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Φπζηνινγηθή Βάζε ηεο Αληηαπνξξνθεηηθήο 

Θεξαπείαο Οζηενπόξσζεο 

ε αζζελείο κε νζηενπόξσζε … 
– Ζ νζηηθή κάδα είλαη ειαηησκέλε 

– Ζ νζηηθή κηθξναξρηηεθηνληθή θαηεζηξακκέλε 

– Ζ νζηηθή θαηαζθεπή θαη αλαθύθισζε είλαη εθηόο 
ηζνξξνπίαο  

– Σα νζηά είλαη αδύλαηα θαη επηδεθηηθά ζε πηέζεηο 

Ζ αληηαπνξξνθεηηθή ζεξαπεία… 
– Διαηηώλεη ηελ νζηηθή αλαθύθισζε 

– Αλαζηέιιεη ηελ επηδείλσζε ηεο κηθξναξρηηεθηνληθήο 

– Απμάλεη ηελ νζηηθή κάδα 

– Δλδπλακώλεη ην νζηνύλ 

– Διαηηώλεη ηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο 



Δπίδξαζε Γηθσζθνληθώλ 

Οζηηθή αλαθύθισζε 

 BMD ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ην ηζρίν 

 Κίλδπλν ζπνλδπιηθώλ θαηαγκάησλ 

Πνηθίιε επίδξαζε ζην θάηαγκα ηζρίνπ 

Ακεζε επίδξαζε ζηε BMD θαη νζηηθνύο δείθηεο 

Ακεζε επίδξαζε ζηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο 

ηαζεξή επίδξαζε κε ζπλερηδόκελε ρνξήγεζε 

Οη θαιύηεξα κειεηεκέλνη παξάγνληεο 

Μαθξνρξόληα αζθαιείο 

  

  

  

  

  

 

 



Πξνβιήκαηα ζηελ Αληηκεηώπηζε  

ηεο Οζηενπόξσζεο 

Πιεκκειήο ελεκέξσζε ηαηξώλ θαη 

αζζελώλ 

Αλεπαξθήο δηάγλσζε 

Πξόθιεζε παξακνλήο ζηε ζεξαπεία 

ζηα ρξόληα λνζήκαηα πνπ ειαηηώλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

Πησρή ζπκκόξθσζε 



Πησρή πκκόξθσζε θαη Παξακνλή 

Δπηβαξύλνπλ ηνλ Κίλδπλν Καηάγκαηνο 

9.1 

11.6 

Persistent Non- 
Persistent 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2
4
 M

o
n
th

 F
ra

c
tu

re
 R

is
k
 (

%
) 

21% Risk 
Reduction 

Low 
Compliance 

High 
Compliance 

F
ra

c
tu

re
 R

is
k
 H

a
z
a
rd

 R
a
ti
o
 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

16% Risk 
Reduction 

Caro et al, 20041 Siris et al, 20052 

P < .001 

N = 11,249 

P < .001 

N = 6,825 

1. Caro JJ, et al. Osteoporos Int. 2004;15:1003-1008.  
2. Siris E, et al. Poster presented at NOF Sixth International Symposium on Osteoporosis; April 6-10, 2005; Washington, DC. 



Δπηζηεκνληθή Βάζε ηεο Δηήζηαο IV  

Θεξαπείαο κε Γηθσζθνληθά 

Γηα πνιινύο θιηληθνύο ηα δηθσζθνληθά απνηεινύλ 

ηε βάζε ηεο ζεξαπείαο ηεο νζηενπόξσζεο ιόγσ 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο 

  

Ζ πησρή ζπκκόξθσζε ζηα θαζεκεξηλά θαη 

εβδνκαδηαία ζρήκαηα ειαηηώλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα 

 

Ζ εηήζηα IV ζεξαπεία κε δηθσζθνληθά πξνζθέξεη 

απνηειεζκαηηθόηεηα γηαηί απμάλεη ηε ζπκκόξθσζε  

 

 



Treating Osteoporosis:  

Ideal Scenario 

Goal: 

fewer 

fractures 

Improve bone quality 

Provide treatment to improve BMD: 

Bisphosphonates have proven efficacy  

Ensure exposure to drug 



Treating Osteoporosis:  

Real-world Scenario 

Improve bone quality 

Provide treatment to improve BMD: 

