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Mi is az osteoporosis? 

A csontváz-rendszer-betegsége, a csont 
ásványi anyag tartalmának progresszív 
megfogyatkozása, majd ennek 
következtében a mikroarchitektúra 
károsodásának okaként (csökkent csont 
szilárság) a csontok fokozott 
törékenysége… 

vs. lokális osteoporosis 

vs. stagnáló osteoporosis 

vs. más eredetű pathológiás törés 



Az osteoporosis 

• „A törékeny csontok” betegsége, kizárva minden 
más anyagcsere csontbetegséget (osteomalácia, 
prim.hyperparathyreosis, Paget-betegség stb.) 

• A törési kockázat 
Életkor 
Nem 
Alacsony csont ásványi anyag tartalom (BMD) 
Romló csont minőség (quality of bone) 
  Mikroarchitektura károsodása 

  Fokozott/gyorsult csontforgalom (turnover) 

Fokozott (el)esési hajlam (romló koordináció) 
Prevalens (megelőző) törés 
Antiporotikus terápiával kapcsolatos alacsony adherencia 
 



Willem F. Lems and Hennie G. Raterman, Ther Adv Musculoskel Dis 2017, Vol. 9(12) 299–316. 

Crisis in 
osteoporosis 

treatment  



R. Lindsay et al. Osteoporos Int (2016) 27:2395–
2410 

Solid lines indicate treatment-naïve patients(n = 16),  
and dotted lines indicate alendronate-pre-treated patients (n = 
29). 
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Effects of Teriparatide and Risedronate on New 
Fractures in Postmenopausal Women with Severe 
Osteoporosis (VERO): A Multicenter, Double-blind, 

Double-dummy, Randomized Controlled Trial 

David L. Kendler, Fernando Marin, Cristiano A.F. Zerbini, Luis A. Russo, Susan 
L. Greenspan, Vit Zikan, Alicia Bagur, Jorge Malouf-Sierra, Péter Lakatos, 

Astrid Fahrleitner-Pammer, Eric Lespessailles, Salvatore Minisola, Jean 
Jacques Body, Piet Geusens, Rüdiger Möricke, Pedro López-Romero 

 Ambulatory postmenopausal women aged ≥45 years. 

 Radiographic evidence for at least 2 moderate (i.e. a reduction in 
vertebral body height of 26% to 40%) or 1 severe (more than 40% 
reduction) prevalent vertebral fragility fractures. 

BMD T-score ≤-1.5 standard deviations at the lumbar spine, total hip, or 
femoral neck.  

Key Inclusion Criteria 
MAGAS KOCKÁZAT 



Grade 1: mild fracture with 20-25% reduction in anterior, middle or posterior heights 
relative to the same or adjacent vertebrae. 

Grade 2: moderate fracture with 25-40% reduction in anterior, middle or posterior 
heights relative to the same or adjacent vertebrae. 

Grade 3: severe fracture with >40% reduction in anterior, middle or posterior 
relative to the same or adjacent vertebrae. 

Genant HK et al. J Bone Miner Res (1993); 8:1137–48 



Kendler DL et al. The Lancet (2017): http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32137-2 

Characteristics Teriparatide 
(N=680) 

Risedronate 
(N=680) 

Mean (SD) number of prevalent vertebral fractures 2.7 (2.1) 2.7 (2.1) 
Grade of the most severe vertebral fracture a     
SQ2 73 (11%)  67 (10%) 
SQ3 606 (89%)  612 (90%) 



Kendler DL et al. The Lancet (2017): http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32137-2 

Characteristics Teriparatide (N=680) Risedronate (N=680) 

Age (years), mean (SD) 72.6 (8.77) 71.6 (8.58) 
<50 years,  7 (1%) 2 (<1%) 
50 to <65 years, 144 (21%) 162 (24%) 
65 to <80 years, 382 (56%) 405 (60%) 
≥80 years,  147 (22%) 111 (16%) 
Race,      
White 670 (99%) 653 (96%) 
Black or African American 5 (1%) 15 (2%) 
Asian 4 (1%) 8 (1%) 
Other 1 (<1%) 4 (1%) 
Height (cm), mean (SD) 154.7 (7.2) 155.0 (7.4) 
Geographical region,       
North America 91 (13%) 100 (15%) 
South America 142 (21%) 159 (23%) 
Europe 447 (66%) 421 (62%) 



Kendler DL et al. The Lancet (2017): http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32137-2 

Characteristics Teriparatide 
(N=680) 

Risedronate 
(N=680) 

