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Αντιμετωπίζοντας τους ασθενείς 
υψηλού κινδύνου για κάταγμα
με PTH 1- 84 (παραθορμόνη)

Δρ. Ιωάννης Ελ. Διονυσιώτης

Φυσίατρος- Ιατρός Αποκατάστασης
Επικ. Επιμελητής Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

Εισαγωγή
• Η ιδανική θεραπεία για οστεοπόρωση οφείλει να 
βελτιώνει την ποσότητα, την πυκνότητα και την ποιότητα 
του οστού, ώστε να μειώνει την ευθραστότητα του 
σκελετού και τα κατάγματα.

• Οι αναβολικοί παράγοντες αποτελούν μία εναλλακτική 
προσέγγιση στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. 

• Η έρευνα έχει αποδείξει πως η παραθορμόνη (PTH) και 
συγκεκριμένα πεπτιδικά τμήματα της PTH αυξάνουν την 
οστική μάζα και βελτιώνουν την οστική ποιότητα (1,2).

1. Reeve J. Teriparatide [rhPTH(1-34)] and future anabolic treatments for osteoporosis. In: Favus MJ, ed. Primer on the 
Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 5th ed. vol 31. Washington, DC: American Society
for Bone and Mineral Research; 2003:344-9.
2. Hodsman AB, Hanley DA, Ettinger MP, Bolognese MA, Fox J, Metcalfe AJ et al. Efficacy and safety of human 
parathyroid hormone-(1-84) in increasing bone mineral density in postmenopausal osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab.
2003;88:5212-20.

Η ανθρώπινη παραθορμόνη είναι ένα μονής 
αλυσίδας πολυπεπτίδιο με 84 αμινοξέα και 
μοριακό βάρος 9.425 Da. 

• Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη  παραθορμόνη
(PREOTACT®) είναι πανομοιότυπη με το 
πλήρες μήκους ενδογενές πολυπεπτίδιο 84 
αμινοξέων.

ΕΜΕΑ 9.2004

Μηχανισμός δράσης της PTH

Κύριες βιολογικές δράσεις της PTH
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Διατήρηση επιπέδων Ca ++ ορού

Η παραθορμόνη (PTH) 
εκκρίνεται από τους 
παραθυρεοειδείς αδένες και 
αποτελεί έναν σημαντικό 
ρυθμιστή της 
συγκέντρωσης του 
ασβεστίου στο αίμα.

Δράσεις σε όργανα μέσω του υποδοχέα 
PTH/PTHrP (PTHR1) και άλλων υποδοχέων

• Η PTH δρα απευθείας 
μέσω των PTHR1 
υποδοχέων στους 
οστεοβλάστες με σκοπό να 
διεγείρει την οστική και 
επιπλέον εμμέσως να 
διεγείρει τη διαφοροποίηση 
και την ανάπτυξη των 
οστεοκλαστών ,οδηγώντας 
σε αυξημένη οστική 
απορρόφηση [1]

1.Potts JT. Parathyroid hormone: past and present. J Endocrinol Dec; 187 (3): 311-25

Juppner et al. Endocrinology, Eds. DeGroot & Jameson, 2001
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Συνεχής χορήγηση παραθορμόνης έναντι μίας 
δόσης ημερησίως

Παραθορμόνη: O τρόπος χορήγησης καθορίζει τη δράση στα οστά

Η παράδοξη βιολογική δράση της PTH : 
Θεραπευτικός vs. Φυσιολογικός ρόλος 

Potts JT. Parathyroid hormone: past and present. J Endocrinol Dec; 187 (3): 311-25

Αμινο-τελικά (NTFs) & Καρβοξυ-τελικά  Τμήματα (CTFs) της PTH (1-84)

• Το πλήρες μόριο της PTH δεν 
απαιτείται υποχρεωτικά για 
την βιολογική 
δραστηριότητα. 