Bisphosphonates have proven efficacy  

Ensure exposure to drug 

Goal: 

fewer 

fractures 

Current  

unmet need 



Health Outcomes and Reduced Incidence With 

Zoledronic Acid Once Yearly Pivotal Fracture Trial 

The  NEW ENGLAND 
JOURNAL  of  MEDICINE 

 ESTABLISHED 1812 MAY 3, 2007 VOL. 356     NO. 18 

Once-Yearly Zoledronic Acid for Treatment 

of  Postmenopausal Osteoporosis 
Dennis M. Black, Ph.D., Pierre D. Delmas, M.D., Ph.D., Richard Eastell, M.D., Ian R. Reid, M.D., 

Steven Boonen, M.D., Ph.D., Jane A. Cauley, Dr.P.H., Felicia Cosman, M.D., Péter Lakatos, M.D., Ph.D., 

Ping Chung Leung, M.D., Zulema Man, M.D., Carlos Mautalen, M.D., Peter Mesenbrink, Ph.D., Huilin Hu, Ph.D., 

John Caminis, M.D., Karen Tong, B.S., Theresa Rosario-Jansen, Ph.D., Joel Krasnow, M.D., Trisha F. Hue, M.P.H., 

Deborah Sellmeyer, M.D., Erik Fink Eriksen, M.D., D.M.Sc., and Steven R. Cummings, M.D., 

for the HORIZON Pivotal Fracture Trial 

Black DM, et al. N Engl J Med. 2007;356:1809-1822. 



Σν Ενιεδξνληθό Ομύ Δδεημε Απνηειεζκαηηθόηεηα  

ζε Γπλαίθεο κε Μεηεκκελνπαπζηαθή Οζηενπόξσζε  

ε γπλαίθεο κε κεηεκκελνπαπζηαθή νζηενπόξσζε, ε εηήζηα 
έγρπζε ZOL 5 mg επί 3 έηε ειαηηώλεη: 
– Σα ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα (κνξθνκεηξηθά 70%, θιηληθά 77%) 

– Σα θαηάγκαηα ηζρίνπ (41%) 

– Σα κε ζπνλδπιηθά θαηάγκαηα (25%) 

– Σηο εκέξεο αληθαλόηεηαο ιόγσ θαηάγκαηνο ή ξαρηαιγίαο 

– Σελ απώιεηα ύςνπο 

Δίλαη ζεκαληηθά θαιύηεξν από ην placebo ζηελ αύμεζε ή 
δηαηήξεζε ηεο BMD 

Οη δείθηεο νζηηθνύ ζρεκαηηζκνύ θαη απνξξόθεζεο ειαηηώζεθαλ 
ή δηαηεξήζεθαλ ζε πξνεκκελνπαπζηαθά επίπεδα επί 36 κήλεο 

Γεληθά θαιά αλεθηό 

Ζ αληηθαηαγκαηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα καδί κε ηελ πςειή 
ζπκκόξθσζε ππνδεηθλύεη δπλεηηθό ξόιν ηνπ δνιεδξνληθνύ νμένο 
5 mg ζαλ ζεξαπεία νζηενπόξσζεο 

1. Black DM, et al. N Engl J Med. 2007;356:1809-1822.  



Σν Ενιεδξνληθό Ομύ κεηά 

Κάηαγκα Ηζρίνπ 
ε ειεγρόκελε, δηπιά ηπθιή, ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 
ρνξεγήζεθε εηήζηα έγρπζε δνιεδξνληθνύ νμένο 5 mg 
ζε 1065 αζζελείο θαη εηθνληθό θάξκαθν ζε 1062 
αζζελείο κέζα ζε 90 εκέξεο από ηε ρεηξνπξγηθή 
απνθαηάζηαζε θαηάγκαηνο ηζρίνπ 

Ζ θύξηα έθβαζε ήηαλ λέν θάηαγκα 

Ζ κέζε παξαθνινύζεζε ήηαλ 1.9 έηε 

 

 

Zoledronic Acid in Reducing Clinical Fracture and 
Mortality after Hip Fracture 

Lyles et al for the HORIZON Recurrent Fracture Trial 

N Engl J Med 2007: 357  



Νέα Καηάγκαηα κεηά Υεηξνπξγηθή 

Απνθαηάζηαζε Καηάγκαηνο Ηζρίνπ 

Ζ αλαινγία λέσλ θιηληθώλ θαηαγκάησλ ήηαλ 
8.6% ζηελ νκάδα ηνπ δνιεδξνληθνύ νμένο θαη 
13.9% ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ, 
35% ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ θαηάγκαηνο (P = 
0.001)  

