużych dawkach w skojarzeniu z wapniem może powodować nadmierne jego wydalanie z 
moczem. 
Wśród przeciwwskazań 
Kamica wapniowa, nadmierne wydalanie wapnia z moczem. 
Przedawkowanie 
Nadmierne wydalanie wapnia z moczem. 

 
W internetowej bazie danych Medline nie ma wielu publikacji na temat podawania wapnia i 
ryzyka kamicy nerkowej. Nie znaleziono żadnego doniesienia, które zakazywałoby podawania 
wapnia chorym ze zwiększonym ryzykiem kamicy moczowej. W większości prac podkreśla się 
konieczność oznaczania nie tylko kalciurii, ale i wydalania szczawianów z moczem. Dopiero 
iloczyn stężeń wapnia i szczawianów w moczu informuje o ryzyku tworzenia kamicy 
szczawianowo-wapniowej, głównej postaci kamicy. 
 
Informacje oparte na piśmiennictwie dostępnym w bazie Medline: 
Podawanie węglanu wapnia w dawce 625 mg dziennie w czasie posiłków (pod ich koniec) nie 
zwiększało ryzyka kamicy szczawianowo-wapniowej. Wydalanie wapnia i szczawianów po 3 
miesiącach leczenia nie zwiększyło się istotnie [4].  
Dodanie do wapnia witaminy D3 (400 j.m.) nie zwiększyło istotnie wydalania wapnia z moczem 
[5]. 
W czasie podawania wapnia stosunek stężeń wapnia do szczawianów w dobowej zbiórce moczu 
był większy, jednak iloczyn stężeń wapnia i szczawianów nie uległ zmianie, z powodu 
zmniejszenia wydalania szczawianów. Może to zapobiegać tworzeniu się kamieni 
szczawianowo-wapniowych [6].  
Dla uniknięcia kamicy szczawianowo-wapniowej, należy przyjmować wapń podczas posiłków. 
Kiedy wapń podawano w czasie posiłków, zmniejszało się wydalanie szczawianów z moczem 
[7].   

 



  

 

Z doświadczenia własnego można zaproponować następujące postępowanie u osób z 
hiperkalciurią i kamicą nerkową. 

 
Propozycja postępowania w hiperkalciurii bez kamicy nerkowej 

 

Hiperkalciuria bez kamicy nerkowej

Leczenie pełnymi 
dawkami Ca i D

Okresowa kontrola badania ogólnego moczu

Bez krwinkomoczu Krwinkomocz obecny

Kontynuacja 
leczenia

Diagnostyka w kierunku 
kamicy nerkowej

Hydrochlorothiazyd

 
 
 

Propozycja postępowania w hiperkalciurii z kamicą nerkową  
 
 

Hiperkalciuria z kamicą nerkową bezobjawową

Leczenie pełnymi 
dawkami Ca i D

Hydrochlorothiazyd

Leczenie mniejszymi 
dawkami Ca i D

Zmniejszenie 
hiperkalciurii

Hiperkalciuria 
bez zmian

Okresowe badanie USG nerek

Kamica bez zmian i bez 
objawów klinicznych kamicy

Powiększenie kamienia i/lub 
objawy kliniczne kamicy

Kontynuacja leczenia Przerwanie leczenia  
 
 

 Okresowa kontrola badania ogólnego moczu - co 6-12 miesięcy w zależności od 
wielkości kalciurii. 

 Okresowe badanie USG układu moczowego - co 6 miesięcy. 
 Za zmniejszone dawki leków można uznać połowę powszechnie stosowanych dawek. 
 Krwinkomocz może informować o pojawieniu się kamicy nerkowej, obok innych 

klinicznych objawów kamicy moczowej może być wskazaniem do wykonania badania 
USG układu moczowego 

 
Osoba, u której występują istotne czynniki ryzyka złamania kości, mająca wskazania do 
przyjmowania leków z grupy np. bisfosfonianów, z jednoczesną obecnością przeciwwskazań do 



  

 

przyjmowania preparatów wapniowych  i witaminy D lub jej metabolitów (aktywna klinicznie 
kamica nerkowa) powinna przyjmować te leki (np. bisfosfoniany) bez suplementacji wapniowo-
witaminowej do czasu usunięcia kamienia z dróg moczowych.   
Osoba mająca takie same przeciwwskazania do przyjmowania preparatów wapniowych  i 
witaminy D lub jej metabolitów, ale bez istotnych czynników ryzyka złamania kości (okres 
osteopenii) musi zwrócić szczególną uwagę na eliminację wszystkich możliwych do usunięcia 
czynników ryzyka osteoporozy i tylko takie postępowanie powinno być zalecane w ramach 
profilaktyki osteoporozy. 
 