• Τα μικρά αμινο-τελικά 
τμήματα γνωστά και ως PTH 
(1–34) είναι επίσης 
αγωνιστές της PTH και είναι 
ικανά να ενεργοποιήσουν 
πλήρως τούς υποδοχείς 
τύπου 1 PTH  και να 
προκαλέσουν τις κλασικές 
βιολογικές δράσεις της PTH

• Για την αναβολική δράση της 
hPTH ευθύνεται η αμινοξική
ακολουθία 1-34.

• Τα C-τελικά τμήματα της PTH 
για μεγάλο χρονικό διάστημα 
θεωρούνταν ως αδρανή 
προϊόντα του μεταβολισμού 
της PTH. 

• Τώρα όμως θεωρούνται ότι 
διαδραματίζουν έναν ρόλο 
στην ρύθμιση της 
δραστηριότητας της PTH.
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Καρβοξυ-τελικά  Τμήματα (CTFs) της PTH (1-84)

• Τα CTFs έχουν βιολογική δράση στα οστά και στους νεφρούς

– Αύξηση της δραστηριότητας της  ALP και έκφραση της 
οστεοκαλσίνης (mRNA) στους οστεοβλάστες

– Έκφραση του γονιδίου του κολλαγόνου στα 
χονδροκύτταρα

– Αναστολή της επαγόμενης από την vitamin D
οστεοκλαστογένεσης

– Μείωση της οστικής απορρόφησης που διεγείρεται από 
τα N- τελικά τμήματα

– Aναστέλλει την επίδραση της PTH (1-84)
στο Ca ορού (υπερασβεστιαιμία)

Preotact -Κλινική αποτελεσματικότητα
Μελέτη δοσολογίας

• ΣΚΟΠΟΣ
να αξιολογηθεί η ασφάλεια της θεραπείας 
και να καθοριστούν οι αλλαγές στη BMD
στην ΟΜΣΣ και στο ισχίο βάσει της 
δοσολογίας του φαρμάκου  

• Τυχαιοποιημένη,διπλή-τυφλή,ελεγχόμενη
με εικονικό φάρμακο μελέτη

• 12 μηνών
• n=217 γυναίκες (n 50–53/ομάδα) PTH 

(50, 75, ή 100 μg) ή placebo
• 50–75 ετών
• Μετεμμηνοπαυσιακές > 5 έτη 
• ΟΜΣΣ BMD (T-score > - 2.5)
• Πρόσληψη ασβεστίου 

(δίαιτα/συμπληρώματα) 1000–1500 mg/d
και vitamin D (400 IU/d)

Hodsman AB, Hanley DA, Ettinger MP, Bolognese MA, Fox J, Metcalfe AJ et al. Efficacy and safety of human parathyroid hormone-(1-84) in increasing bone 
mineral density in postmenopausal osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88:5212-20.

Preotact -Κλινική αποτελεσματικότητα

ΚΥΡΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

• TOP
• OLES

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

• PaTH
• Rittmaster study

• POWER

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΜΕΛΕΤΗ TOP

TOP: Treatment of Osteoporosis with Parathyroid Hormone

Greenspan Susan, Annals of Internal Medicine 2007 Vol 146 N 5,326-339
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Μελέτη TOP 
Σημαντικά κριτήρια εισαγωγής

Τουλάχιστον ένα έτος μετά την τελευταία  έμμηνο ρύση

45-54 έτη
Ο.Μ.Σ.Σ., Ολικό Ισχίο ή αυχένας μηριαίου με T-score ≤ -3.0 
χωρίς προηγούμενο κάταγμα
Ο.Μ.Σ.Σ., Ολικό Ισχίο ή αυχένας μηριαίου με T-score ≤ -2.5
με προηγούμενο κάταγμα

≥ 55- έτη
Ο.Μ.Σ.Σ.,Ολικό Ισχίο ή αυχένας μηριαίου με T-score ≤ -2.5
χωρίς προηγούμενο κάταγμα
Ο.Μ.Σ.Σ.,Ολικό Ισχίο ή αυχένας μηριαίου με T-score ≤ -2.0
με προηγούμενο κάταγμα

• Διπλή τυφλή Τυχαιοποιημένη,Διεθνής, πολυκεντρική
μελέτη (168 κέντρα / 9 χώρες)