Prevalent fractures     
Vertebral fractures a     
Patients with ≥1 fracture, 679 (100%) 679 (100%) 
1 fracture 231 (34%) 240 (35%) 
2 fractures 178 (26%) 174 (26%) 
3 fractures 104 (15%) 101 (15%) 
4 fractures 60 (9%) 62 (9%) 
≥5 fractures 106 (16%) 102 (15%) 
Non-vertebral fractures     
Patients with ≥1 fracture after 40 years of age,  298 (44%) 284 (42%) 
1 fracture 166 (24%) 164 (24%) 
2 fractures 80 (12%) 81 (12%) 
3 fractures 40 (6%) 21 (3%) 
4 fractures 6 (1%) 11 (2%) 
≥5 fractures 6 (1%) 7 (1%) 



Kendler DL et al. The Lancet (2017): http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32137-2 

MÁR 12. HÓNAPBAN 
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HÁTFÁJDALOM 



Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdõdõ kódot): B3500 
EÜ90 29. 
 
Oszteoporotikus törések szekunder prevenciójára választható annál a posztmenopauzás nõ vagy 55 év feletti férfi 
betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a törzscsontok ásványianyag tartalmának 
fotonabszorpciós 
meghatározással igazolt BMD értéke -4,0 SD T-score alatti, a megfelelõ gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel 
(amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt - a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A beteg legfeljebb 18 havi kezelést, legfeljebb 24 hónap alatt vehet 
igénybe. A kezelés nem ismételhetõ. 
>> 
Oszteoporotikus törések szekunder prevenciójára választható annál a posztmenopauzás nõ vagy 55 év feletti férfi 
betegnél, aki egynél több típusos oszteoporotikus törési eseményt szenvedett el, és a törzscsontok ásványianyag 
tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke -3,0 SD T-score alatti, a megfelelõ gyógyszeres 
kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt - a finanszírozási eljárásrendekrõl 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A beteg legfeljebb 18 havi kezelést, 
legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe. A kezelés nem ismételhetõ 
>> 
Az oszteoporotikus csonttörés szekunder prevenciójában kezelési alternatívaként alkalmazható annál 
a posztmenopauzás nõ vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és 
a törzscsontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke -3,0 SD T-score alatti, 
amennyiben az EÜ70 9b/1., az EÜ70 9b/2. és az EÜ70 9b/3. pontban meghatározott készítményekkel megelõzõ, 
legalább 12 hónapon át tartó kezelés hatástalan (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal 
csökkent, illetve újabb oszteoprotikus törés történt), vagy azzal szemben intolerancia lép fel, vagy a kezelés ellenjavallt, 
a 
megfelelõ gyógyszeres kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt - a 
finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. A beteg 
legfeljebb 18 havi kezelést, legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe.  
 
A kezelés nem ismételhetõ. 





ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 
 
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
A FORSTEO felnőttek számára javallott. 
 
Fokozott törési kockázattal rendelkező postmenopausában lévő nők, valamint férfiak osteoporosisának 
kezelése (lásd 5.1 pont). Postmenopausában lévő nőknél a vertebralis és nem-vertebralis törések 
incidenciáját szignifikánsan csökkenti, a combnyaktörések incidenciáját csökkentő hatása nem 
bizonyított. 
 
Hosszan tartó szisztémás glükokortikoid-kezeléshez társuló osteoporosis kezelése fokozott törési 
kockázattal rendelkező nőknél és férfiaknál (lásd 5.1 pont). 
 
 
Azon nők és férfiak azonosításának érdekében, akiknél fokozott az osteoporotikus törések 
kockázata, és akik számára hasznos lehet a kezelés, figyelembe kell venni a független kockázati 
tényezőket: pl. alacsony BMD, életkor, előzetes törések, a családi anamnézisben szereplő csípőtáji 
törések, felgyorsult csontforgalom (turnover) és alacsony testtömeg-index. 
 
Glükokortikoid által okozott osteoporosisban szenvedő premenopausában lévő nőket akkor kell 
fokozott törési kockázatúnak tekinteni, ha gyakori törésük van, vagy a kockázati tényezőiknek olyan 
kombinációja áll fenn, ami fokozott törési kockázathoz vezet (pl. alacsony csontsűrűség 
[pl. T-core ≤ −2], hosszan tartó, nagydózisú glükokortikoid-kezelés [pl. ≥ 7,5 mg/nap legalább 
6 hónapon át], az alapbetegség nagymértékű aktivitása, alacsony nemi hormon szintek). 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170216137058/anx_137058_hu.pdf  



Köszönöm a figyelmet! 
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