Podsumowanie: 
1. Kamica układu moczowego aktywna metabolicznie 
wymaga bardzo dokładnej kontroli gospodarki wapniowej, szczawianowej, oceny narastania 
kamicy moczowej, wymaga konsultacji urologicznej. Do czasu usunięcia kamicy decyzja o 
podawaniu wapnia i witaminy D powinna zależeć od oceny gospodarki wapniowo-
szczawianowej. 
2. Kamica układu moczowego nieaktywna metabolicznie 
duże ryzyko złamania kości w osteoporozie  

 można podawać wapń i witaminę D3 w zwykłych dawkach, dokładnie kontrolując 
gospodarkę wapniową i USG układu moczowego 

 konieczna konsultacja urologiczna dotycząca usunięcia kamienia  
małe ryzyko złamania kości w osteoporozie   

 nie należy podawać wapnia i witaminy D3, należy kontrolować ryzyko złamania kości   
3. Hiperkalciuria bez kamicy układu moczowego 
duże ryzyko złamania kości w osteoporozie   

 można podawać wapń i witaminę D3 w zwykłych dawkach 
 należy podjąć próbę zmniejszenia hiperkalciurii, hiperoksalurii 
 należy kontrolować gospodarkę wapniową i ryzyko kamicy układu moczowego (USG 

układu moczowego) 
małe ryzyko złamania kości w osteoporozie   

 nie należy podawać wapnia i witaminy D3, należy podjąć próbę zmniejszenia 
hiperkalciurii. 

 
Piśmiennictwo: 
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calcium and other nutrients as factors affecting the risk for kidney stones in women. Ann 
Intern Med., 1997, 126, 497-. 
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Online (Medscape), 2002.  
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7.12.2.  Leczenie przeciwzakrzepowe 
 
Wśród lekarzy i pacjentów istnieje niekiedy obawa przed stosowaniem wapnia i witaminy D3 u 
pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, przede wzystkim acenokumarol i heparynę. 
Oczekuje się osłabienia działania leków przeciwzakrzepowych. Ten ewentualny niekorzystny 
wpływ ma zależeć nie od bezpośredniego działania leków, ale od hiperkalcemii, która jest 
objawem przedawkowania wapnia i witaminy D3. 
 

W literaturze medycznej (Medscape, Medline, Leki współczesnej terapii) nie 
znaleziono żadnych wytycznych dotyczących postępowania w takiej sytuacji. 

 
W bazie danych Medscape, Medline ani w Lekach współczesnej terapii nie ma żadnych 
informacji na temat interakcji wapnia i witaminy D3 z: 

 heparyną 
 heparynami drobnocząsteczkowymi 
 acenokumarolem 
 witaminą K  

 
Nie znaleziono żadnych informacji na temat interakcji wymienionych leków z wapniem i 
witaminą D3, czy specjalnej ostrożności przy łącznym leczeniu, ani konieczności modyfikacji 
dawek któregokolwiek z wymienionych leków.   
 
Czy istnieje problem jednoczesnego podawania wapnia, witaminy D3 i leków 
przeciwzakrzepowych? 
 
Podsumowanie:  
1. Nie ma przeciwwskazań do podawania wapnia i witaminy D3 w zwykłych dawkach chorym 

przyjmującym leki przeciwzakrzepowe. 
2. W czasie stosowania wymienionych leków przeciwzakrzepowych oraz wapnia i witaminy D3 

należy przestrzegać zasad monitorowania leczenia wg schematów ustalonych dla każdego 
leku osobno. 

 
 
 
 
 



  

 

7.12.3. Leczenie glikozydami naparstnicy 
 

Istnieje częsta obawa przed jednoczesnym podawaniem wapnia, witaminy D3 i glikozydów 
naparstnicy z obawy przed objawami ich przedawkowania.  

Informacja z „Leków współczesnej terapii”: 

Wapń/Digoksyna  
 Preparaty wapnia zwiększają toksyczne działanie digoksyny. 
 Duże dawki wapnia podawane równocześnie z glikozydami nasercowymi (pochodne 

digoksyny i strofantyny) nasilają ich działanie i mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca. 
 Nie należy podawać pozajelitowo związków wapnia pacjentom leczonym glikozydami 

nasercowymi. 
 Zachować ostrożność podając związki wapnia drogą doustną.  