• Διάρκεια 18 μήνες / υποδόρια χορήγηση 100 μg
PTH(1-84) ή placebo ημερησίως

• Συμπληρωματική Θεραπεία / Ασβέστιο (700 mg) 
και βιταμίνη D3 (400 UI )

• Ανάλυση Αποτελεσματικότητας
– 2532 πληθυσμός ITT ( intent-to-treat population ) 

• Ανάλυση Ασφάλειας:
– 2532 ασθενείς

Χαρακτηριστικά μελέτης TOP

Μελέτη TOP - Χαρακτηριστικά Ασθενών

• Μέση ηλικία    64.4 έτη ± 7.7 έτη

• BMD Ο.Μ.Σ.Σ.   T-score −3.0 

• BMD ολικού ισχίου T-score −1.9 

• BMD αυχένα μηριαίου T-score −2.2 

• Προεξάρχον σπονδυλικό κάταγμα  18.6%

• 31.4% γυναικών είχαν λάβει αγωγή για την οστεοπόρωση μέσα στο 
προηγούμενο έτος         

• Δεν υπήρχαν διαφορές στα χαρακτηριστικά της ομάδας του Preotact® 
και ομάδας placebo στην φάση έναρξης

Greenspan J Bone Miner Res. 2005; 36 (Suppl.2):S56
Advisory board Ge 0306 16

Μελέτη TOP - Σκοποί

• Πρωτεύων Σκοπός :
– Εμφάνιση νέων και /ή επιδείνωση  
σπονδυλικών καταγμάτων

• Δευτερεύοντες Σκοποί  
– Μεταβολές στην BMD (DXA,QCT)
– Μεταβολές στους βιοχημικούς δείκτες
– Βιοψία λαγονίου
– Μεταβολές ύψος

Ποσοστό εμφάνισης Νέων σπονδυλικών καταγμάτων
στους 18 μήνες στο σύνολο των ασθενών (TOP-ITT)
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42 ΝΝΤ=48

Ποσοστό εμφάνισης Νέων σπονδυλικών καταγμάτων
στους 18 μήνες στους ασθενείς χωρίς προϋπάρχον

κάταγμα (TOP-ITT)
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Ποσοστό εμφάνισης Νέων σπονδυλικών καταγμάτων στους
18 μήνες σε υποομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου
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• (N=471)
– Προεξάρχον 
σπονδυλικό 
κάταγμα

• 53% Μείωση του 
σχετικού 
κινδύνου
(p=0.040)

Greenspan J Bone Miner Res. 2005; 36 (Suppl.2):S56

ΝΝΤ=21

Ποσοστό εμφάνισης Νέων σπονδυλικών καταγμάτων στους
18 μήνες σε Υποομάδα ασθενών Υψηλού Κινδύνου
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Ποσοστό εμφάνισης Νέων σπονδυλικών καταγμάτων
στους 18 μήνες σε Υποομάδες ασθενών Υψηλού Κινδύνου

Ν=1797
• >60 ετών
• 64% μείωση RR
• P=0.001

N=1149
• T-score<-3.0
• 74% μείωση RR
• P=0.001

Miller PD. PTH(1-84) prevents vertebral fractures in postmenopausal women with higher fracture risk: results from 
the TOP study [abstract no. P425]. 33rd European Symposium on Calcified Tissues; 2006 May 10-14; Prague

Με # 58 % ↓RR
p=0.027

χωρίς# 67 % ↓RR
p=0.012

Με # 59 % ↓RR
p=0.04

χωρίς # 85 % ↓RR
p=0.003
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• (Ν=231)

– BMD στην οσφυϊκή 
μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης
T-score <-3

– Προεξάρχον 
Σπονδυλικό Κάταγμα

– 42.8% Μείωση του 
Σχετικού Κινδύνου 
αλλά στατιστικά μη 
σημαντική

Ποσοστό εμφάνισης Νέων Μη Σπονδυλικών καταγμάτων

στους 18 μήνες σε Υποομάδα ασθενών Υψηλού Κινδύνου

10.9%

6.3%

13 7

Η PTH (1-84) μειώνει την εμφάνιση νέων σπονδυλικών καταγμάτων στους
ασθενείς που έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑ

•BMD Αυχ. Μηριαίου T-sc <-3
•Ηλικία
•Προϋπάρχον κάταγμα
•Οικογενειακό Ιστ. Οστεοπόρωσης
•Καπνίστρια
•Καθημερινή λήψη Αλκοόλ
•Χρήση Γλυκοκορτικοειδών

Compston J et al. ECTS 2006

Μέση ποσοστιαία μεταβολή της BMD στην Ο.Μ.Σ.Σ.