Ζ αλαινγία λέσλ θιηληθώλ ζπνλδπιηθώλ 
θαηαγκάησλ ήηαλ 1.7% ζηελ νκάδα ηνπ 
δνιεδξνληθνύ νμένο θαη 3.8% ζηελ νκάδα ηνπ 
εηθνληθνύ θαξκάθνπ (P = 0.02) 

 

N Engl J Med 2007: 357  

 



Νέα Καηάγκαηα κεηά Υεηξνπξγηθή 

Απνθαηάζηαζε Καηάγκαηνο Ηζρίνπ 

Ζ αλαινγία λέσλ κε ζπνλδπιηθώλ 

θαηαγκάησλ ζηελ νκάδα ηνπ 

δνιεδξνληθνύ νμένο ήηαλ 7.6% θαη ζηελ 

νκάδα ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ 10.7% 

(P = 0.03) 

 

 

N Engl J Med 2007: 357  

 



Αλάιπζε Αζθαιείαο 

ηελ αλάιπζε αζθαιείαο 101 από 1054 
αζζελείο ζηελ νκάδα ηνπ δνιεδξνληθνύ 
νμένο (9.6%) θαη 141 από 1057 αζζελείο ζηελ 
νκάδα ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ (13.3%) 
απεβίσζαλ, ειάηησζε 28% ζηνπο ζαλάηνπο 
από νηαδήπνηε αηηία ζηελ νκάδα ηνπ 
δνιεδξνληθνύ νμένο (P = 0.01) 

 

 

N Engl J Med 2007: 357  

 





Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο Ενιεδξνληθνύ 

Ομένο κεηά Κάηαγκα Ηζρίνπ 

Οη ζπλεζέζηεξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 
ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ δνιεδξνληθό νμύ 
ήηαλ ππξεηόο, κπαιγίεο θαη νζηηθά θαη 
κπνζθειεηηθά άιγε 

Ζ αλαινγία αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ από ην 
λεθξνύο θαη ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θνιπηθήο 
καξκαξπγήο θαη ησλ εγθεθαιηθώλ 
επεηζνδίσλ ήηαλ παξόκνηα κεηαμύ ησλ 
νκάδσλ ζεξαπείαο θαη εηθνληθνύ θαξκάθνπ 

N Engl J Med 2007: 357  



Αλεπηζύκεηεο Δλέξγεηεο Ενιεδξνληθνύ 

Ομένο κεηά Κάηαγκα Ηζρίνπ 

Γελ παξαηεξήζεθαλ πεξηπηώζεηο 
νζηενλέθξσζεο γλάζνπ θαη δελ 
παξαηεξήζεθαλ αλεπηζύκεηεο επηδξάζεηο 
ζηελ ίαζε ησλ θαηαγκάησλ 

 

Zoledronic Acid in Reducing Clinical Fracture 
and Mortality after Hip Fracture 

Lyles et al for the HORIZON Recurrent Fracture 
Trial 

N Engl J Med 2007: 357  



Σν Ενιεδξνληθό Ομύ κεηά 

Κάηαγκα Ηζρίνπ 
Δηήζηα έγρπζε δνιεδξνληθνύ νμένο κέζα ζε 90 
εκέξεο από ηε ρεηξνπξγηθή επαλόξζσζε 
νζηενπνξσηηθνύ θαηάγκαηνο ηζρίνπ ζρεηίζζεθε κε 
ειάηησζε ηνπ αξηζκνύ λέσλ θιηληθώλ θαηαγκάησλ 
θαη απμεκέλε επηβίσζε ησλ αζζελώλ 

 

 

Zoledronic Acid in Reducing Clinical Fracture and 
Mortality after Hip Fracture 

Lyles et al for the HORIZON Recurrent Fracture Trial 

N Engl J Med 2007: 357  



Αληηθαηαγκαηηθή Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη Διαηησκέλε 

Θλεηόηεηα ζε ζρέζε κε ην Υξόλν ηεο Πξώηεο Γόζεο 

Ενιεδξνληθνύ Ομένο κεηά Κάηαγκα Ηζρίνπ 

Ζ ρνξήγεζε δνιεδξνληθνύ νμένο 2 εβδνκάδεο ή 
αξγόηεξα κεηά ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε ζε 
αζζελείο κε νζηενπνξσηηθό θάηαγκα ηζρίνπ επάγεη 
αύμεζε ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο ηζρίνπ, ζεκαληηθή 
ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ κεηέπεηηα θιηληθώλ 
ζπνλδπιηθώλ, κε ζπνλδπιηθώλ θαη θαηαγκάησλ 
ηζρίνπ θαη ειαηηώλεη ηε ζλεηόηεηα 