 
Witamina D3/Digoksyna 

 Ostrożnie stosuje się razem z glikozydami naparstnicy 
 Preparaty witaminy D zwiększają toksyczne działanie digoksyny 

 
Wśród przeciwwskazań do stosowania glikozydów nasercowych wymienia się 

 Hiperkalcemię 
 
Wśród uwag  

 Podczas stosowania digoksyny, należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy 
 
Czy można w związku z tym podawać wymienione leki razem?  
 
Nie ma powodu do zaniechania podawania wymienionych leków razem.  
Wskazania do podania wymienionych leków muszą być przekonywujące. 
Stosowane powszechnie dawki wapnia, które mają zapewnić optymalną podaż wapnia 
niemożliwą do osiągnięcia u większości chorych samą dietą, nie są dużymi dawkami. 
 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa leczenia konieczna jest dokładna kontrola 
 Stężenia wapnia w surowicy dla uniknięcia hiperkalcemii 
 Czynności serca dla uniknięcia zaburzeń rytmu serca  

 
Należy jednocześnie pamiętać o tym, że ryzyko przedawkowania digoksyny istnieje szczególnie 
wtedy, kiedy występują zaburzenia białkowe, hipoalbuminemia. Ryzyko przedawkowania jest 
wtedy większe, z powodu wyższych wartości stężenia wapnia zjonizowanego we krwi i 
wyższego stężenia wolnej, niezwiązanej digoksyny. Prawidłowe stężenie wapnia całkowitego 
nie zawsze musi odpowiadać prawidłowemu stężeniu wapnia zjonizowanego we krwi.  
W codziennej praktyce rzadko jednak korzystamy z oznaczania stężenia wapnia zjonizowanego. 
W przypadku nieobecności zaburzeń białkowych, oznaczanie stężenia wapnia całkowitego w 
surowicy jest wystarczające. 
 
Omawiany problem kliniczny jest obecnie stosunkowo niewielki, ponieważ glikozydy 
naparstnicy są coraz rzadziej stosowane. 
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8.1. Który lek wybrać w leczeniu osteoporozy? 
 

 A  Wapń i witamina D3 

Chociaż nie udowodniono jednoznacznie skuteczności przeciwzłamaniowej wapnia i witaminy 
D3 ani jej aktywnych metabolitów, nie można wyobrazić sobie leczenia farmakologicznego 
osteoporozy bez podawania tych leków.  
 
Popozycję wyboru witaminy D3 lub jej aktywnego metabolitu przedstawiono w rozdziale 
dotyczącym schematu leczenia osteoporozy w Polsce.  
 
Decyzja o wyborze preparatu wapnia (najczęściej węglan wapnia) może być podjęta wspólnie z 
pacjentem, biorąc pod uwagę różne formy leku. Ważna jest łączna dawka wapnia elementarnego, 
która ma uzupełniać dobowe zapotrzebowanie na wapń. 
  

 B  Leki o udowodnionej skuteczności przeciwzłamaniowej 
Po podjęciu decyzji o konieczności leczenia farmakologicznego osteoporozy lekami o 
udowodnionej skuteczności przeciwzłamaniowej, należy następnie podjąć decyzję o wyborze 
leku. 
 
Wybór leków jest coraz większy. Leki należą do różnych grup, różniąc się czasami znacznie 
sposobem działania.  
 
Czym należy się kierować przy wyborze leku? 
 
Dobór leku powinien uwzględnić: 
 

1. przeciwzłamaniową skuteczność  
2. płeć pacjenta  
3. wiek pacjenta  
4. potencjalnie występujące objawy 

uboczne  

5. formę leku i sposób jego przyjmowania  
6. postać osteoporozy: pierwotna czy wtórna 
7. ekonomiczną ocenę skuteczności danego 

leku  

  
Przy wyborze leku musimy pamiętać o warunkach jego rejestracji. 
 