0 6 12 18

0

2

4

6

8

Placebo - ITT PTH - ITT
Placebo - PP PTH - PP

*

*
*

*

*
*

*P<0.001 versus placebo
Months

C
ha

ng
e 

fr
om

 B
as

el
in

e 
(%

)

+ 6,5%
- 0,3%

PTH (18 μ.)
Placebo (18 μ.)

Αύξηση
της BMD 
(%) από 
την αρχική 
τιμή

Μελέτη Top
6.86.8%%

Greenspan J Bone Miner Res. 2005; 36 (Suppl.2):S56



5

Μέση ποσοστιαία μεταβολή της BMD στο ισχίο και στον αυχένα του μηριαίου

2%2%
2.5%2.5%

Total Hip

0 6 12 18

-1

0

1

2

*

* *
*

Months

C
ha

ng
e 

fr
om

 B
as

el
in

e 
(%

)

Femoral Neck

0 6 12 18

-1

0

1

2

*

*

*

*

Months

C
ha

ng
e 

fr
om

 B
as

el
in

e 
(%

)

*P<0.001 versus placebo

Placebo - PPPlacebo - ITT PTH - ITT PTH - PP

Greenspan J Bone Miner Res. 2005; 36 (Suppl.2):S56

Μελέτη OLES

• Μη τυφλή
• Προέκταση της TOP στους 24 μήνες
• Κριτήρια εισαγωγής: γυναίκες που
ολοκλήρωσαν ή σταμάτησαν πρόωρα τη
μελέτη TOP 

• Ασφάλεια & αποτελεσματικότητα 

Mέση ηλικία: 64,4 ± 7,7 years 700 mg Ca ημ.
Προϋπάρχον κάταγμα: ~19% 400 IU Vid D3 ημ.
Mέση BMD T-Score Ο.Μ.Σ.Σ.: -3,0 ± 0,7
Mέση BMD T-Score ολικό ισχίο: -1,9 ± 0,8 

ΡΤΗ/ΡΤΗPlacebo/PTH         

OLES – Μέση ποσοστιαία μεταβολή της BMD

στην Ο.Μ.Σ.Σ. από την αρχική της τιμή

Ομάδα
PTH/PTH
Αύξηση BMD 
24 μήνες
6.84%
Μείωση σε 
4.62% (30 μ)
Μείωση σε 
3.88% (36 μ)

OLES – Μέση ποσοστιαία μεταβολή της BMD
στo ολικό Ισχίο από την αρχική της τιμή

Placebo/PTH         ΡΤΗ/ΡΤΗ
Follow op    

Data on file

PaTH study
Parathyroid Hormone and Alendronate

• Η PaTH study ήταν τυχαιοποιημένη,ελεγχόμενη με 
εικονικό φάρμακο, 2 ετών,πολυκεντρική, διπλή τυφλή 
μελέτη του Preotact και της αλενδρονάτης ως 
μονοθεραπεία και σε συνδυασμό για τη θεραπεία    
της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης 

Τα κριτήρια εισαγωγής περιλάμβαναν
• Γυναίκες 55-85 ετών 
• BMD T-scores < -2.5 ή < -2 και τουλάχιστον έναν επιπλέον παράγοντα 

κινδύνου για κάταγμα (ηλικία > 65, ιστορικό μετεμμηνοπαυσιακού κατάγματος 
(σπονδυλικού ή όχι), και κληρονομικό ιστορικό κατάγματος του ισχίου).