 Eriksen et al 

 Antifracture efficacy and reduction of mortality in 
relation to timing of first dose of zoledronic acid 

after hip fracture  

 J Bone Miner Res 2009 
 



Σν Ενιεδξνληθό ηελ Πξόιεςε ηεο Οζηηθήο 

Απώιεηαο κεηά Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην 

Μηα έγρπζε δνιεδξνληθνύ νμένο 
πξνιακβάλεη ηελ νζηηθή απώιεηα ζην 
ηζρίν κεηά εγθεθαιηθό επεηζόδην 

 

 
Poole et al 

A single infusion of zoledronate prevents bone loss 
after stroke 

Stroke 2007, 38:1519-1525  

 

 



Σν Ενιεδξνληθό ηελ Πξόιεςε ηεο Οζηηθήο 

Απώιεηαο κεηά Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην 

ε ειεγρόκελε, εηήζηα, δηπιά ηπθιή, 
ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε ζπκκεηείραλ 
27 πξόζθαηα εκηπιεγηθνί αζζελείο (6 
γπλαίθεο, 21 άλδξεο) κε νμύ εγθεθαιηθό 
επεηζόδην ηπραηνπνηήζεθαλ λα ιάβνπλ 
δνιεδξνληθό IV ή εηθνληθό θάξκαθν 

Κύξηα έθβαζε ηεο κειέηεο ήηαλ ε κεηαβνιή 
ζηελ νζηηθή ππθλόηεηα ηνπ εκηπιεγηθνύ 
άθξνπ θαηά ην έηνο ηεο κειέηεο 

 

Stroke 2007, 38:1519-1525  



Δθαηνζηηαία Μεηαβνιή  

ηεο Οζηηθήο Ππθλόηεηαο ην Υξόλν ζε 

Ζκηπιεγηθνύο Αζζελείο 





Σν Ενιεδξνληθό ηελ Πξόιεςε ηεο Οζηηθήο 

Απώιεηαο κεηά Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην 

Οη αζζελείο κε εγθεθαιηθό επεηζόδην 

πξνζηαηεύζεθαλ από ηελ επηβιαβή 

επίδξαζε ηεο εκηπιεγίαο ζηελ νζηηθή 

ππθλόηεηα ηνπ ηζρίνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 

1 έηνο κεηά κηα έγρπζε δνιεδξνληθνύ 

 

 

Stroke 2007, 38:1519-1525  



Αλδξηθή Οζηενπόξσζε θαη 

Ενιεδξνληθό Ομύ 
Σν δνιεδξνληθό νμύ 

ε άλδξεο πνπ ιακβάλνπλ GnRH αγσληζηή, κηα 
έγρπζε δνιεδξνληθνύ νμένο αύμεζε ζεκαληηθά ηελ 
νζηηθή ππθλόηεηα θαη ειάηησζε ηα επίπεδα ηνπ Ν-
ηεινπεπηηδίνπ ηνπ νξνύ γηα 12 κήλεο 

Ζ εηήζηα έγρπζε δνιεδξνληθνύ νμένο κπνξεί λα είλαη 
αζθαιήο, εύρξεζηε θαη απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 
γηα ηελ πξόιεςε ηεο νζηηθήο απώιεηαο ζε 
ππνγνλαδηθνύο άλδξεο 

Michaelson et al  

Randomized controlled trial of annual zoledronic acid to prevent 
gonadotropin-releasing hormone agonist-induced bone loss in 

men with prostate cancer  

J Clin Oncol 2007, 25:1038-42   



Δπίδξαζε ηνπ Ενιεδξνληθνύ Ομένο ζηελ Οζηηθή 

Ππθλόηεηα ζε Αλδξεο ππό Αληηηηθή Αγσγή 

Μειεηήζεθε ε επίδξαζε έγρπζεο 

δνιεδξνληθνύ νμένο ζηελ νζηηθή ππθλόηεηα 

ζε άλδξεο αζζελείο κε HIV ππό ηζρπξά 

ελεξγό αληηηηθή αγσγή 

 

