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Az osteoporosis kezelés célja a csontok törékenységének csökkentése

Csontok törékenysége
Csontok minősége

Csontok mennyisége

anyagi minőség

szerkezet

Csontok minősége

Csontok mennyisége

volt korábbi törés

nem volt korábbi törés

-2,5 T score alatt

-2,5 T score felett

súlyos osteoporosis

osteoporosis

Osteopenia ??

osteoporosis
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Minden osteoporosis kezelés első lépése a bázis terápia megkezdése

Fizikai aktivitás

gravitáció elleni mozgás növeli a csontok mennyiségét, javítja a minőségét

mozgás növeli az izmok erejét, csökkenti az esési kockázatot

Kalciumpótlás napi 1000-1200 mg kalcium bevitele szükséges a sec. hyperparathyreosis megelőzéséhez  

D-vitamin-pótlás

napi 1000 NE D3-vitamin bevitele szükséges a sec. hyperparathyreosis megelőzéséhez  

télen napi 2000 NE D3-vitamin bevitele szükséges az osteomalacia megelőzéséhez  
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Az osteoporosis gyógyszeres kezelése

Csont építő kezelések
anabolikumok

Csont bontást gátlók
antireszorptívumok

Teriparatid

Romosozumab

Biszfoszfonátok

aledronat

risendronat

ibandronat

zoledronat

Denosumab

Raloxifen
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Csont bontást gátlók

Biszfoszfonátok

aledronat

risendronat

ibandronat

zoledronat

Az osteoporosis kezelés alapkészítményei

kiváló hatékonyság, 

hosszútávú hatás, 

kevés mellékhatás
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Csont bontást gátlók

Biszfoszfonátok

Három éves iv, vagy 3-5 éves per os kezelés után terápiás szünet vagy kezelés váltás megfontolandó
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Csont bontást gátlók

Denosumab
RANK-L elleni antitest

Lancet Diabetes Endocrinol 2017 Published Online May 22, 2017 

10 évig hatékony

kiváló kortikális hatás

kevés mellékhatás

vese elégtelenségben is adható 
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a Dmab elhagyása után átmeneti biszfoszfonát (iv.) kezelés javasolt

Csont bontást gátlók

Denosumab

Bone 2017 (105) 11-17
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Csont bontást gátlók

Raloxifen
Selectiv Estrogen Receptor Modulator

Kiváló vertebrális hatás

Gyengébb kortikális hatás

Hatás osteopeniában

Emlőtumor kockázat csökkentés 
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Csont építők

Teriparatid

PTH 1-34

új csontot hoz létre

a leghatékonyabb törés csökkentő hatás

18 hónapig adható

súlyos osteoporosisban kezdő készítmény
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Csont építők

Romosozumab
Sclerostin elleni antitest

Magyarországon még nem elérhető

hatékony törés csökkentő hatás

új csontot hoz létre

12 hónapig adható

súlyos osteoporosisban kezdő készítmény lesz
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súlyos osteoporosis – anabolikus terápia után reszorpció gátló

osteoporosis – reszorpció gátló

osteopenia ??

Az osteoporosis modern kezelése
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Az osteoporosis modern kezelése reményt nyújt arra, 

hogy az osteoporosist ne csak kezeljük, de meg is tudjuk gyógyítani

Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 34, No. 3, March 2019, pp 419–428
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