Ad. 1. Najważniejszym kryterium powinna być skuteczność przeciwzłamaniowa. 
Na podstawie dostępnych danych trudno jest jednak podjąć decyzję dotyczącą konkretnego 
pacjenta. Jest bardzo niewiele prac bezpośrednio porównujących działanie różnych leków. 
Porównanie natomiast wyników niezależnych prac oceniających różne leki jest bardzo trudne, 
ponieważ większość prac różni się między sobą protokołem badań, w tym np. kryteriami 
kwalifikacji pacjentów do badania.  
Skuteczność danego leku może zależeć od wyjściowych wartości gęstości kości i stężenia 
markerów metabolizmu kostnego. Większość leków jest skuteczna przy obniżonej gęstości 
kości. Nie ma natomiast powszechnie zaakceptowanych wytycznych wskazujących jak 
praktycznie wykorzystać informację o szybkości metabolizmu kostnego ocenianej na podstawie 
stężenia markerów metabolizmu kostnego.  
 
Ad. 2. Płeć jest jednym z najważniejszym kryteriów przy podejmowaniu decyzji leczniczych. 
Tylko nieliczne leki zostały zarejestrowane do stosowania u mężczyzn (patrz oddzielny rozdział) 
i tylko takie powinniśmy zapisywać. Wybór leków dla kobiet jest znacznie większy. 
 



  

 

Ad. 3. Co do niektórych leków wykazano ich skuteczność w zapobieganiu złamaniom we 
wszystkich fragmentach szkieletu, co do innych, tylko w zakresie kręgosłupa. Znając większą 
częstość złamań w poszczególnych fragmentach szkieletu w różnym wieku, informacja o 
miejscu przeciwzłamaniowej skuteczności leku powinna być istotna przy podejmowaniu decyzji 
o jego wyborze.  
 
Ad. 4. Znacznie łatwiej jest wykorzystać informacje o potencjalnych objawach ubocznych. 
Informacje te są podstawą do decyzji „negatywnej” dotyczącej wykluczenia któregoś z leków, 
ale nie do podjęcia decyzji „pozytywnej” o wyborze leku. 
 
Ad. 5. Informacja o formie leku i sposobie jego podawania może być omówiona z pacjentem. 
Pacjent może sam zaproponować wybór formy leku i sposobu jego podawania, jeżeli lekarz 
uzna, że skuteczność przeciwzłamaniowa i objawy uboczne są dla obu leków podobne. Pacjent 
może sam zadecydować o preferencji dotyczącej np. odstępu czasu między poszczególnymi 
dawkami różnych bisfosfonianów. Duże pole manewru mamy przy zlecaniu preparatów 
wapniowych i witaminy D3 podawanych oddzielnie lub razem. 
 
Ad. 6. Informacja o typie osteoporozy: pierwotna czy wtórna, jest pomocna przy wyborze leku 
ze względu na określone wskazania do jego zastosowania.  
 
Ad. 7. Problem ekonomii w podejmowaniu decyzji leczniczych został omówiony w oddzielnym 
rozdziale 7.5. Ekonomia leczenia w „makroskali” jest w Polsce trudna do zastosowania przez 
lekarzy. Nie jest wyliczony ani koszt leczenia farmakologicznego, ani nieleczenia osteoporozy 
(koszt powikłań złamań). Trudno też kierować się ekonomicznym podejściem do leczenia przy 
nierównej refundacji poszczególnych leków. 
 
Jeżeli ekonomia w „makroskali” jest nieznana, to ekonomia w „mikroskali”, skali danego 
pacjenta jest już łatwiejsza do oceny. 
 

W Polsce jest obecnie refundowany lek tylko z jednej grupy lekowej – alendronian 
(preparaty generyczne) do stosowania w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. 

 
W związku z tym, generyczny alendronian jest obecnie stosunkowo tani (są jednak różnice 
cenowe między aptekami i to czasami duże), a wszystkie pozostałe leki są drogie. 
 
Części pacjentów z osteoporozą nie stać na stosowanie pozostałych leków. Część chorych jest w 
stanie przyjmować jedynie wapń z witaminą D3 lub wręcz nie jest w stanie przyjmować żadnego 
leczenia farmakologicznego. 
 
Kryterium cenowe jest obecnie w Polsce ciągle podstawowym kryterium 
podejmowania decyzji dotyczącej wyboru leku w osteoporozie. 
 

Istnieje w związku z tym pilna konieczność zmiany polityki cenowej w zakresie 
leczenia osteoporozy. Pozostałe leki, poza generycznymi formami 
alendronianu, o udowodnionej przeciwzłamaniowej skuteczności powinny być 
również refundowane. 

 
Powyższy postulat nie musi oznaczać automatycznej refundacji leków dla wszystkich pacjentów.  
Bez poznania pełnych danych na temat możliwości finansowania diagnostyki i leczenia 
osteoporozy w Polsce, nie jest możliwe ustalenie zakresu refundacji leków. 