 
Bolland et al 

Annual zoledronate increases bone density in highly active 

antiretroviral therapy-treated human immunodeficiency virus-

infected men: a randomized controlled trial 

J Clin Endocrinol Metab 2007, 92: 1283-8 



Δπίδξαζε 4 mg  Ενιεδξνληθνύ IV ζηελ Οζηηθή 

Ππθλόηεηα ζε Αλδξεο Αζζελείο κε HIV 

 



Δπίδξαζε ηνπ Ενιεδξνληθνύ Ομένο ζηελ Οζηηθή 

Ππθλόηεηα ζε Αλδξεο ππό Αληηηηθή Αγσγή 

Ζ εηήζηα ρνξήγεζε δνιεδξνληθνύ είλαη 
ηζρπξή θαη απνηειεζκαηηθή αγσγή γηα 
ηελ πξόιεςε ή αληηκεηώπηζε ηεο 
νζηηθήο απώιεηαο ζε άλδξεο αζζελείο 
κε HIV ινίκσμε 

Bolland et al 

Annual zoledronate increases bone density in highly 
active antiretroviral therapy-treated human 

immunodeficiency virus-infected men: a randomized 
controlled trial 

J Clin Endocrinol Metab 2007, 92: 1283-8  

 



Δπαγόκελε από 

Γιπθνθνξηηθνεηδή 

Οζηενπόξσζε 

Παζνθπζηνινγία 



αζβέζηην 

απνξξνθνύκελν 

ζην έληεξν 

 απέθθξηζε 

αζβεζηίνπ από 

ηνπο λεθξνύο 

Παζνθπζηνινγία ηεο ΔΓΟ (GIO) 

Γλςκοκοπηικοειδή 

ηόληα αζβεζηίνπ 

ζηελ θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο 

πνιιαπιαζηαζκόο 

θαη δηαθνξνπνίεζε 

νζηενβιαζηώλ 

θαηαζηξνθή νζηνύ 

γξεγνξόηεξα από ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ 



Μειέηε 2306: ρεδηαζκόο 

Όλοι οι αζθενείρ λάμβαναν αζβέζηιο 1000 mg/ημέπα και 

βιηαμίνη D 400–1200 IU/ημέπα καθόλη ηη διάπκεια ηηρ μελέηηρ 

Μονοεηήρ διπλή-ηςθλή μελέηη  
ZOL 5 mg ένανηι RIS 5 mg 

Σςμμεηοσή ανδπών και 
γςναικών ςποβαλλόμενυν 

ζε μακπόσπονη θεπαπεία με 
γλςκοκοπηικοειδή  

(7.5 mg/ημ.) 
 Ομάδα θεπαπείαρ: 

θεπαπεία με 
γλςκοκοπηικοειδή  

>3 μήνερ 
 Ομάδα ππόλητηρ: 

θεπαπεία με 
γλςκοκοπηικοειδή  

≤3 μήνερ 

ZOL 5 mg εθάπαξ εηηζίυρ (n=416) 
 Ομάδα θεπαπείαρ: n=272 
 Ομάδα ππόλητηρ: n=144 

RIS 5 mg εθάπαξ ημεπηζίυρ 
(n=417)  

 Ομάδα θεπαπείαρ: n=273 
Ομάδα ππόλητηρ: n=144 

R 

R = ηςσαιοποίηζη, RIS = πιζεδπονάηη, ZOL = ζολεδπονικό οξύ. 
Reid et al 2008, ηοισεία από ηο θάκελο, Novartis 



 Τπνθείκελε λόζνο 
Ενιεδξνληθό νμύ 

N=144 

n (%) 

Ρηζεδξνλάηε 

N=144 

n (%) 

Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα   56 (38.9) 53 (36.8) 

Ρεπκαηηθή πνιπκπαιγία   29 (20.1) 29 (20.1) 

πζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο 10 (6.9) 15 (10.4) 

Σηοισεία από ηο θάκελο, Novartis 

* Νόζοι εθιζηάμενερ ζε ≥ 10% ηος ζςνόλος ηων αζθενών. Οι αζθενείρ μποπεί να πάζσοςν από πεπιζζόηεπερ από μία νόζοςρ πος απαιηούν θεπαπεία 