• Όλες έλαβαν ασβέστιο (400-500 mg) και vitamin D (400 IU) συμπλήρωμα.

Black DM N Engl J Med 2003;349:1207–15; 
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BMD αλλαγές 1 έτους στη μελέτη PaTH (PTH και ALN) 
Μέση ποσοστιαία μεταβολή της BMD στην Ο.Μ.Σ.Σ.& το ισχίο

από την αρχική της τιμή

BMD αλλαγές 1 
έτους στη μελέτη 

PaTH (PTH & ALN) 
Μέση ποσοστιαία 
μεταβολή της BMD
στην Ο.Μ.Σ.Σ. & 
στο ισχίο από την 
αρχική της τιμή

Η αύξηση της trab v. BMD 
στην ομάδα PTH ήταν 
διπλάσια σχεδόν των 

άλλων ομάδων

PaTH study έτος 2ο
• Στη συνέχιση της μελέτης ερευνήθηκε αν η 
αντιοστεοκλαστική θεραπεία απαιτείται για να 
διατηρηθούν τα κέρδη στην οστική πυκνότητα μετά 
από ένα έτος θεραπείας με παραθορμόνη (1–84)

• Οι γυναίκες που έλαβαν μονοθεραπεία με παραθορμόνη
(1–84) (100 μg ημερησίως) στο πρώτο έτος 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ή εικονικό φάρμακο (ν=60) ή 
αλενδρονάτη (ν=59) .

• Τα άτομα που λάμβαναν συνδυαστική θεραπεία κατά το 
πρώτο έτος έλαβαν αλενδρονάτη κατά το δεύτερο έτος

• Αυτές που έλαβαν μονοθεραπεία με αλενδρονάτη στο 1ο 
έτος συνέχισαν με αλενδρονάτη στο 2ο έτος .

Black DM N Engl J Med 2005;353:555–65

Οι μέσες ποσοστιαίες αλλαγές στους 24 μήνες από τις αρχικές τιμές στην 
επιφανειακή οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη, το ισχίο, το 

απώτερο ένα τρίτο της κερκίδας,στις ομάδες

Οι μέσες 
ποσοστιαίες 
αλλαγές στους 24 
μήνες από τις 
αρχικές τιμές 
στην 
ογκομετρική 
οστική 
πυκνότητα 
σπογγώδη και 
φλοιώδη από 
μετρήσεις με 
Quantitative CT 
στη σπονδυλική 
στήλη και το 
ισχίο στις ομάδες

• Οι μέσες ποσοστιαίες 
αλλαγές κατά τη 
διάρκεια του 2ου έτους 
της μελέτης μετά από 
το σταμάτημα της 
παραθορμόνης στους 
12 μήνες και συνέχιση 
με αλενδρονάτη ή 
Placebo τους 
επόμενους μήνες
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Rittmaster study

• Η μελέτη αυτή αποτέλεσε επέκταση της μελέτης 
δοσολογίας σε ομάδα οστεοπορωτικών
γυναικών (ν=75) που είχαν λάβει θεραπεία 1 
έτους με PTH 50, 75, ή 100μg ή placebo,

• Ανοικτή μελέτη με ημερήσια χορήγηση ALN 
10mg  

• ΣΚΟΠΟΣ 
Να καθοριστεί αν η ALN διατηρεί ή αυξάνει την 
BMD στην ΟΜΣΣ,αυχένα ισχίου και συνολικά 
στο σώμα σε ασθενείς που προηγούμενα 
θεραπεύονταν με PTH.