8.2. Jak długo stosować leczenie farmakologiczne w osteoporozie? 

 A  Wapń i witamina D3 

 
W literaturze medycznej brak jest jednoznaczynych wytycznych dotyczących długości 
stosowania wapnia i witaminy D3.  
 
Według powszechnie obowiązujących opinii:  
 

Wapń i witaminę D3 lub jej aktywne metabolity należy podawać od momentu podjęcia 
decyzji o konieczności ich stosowania (niedobory wapnia i witaminy D3, profilaktyka 
lub leczenie osteoporozy) praktycznie przez całe życie.  

 
Zmianie mogą ulegać jedynie formy leków lub ich dawki. 
 

Decyzji o przerwaniu leczenia lub zmianie jego dawek nie podejmujemy na podstawie 
oceny skuteczności ich podawania, a głównie na podstawie występowania objawów 
niepożądanych. Głównym powodem do modyfikacji dawek leków jest korekta stężenia 
wapnia w surowicy i dobowej kalciurii. 

 

 B  Leki o udowodnionej skuteczności przeciwzłamaniowej 
Leczenie farmakologiczne u chorego z przebytym złamaniem osteoporotycznym kości jest 
stosowane tak długo, jak długo jest skuteczne, nie dłużej jednak niż najdłuższe obserwacje 
danego leku w badaniach klinicznych.  
 
Istotne jest w związku z tym przyjęcie kryteriów skuteczności leczenia farmakologicznego. 
Według dzisiejszej wiedzy, ocena skuteczności leczenia opiera się przede wszystkim na wyniku 
badania densytometrycznego kości. Coraz większą wagę przywiązuje się do wyników stężenia 
markerów metabolizmu kostnego, a także do oceny jakości życia.  
Z punktu widzenia pacjenta najważniejsze znaczenie ma ocena kliniczna, zapobieganie 
złamaniom, poprawa jakości życia. Te parametry, chociaż najważniejsze, są często trudne do 
obiektywizacji. Temat ten nie jest jednak tematem obecnego opracowania. Został jedynie 
częściowo poruszony w rozdziale o wpływie różnych czynników na skuteczność leczenia 
farmakologicznego. 
 
Najdłuższe opisywane w literaturze stosowanie leków w leczeniu osteoporozy to: 

 Alendronian – 10 lat [1, 2] 
 Ryzedronian – 7 lat [3] 
 Ibandronian – 3 lata [4] 
 Zoledronian – 3 lata [5] 
 Raloksyfen – 8 lata [6] 
 Ranelinian strontu – 5 lat [7, 8] 
 Teryparatyd – 2 lata [9] 
 Kalcytonina – 5 lat [10] 

 
Leczenie farmakologiczne u chorego bez przebytego złamania kości może trwać krócej, 
po czym może być podjęta próba odstawienia leku.  
 



  

 

Spośród wymienionych leków problem ten dotyczy szczególnie bisfosfonianów, ponieważ jak 
dotąd, udokumentowano w literaturze medycznej ich najdłuższe stosowanie.  
 
Po jakim czasie można odstawić lek? 
Na podstawie dostępnych danych trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.  
 
U osób z osteoporozą, bez przebytego złamania kości o charakterze osteoporotycznym, można 
zaproponować okres 5 lat. 
 
Po tym okresie lek można odstawić, utrzymując pozostałe postępowanie, takie jak w profilaktyce 
osteoporozy. Okres 5 lat został zaproponowany na podstawie publikowanych materiałów 
dotyczących alendronianu, z których wynika, że w czasie 5 lat lek ten wykazywał największą 
skuteczność przeciwzłamaniową [1]. Rozważa się nawet zmniejszenie do połowy dawki 
alendronianu po 5 latach leczenia.  
 
Zagadnienie to zostało też omówione w rozdziale 7.3, (str. 181, program FLEX).  
 
Jednym z nowych elementów, które należy rozważyć przy podejmowaniu decyzji o długości 
leczenia osteoporozy za pomocą bisfosfonianów jest ryzyko martwicy kości żuchwy. Zostało to 
opisane w rozdziale 7.11. 
 
Ryzyko martwicy kości żuchwy, chociaż niewielkie, jest kolejnym argumentem za 
przerwaniem/zawieszeniem leczenia bisfosfonianami po 5 latach leczenia u osób bez przebytego 
złamania kości. U osób z przebytym złamaniem osteoporotycznym, szczególnie kręgosłupa i 
b.k.k.u. ryzyko kolejnych złamań kości uzasadnia podjęcie ryzyka dłuższego leczenia niż 5 lat. 
 