με γλςκοκοπηικοειδή  

Τπνθείκελε λόζνο πνπ απαηηεί ζεξαπεία κε γιπθνθνξηηθνεηδή  

(≥10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ αζζελώλ)  

Υποπληθσζμός πρόληψης 



Reid et al, Lancet 2009, 373 

Μέζε % αιιαγή ζηελ νζηηθή ππθλόηεηα (BMD) ζηελ νζθπτθή κνίξα ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (LS) ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή αλαθνξάο θαηά ηελ έλαξμε 

Υποπληθσζμοί θεραπείας και πρόληψης 

Ριζεδπονάηη Ζολεδπονικό οξύ 

Υποπληθςζμόρ θεπαπείαρ Υποπληθςζμόρ ππόλητηρ 
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Όπιο μη καηυηεπόηηηαρ για ηα καηώηεπο όπιο 
ηος διαζηήμαηορ αξιοπιζηίαρ 95%: - 0.7% 

Όπιο μη καηυηεπόηηηαρ για ηο καηώηεπο όπιο ηος 
διαζηήμαηορ αξιοπιζηίαρ 95%: - 1.12% 



Reid et al 2008, ηοισεία από ηο θάκελο, Novartis 
Κλινικέρ δοκιμέρ με μάπηςπα πλαζέμπο: *Reid et al 2000, †Cohen et al 1999 

ύγθξηζε ηεο κέζεο % αιιαγήο ζηελ νζηηθή ππθλόηεηα (BMD) ζηελ 

νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (LS) ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή 

αλαθνξάο γηα ηε ξηζεδξνλάηε 
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Μέζε % αιιαγή ζηελ νζηηθή ππθλόηεηα (BMD) ζηνλ απρέλα ηνπ 

κεξηαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή αλαθνξάο  

Υποπληθσζμοί θεραπείας και πρόληψης 
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Ριζεδπονάηη Ζολεδπονικό οξύ 

Reid et al, Lancet 2009, 373 



Μέζε % αιιαγή ζηελ νζηηθή ππθλόηεηα (BMD) ζην νιηθό ηζρίν ζε 

ζρέζε κε ηελ ηηκή αλαθνξάο 

Υποπληθσζμοί θεραπείας και πρόληψης 
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Ριζεδπονάηη Ζολεδπονικό οξύ 

Reid et al, Lancet 2009, 373 



Δπίπησζε θαηαγκάησλ  

Υποπληθσζμοί θεραπείας και πρόληψης 

 

Ο αξηζκόο ησλ επειζόλησλ θαηαγκάησλ 

ήηαλ πνιύ κηθξόο γηα λα κπνξνύλ λα 

εμαρζνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα 

Reid et al, Lancet 2009, 373 



Υποπληθςζμόρ θεπαπείαρ Υποπληθςζμόρ ππόλητηρ 

Χπόνορ (μήνερ) 

Μέζορ όπορ P1NP ζηον οπό πποφόνηορ ηος σπόνος 
Υποπληθσσμοί θεραπείας και πρόληψης 
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Ριζεδπονάηη Ζολεδπονικό οξύ 

Reid et al, Lancet 2009, 373 



Ενιεδξνληθό νμύ θαη ΔΓΟ 
Σν Aclasta: 

– αληηπξνζσπεύεη έλα λέν, απνηειεζκαηηθό κέζν γηα ηε ζεξαπεία 
θαη ηελ πξόιεςε ηεο νζηενπόξσζεο ζε αζζελείο πνπ 
ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε κεγάιεο δόζεηο γιπθνθνξηηθνεηδώλ 
θαη βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα νζηενπνξσηηθό 
θάηαγκα 

– πξνζθέξεη νθέιε δηάξθεηαο ελόο έηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 
ζεξαπείαο θαη ηεο πξόιεςεο ηεο ΔΓΟ (GIO) 

– πξνζθέξεη ζεκαληηθά πην απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία θαη 
πξόιεςε ηεο επαγόκελεο από γιπθνθνξηηθνεηδή νζηενπόξσζεο 
από όηη ε ξηζεδξνλάηε ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 
ζεξαπεία κε κεγάιεο δόζεηο γιπθνθνξηηθνεηδώλ γηα >3 κήλεο ή 
γηα ≤3 κήλεο  

– βειηηώλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο ζε 
αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε κεγάιεο δόζεηο 
γιπθνθνξηηθνεηδώλ κέζσ: 

ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο (BMD)  

ηεο απνθπγήο ηνπ άβνινπ δνζνινγηθνύ ζρήκαηνο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηα ιακβαλόκελα από ην ζηόκα δηθσζθνληθά 



Ζ Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε  

ηεο Τγείαο 



Πσο Δθηηκάηαη ε Αμία κηαο 

Παξέκβαζεο γηα ηελ Τγεία? 