Pytanie o długość leczenia osteoporozy uzasadniają również informacje o ryzyku 
mikrouszkodzeń kości u osób przyjmujących przez wiele lat bisfosfoniany. Zostało to omówione 
w oddzielnym rozdziale. Dane na ten temat nie są jeszcze pewne i wymagają dalszych 
obserwacji. 
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8.3.  Kiedy zmienić lek w leczeniu osteoporozy? 
 
Rozdział dotyczy jedynie leków o udowodnionej aktywności przeciwzłamaniowej. Nie dotyczy 
wapnia i witaminy D3 i jej metabolitów.  
 
Leki o udowodnionej skuteczności przeciwzłamaniowej 
 

W przypadku uznania leku za nieskuteczny lub w przypadku wystąpienia istotnych 
objawów ubocznych, lek powinien być zmieniony. 
 

Przy ocenie skuteczności leczenia ważne jest przyjęcie ścisłych kryteriów oceny skuteczności 
leczenia. 
 
Przy ocenie skuteczności leczenia uwzględniamy ocenę: 

 Wyniku badania DXA 
 Wyników stężenia markerów metabolizmu kostnego, najczęściej po 3-6 miesiącach 

leczenia 
 Stanu klinicznego, w tym zapobieganie pierwszemu lub kolejnemu złamaniu kości 

 
Niewłaściwa interpretacja wyników jest czasami podstawą dla podejmowania niesłusznych 
decyzji o zmianie leczenia. 
 
- Ocena skuteczności leczenia na podstawie wyniku badania DXA może być podjęta 

najwcześniej po 1 roku leczenia. Po tym okresie może być rozważana zmiana leku. Według 
niektórych autorów ze zmianą leku warto poczekać do 2 lat leczenia. 

- Ocena skuteczności leczenia na podstawie zmiany stężenia markerów metabolizmu kostnego 
może być podjęta najczęściej po 3 miesiącach leczenia. Brak istotnych zmian stężenia 
markerów metabolizmu kostnego nie jest jednak według obowiązujących obecnie zasad 
postępowania wskazaniem do zmiany leku, a jedynie do zwrócenia uwagi pacjenta na 
właściwe stosowanie leków i ściślejsze unikanie czynników ryzyka osteoporozy. 

 
Ocena skuteczności leczenia w osteoporozie została omówiona w części II. Postępowanie w 
osteoporozie [1] i obecnie nie będzie omawiana. 
 
Przy wystąpieniu objawów ubocznych, głównie ze strony przewodu pokarmowego proponuje się 
przerwać leczenie do ustąpienia objawów ubocznych, a następnie podjąć kolejną próbę 
przyjmowania leku. Powtórzenie się tych samych objawów byłoby już wskazaniem do 
definitywnego przerwania leczenia. Zalecenie to nie pojawia się jednak w żądnych publikacjach. 
Jest spostrzeżeniem z codziennej pracy z pacjentami. 
 
Ważna przy podejmowaniu decyzji o zmianie leczenia farmakologicznego z powodu objawów 
ubocznych jest ocena prawidłowego przyjmowania leków, zwłaszcza w przypadku 
bisfosfonianów.  
 
Decyzję o ewentualnym powrocie do leczenia po ustąpieniu objawów niepożądanych, należy 
każdorazowo podejmować indywidualnie. Wystąpienie dolegliwości o dużym nasileniu, 
powinno być wskazaniem do definitywnego przerwania leczenia danym lekiem.  
 
Piśmiennictwo: 
1. Przedlacki J:  Postępowanie w osteoporozie: Część 2. Zasady postępowania diagnostyczno-

leczniczego w osteoporozie u osób po 20 r.ż.. 2005.  Wydanie II zaktualizowane. 



  

 

8.4. Na jaki lek zmienić leczenie farmakologiczne w osteoporozie? 
 
Rozdział dotyczy jedynie leków o udowodnionej aktywności przeciwzłamanowej. Nie dotyczy 
wapnia i witaminy D3 i jej metabolitów.  
 
Leki o udowodniowej skuteczności przeciwzłamaniowej 
 
Rozdział dotyczy sytuacji w Polsce i uwzględnia przede wszystkim realia ekonomiczne. 
 