Ζ αλάιπζε θόζηνπο ρξεζηκόηεηαο 

εθηηκά ην θόζηνο ζε ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ζε 

Πνηνηηθά ηαζκηζκέλα Δηε Εσήο ή 

Quality Adjusted Life Years - QALYs 



 
Σν Πνηνηηθά ηαζκηζκέλν Δηνο Εσήο - Quality 
Adjusted Life Year – QALY είλαη ζύλζεην κέηξν 
λνζεξόηεηαο θαη ζλεηόηεηαο 

Δίλαη από ηα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνύκελα 
κέηξα θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ζε 
δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πγεία  

Παξεκβάζεηο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηζζόηεξα 
QALYs γηα θάζε ρξεκαηηθή κνλάδα Dollar/Euro 
πνπ δαπαλάηαη είλαη κεγαιύηεξεο αμίαο  

Assessing Value 

What is a QALY? 



Ενιεδξνληθό νμύ θαη ΔΓΟ 

Σν Aclasta: 

– Δίλαη έλα νηθνλνκηθά απνδνηηθό θάξκαθν πνπ 
επηδξά επσθειώο ζε αζζελείο κε ΔΓΟ (GIO) κέζσ: 

ηεο αύμεζεο ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο (BMD) 

ηεο δπλεηηθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ 
επηζθέςεσλ ζηνλ ηαηξό ιόγσ ηνπ εθάπαμ 
εηεζίσο ζεξαπεπηηθνύ ζρήκαηόο ηνπ 

ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζπκκόξθσζεο ζηε 
ζεξαπεία, γεγνλόο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ καθξόρξνλσλ ζεξαπεπηηθώλ 
ζηόρσλ 

ηεο παξνρήο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο 



Σα Δλδνθιέβηα Γηθσζθνληθά ζηε Θεξαπεία ηεο 

Οζηενπόξσζεο θαη ζηελ Πξόιεςε ησλ Καηαγκάησλ 

Σν δνιεδξνληθό νμύ ειαηηώλεη ζεκαληηθά  

ηνλ θίλδπλν κνξθνκεηξηθώλ θαη θιηληθώλ ζπνλδπιηθώλ 
θαηαγκάησλ, θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ θαη κε 
ζπνλδπιηθώλ θαηαγκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ην εηθνληθό 
θάξκαθν ζε αζζελείο κε κεηεκκελνπαπζηαθή 
νζηενπόξσζε θαη  

ηνλ θίλδπλν λέσλ θιηληθώλ θαηαγκάησλ ζε ζύγθξηζε κε 
εηθνληθό θάξκαθν ζε αζζελείο κε πξόζθαην θάηαγκα 
επζξαπζηόηεηαο ηνπ ηζρίνπ 

Σα ελδνθιέβηα δηθσζθνληθά απμάλνπλ ηε ζπκκόξθσζε θαη ηελ 
παξακνλή ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη βειηηώλνπλ ηελ έθβαζε 
ζε αζζελείο κε νζηενπόξσζε 
 

Cosman F 

Treatment of Osteoporosis and Prevention of New Fractures: The Role of 
Intravenous Bisphosphonates  

Endocr Pract 2009, 2:1-38  



Ενιεδξνληθό Ομύ 

Σν δνιεδξνληθό νμύ είλαη απνηειεζκαηηθό γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε  

ηεο κεηεκκελνπαπζηαθήο νζηενπόξσζεο 

ηεο νζηενπόξσζεο από γιπθνθνξηηθνεηδή 

ηεο αλδξηθήο νζηενπόξσζεο 

γηα ηελ πξόιεςε ηνπ επαλαθαηάγκαηνο κεηά 
θάηαγκα ηζρίνπ 

Σν δνιεδξνληθό νμύ εγγπάηαη 
Απνηειεζκαηηθόηεηα 

Αζθάιεηα 

πκκόξθσζε 

Μαθξνρξόληα παξακνλή ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή 

Οηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα 