Jeżeli na podstawie właściwej interpretacji kontrolnych badań i obecności istotnych objawów 
ubocznych uniemożliwiających kontynuowanie leczenia danym lekiem podjęliśmy ostatecznie 
decyzję o konieczności jego odstawienia, to który lek dalej wybrać? 
 
W warunkach równej dostępności leków z innych grup lekowych (mowa o innych krajach) 
decyzja może być czasami trudna, jednak istnieje możliwość alternatywnej terapii. 
 
W warunkach Polski alternatywa dla większości pacjentów jest ograniczona.  
 
Trudno uznać za alternatywny wybór, zlecenie innego generycznego leku z tej samej grupy 
lekowej.  
 
Wszystkie pozostałe grupy lekowe (ryzedronian, ibandronian, ranelinian strontu, raloksyfen, 
kalcytonina) nie są w Polsce refundowane, stąd tylko nieliczna grupa chorych jest w stanie 
stosować (wykupić) te leki. 
 
„Alternatywą” dla większości chorych będzie przyjmowanie wapnia z witamina D3 lub 
nieprzyjmowanie żadnego leczenia farmakologicznego. 
  
Wniosek może być w związku z powyższym tylko taki, jaki podano w rozdziale o 
wyborze leku w leczeniu osteoporozy. 
 
Istnieje pilna konieczność zmiany polityki cenowej w zakresie leczenia 
osteoporozy. Pozostałe leki poza generycznymi formami alendronianu, o 
udowodnionej przeciwzłamaniowej skuteczności, powinny być również 
refundowane.  
 
 
W przypadku możliwości (finansowych) przepisania nierefundowanych leków, kolejnym 
lekiem powinien być preparat z innej grupy lekowej, o innym mechanizmie działania.  
 

 Jeżeli powodem do zmiany leku były jego objawy uboczne, to głównym kryterium będą 
objawy uboczne mogące wystąpić przy stosowaniu nowego leku. Decyzja o wyborze 
powinna być podjęta razem z pacjentem. 

 
 Jeżeli powodem do zmiany leku jest brak jego skuteczności, to o wyborze nowego sposobu 

leczenia decyduje lekarz, opierając się na dostępnych danych klinicznych. 
 
Do wyboru pozostają: ryzedronian, ibandronian, ranelinian strontu, raloksyfen, coraz rzadziej 
kalcytonina, w wybranych przypadkach teryparatyd. 



  

 

8.5. Jaki wybrać schemat leczenia farmakologicznego osteoporozy? 
 
Propozycja postępowania w Polsce 
 
Nie jest tematem obecnego opracowania ustalanie wskazań do leczenia farmakologicznego. 
Temat ten został omówiony w 2. części opracowania „Postępowanie w osteoporozie” [1]. W 
stosunku do opracowania wprowadzono pewne modyfikacje. Zrezygnowano z podziału na 
„małe” i „duże” czynniki ryzyka złamania kości, tak jak uczynili to autorzy kanadyjscy, na 
podstawie których opracowania wprowadzone zostały przez autora obecnego opracowania te 
pojęcia. Obecnie zachowano tylko kilka czynników ryzyka, które uznano za na tyle istotne, że 
ich obecność powinna być wskazaniem do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku oceny ryzyka 
złamania kości. Są to: 

 
1. Przebyte „własne” złamanie osteoporotyczne kości i/lub  
2. Przebyte złamanie bliższego końca kości udowej u rodziców i/lub  
3. Przewlekłe stosowanie glukokortykoidów   
4. Wiek ≥65 lat dla kobiet i ≥70 lat dla mężczyzn 
 

Przedstawiony schemat farmakologicznego leczenia osteoporozy jest propozycją autora opartą 
na dostępnych publikacjach i doświadczeniu własnym. 
 
Przedstawiony poniżej schemat dotyczący wyboru leczenia farmakologicznego uwzględnia: 

 Udowodnioną skuteczność poszczególnych leków w leczeniu osteoporozy 
 Względy ekonomiczne 

 
Za lek pierwszego rzutu przyjęto generyczną formę alendronianu ze względu na niską 
cenę leku związaną z jego refundacją.  

Kobiety 
 

menopauza – 65 r.ż. 
 

A 
 wapń + witamina D3   

      preparaty łączone lub wapń i witamina D3 podawane oddzielnie 
 

      
B 

 wapń + witamina D3   
      preparaty łączone lub wapń i witamina D3 podawane oddzielnie 

 alendronian – postać generyczna – preferowana obecnie przez pacjentów i lekarzy 
postać do podawania 1 raz w tygodniu 

 
 
 

Małe ryzyko złamania 
kości 

Duże ryzyko złamania 
kości 



  

 

           Lub                                                       C 

 wapń + witamina D3   
      preparaty łączone lub wapń i witamina D3 podawane oddzielnie 

 ryzedronian lub ibandronian lub ranelinian strontu lub raloksyfen 
 

Kobiety 
 

≥65 lat 

A 
 Wapń + alfakalcydol 

 

 

B 
 wapń + alfakalcydol 
 alendronian – postać generyczna – preferowana obecnie przez pacjentów i lekarzy 

postać do podawania 1 raz w tygodniu 

                      Lub                             C 

 wapń + alfakalcydol 
 ryzedronian lub ibandronian lub ranelinian strontu lub raloksyfen 

 

Mężczyźni 
 

50-65 lat 
 
 

 wapń + witamina D3   
      preparaty łączone lub wapń i witamina D3 podawane oddzielnie 

 
 
 

≥65 lat 
 

 wapń + alfakalcydol   

 

Małe ryzyko złamania 
kości 

Duże ryzyko złamania 
kości 

Duże ryzyko złamania 
kości 

Małe ryzyko złamania 
kości 

Małe ryzyko złamania 
kości 

Duże ryzyko złamania 
kości 



  

 

UWAGA: 
Wersje „A” u kobiet, gdzie zalecono jedynie wapń z witaminą D3 lub jej aktywnym metabolitem 
dotyczy osób:  

 z małym ryzykiem złamania kości, gdzie podawanie leków antyresorpcyjnych albo 
anabolicznych nie jest konieczne  

 które nie mogą przyjmować leków antyresorpcyjnych albo anabolicznych z jakiegokolwiek 
powodu.  

 
Podział pacjentów na dwie grupy, z dużym i małym ryzykiem złamania kości wynikał z 
konieczności podjęcia decyzji o wdrożeniu lub niewdrożeniu leczenia lekami o udowodnionej 
aktywności przeciwzłamaniowej. Nie wprowadzono grupy pośredniego ryzyka wychodząc z 
założenia, że nie ma istotnych różnic w sposobie prowadzenia profilaktyki osteoporozy w grupie 
z pośrednim i małym ryzykiem złamania kości. 
 
Małe ryzyko złamania kości  

Metoda jakościowa: bez obecności wymienionych powyżej istotnych czynników ryzyka 
złamania kości.  

Metoda półilościowa: oceniająca w wartościach liczbowych (punkty lub procenty) ryzyko 
złamania kości oparte na wyliczeniach uwzględniających ryzyko względne i bezwzględne 
złamania, najczęściej w okresie najbliższych 10 lat.   

Toczą się obecnie dyskusje nad sposobem wyliczania tego ryzyka. 

Wymagane jest arbitralne przyjęcie granicznej wartości liczbowej (punkty, procenty), poniżej 
której ryzyko uznaje się za małe. Najczęściej za górną wartość graniczną małego ryzyka 
przyjmuje się ryzyko równe 10%. 

Duże ryzyko złamania kości 
metoda jakościowa: obecność co najmniej 1 z podanych powyżej czynników ryzyka złamania 
kości. 

Metoda półilościowa: komentarz j.w.  

Wymaga arbitralnie przyjętej granicznej wartości liczbowej (punkty, procenty), powyżej której 
ryzyko uznaje się za duże.  Najczęściej za dolna wartość graniczną dużego ryzyka przyjmuje 
się ryzyko równe 20%. 

Według postępowania przyjętego w Krajowym Centrum Osteoporozy, opartego na dostępnych 
publikacjach, za istotne czynniki ryzyka złamania kości (poza granicznym wiekiem, 65 lat dla 
kobiet i 70 lat dla mężczyzn) uznano: 1. Przebyte „własne” złamanie osteoporotyczne kości i/lub 
2. Przebyte złamanie bliższego końca kości udowej u rodziców i/lub 3. Przewlekłe stosowanie 
glukokortykoidów.   
 
Czy istnieje górna granica wieku przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu 
leczenia farmakologicznego? 
 

NIE 
 

Piśmiennictwo: 
1. Przedlacki J:  Postępowanie w osteoporozie: Część 2. Zasady postępowania diagnostyczno-

leczniczego w osteoporozie u osób po 20 r.ż.. 2006. Wydanie II zaktualizowane. 
www.osteoporoza.drukarz.net.  