• Μετά το 1ο έτος θεραπείας με
PTH ,υπήρξαν αυξήσεις κατά 
6.9% & 9.2% στην ΟΜΣΣ 

• Κατά τη διάρκεια του επόμενου 
έτους με θεραπεία με ALN 
υπήρξαν περαιτέρω αυξήσεις 
μέχρι και 14% στην ΟΜΣΣ 
στην ομάδα που είχε λάβει 
100μg PTH 

• Η ολική BMD (που κυρίως 
περιέχει φλοιώδες οστό) 
βελτιώθηκε (σε τρεις ομάδες) 
μετά ένα έτος με ALN

• Παρόλα αυτά δεν υπήρξαν 
αυξήσεις στατιστικά σημαντικές 
στο ισχίο

• Η επακόλουθη θεραπεία 
σταμάτησε την περαιτέρω 
φλοιώδη απώλεια και είχε ως 
συνέπεια περαιτέρω αυξήσεις 
στη σπογγώδη πυκνότητα της 
ΟΜΣΣ

POWER-study
Parathyroid Hormone for Osteoporotic Women on Estrogen Replacement

• φάσης III,τυχαιοποιημένη,διπλή τυφλή,ελεγχόμενη με 
εικονικό φάρμακο,διεθνής,πολυκεντρική Μελέτη

• Ερεύνησε τη δράση της PTH
• σε γυναίκες (μέση ηλικία 59 έτη)
• με BMD ΟΜΣΣ < -2 οστική μάζα (ν=180)
• λάμβαναν HRT > 6 μήνες
• λάμβαναν συμπληρωματική θεραπεία με ασβέστιο και vitamin D3 
• 24 μήνες
Πρωτεύοντες σκοποί ήταν 
η εκτίμηση της συνδυασμένης θεραπείας HRT + PTH στην 
ΟΜΣΣ BMD vs. HRT + placebo

• η διάρκεια της επίδρασης στην BMD μετά τη διακοπή της 
PTH

αποτελέσματα
Η χρήση Preotact σε συνδυασμό με τη θεραπεία 
ορμονικής υποκατάστασης (HRT) έδειξε 
στατιστικά σημαντικές αυξήσεις στην οσφυική
μοίρα στους 12 μήνες σε σχέση με 
μονοθεραπεία με HRT (7.1 % vs. 1.1 %, 
p<0.001) και 
παρέμεινε σημαντικά μεγαλύτερη στους μήνες 
18 και 24.

• Η συνδυαστική θεραπεία ήταν αποτελεσματική 
ανεξάρτητα της ηλικίας, του αρχικού ρυθμού του 
οστικού μεταβολισμού, ή την αρχική τιμή BMD.

Επιδράσεις στην οστική 
ανακατασκευή
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Στατική και Δυναμική Ιστομορφομετρία

Recker RR J Bone Miner Res 2004;19(Suppl 1):S97

48% 24% 17% - 21%

Αναβολική δράση της ΡΤΗ (1-84) 
στο Σπογγώδες οστούν

(3-D µCT εικόνες από βιοψία λαγόνιου οστού)

• Αύξηση του όγκου των οστικών δοκίδων
• Αύξηση της συνεκτικότητας 
• Μεταβολή της δομής των δοκίδων που προσομοιάζουν με πλάκες

Θεραπεία με εικονικό φάρμακο Θεραπεία με PTH (1-84)
Dempster DW  J Bone Miner Res. 2005; 36 (Suppl.2):S 98 

–Αύξηση της πάχυνσης του φλοιώδους οστού
–Καμία αύξηση στην πορώδη υφή του φλοιώδους οστού

Αναβολική δράση στο φλοιώδες οστούν

της PTH (1-84) (3-D µCT εικόνες από βιοψία λαγόνιου οστού)

Dempster DW  J Bone Miner Res. 2005; 36 (Suppl.2):S 98 

Θεραπεία με εικονικό φάρμακο Θεραπεία με PTH (1-84)

Ιστολογικά ευρήματα από βιοψία λαγόνιου οστού

Αύξηση του πάχους και του αριθμού των δοκίδων

PTHPlacebo

= Δοκιδώδες οστούν
= Μυελός Οστούν

Dempster DW J Bone Miner Res. 2005; 36 (Suppl.2):S 98

Ενεργή οστική παραγωγή σε 18 μήνες όπως αποδεικνύεται με την 
σήμανση με Τετρακυκλίνη

PTHPlacebo

= Δοκιδώδες οστούν
= Μυελός Οστούν

Dempster DW J Bone Miner Res. 2005; 36 (Suppl.2):S 98

Μεταβολές των βιοχημικών δεικτών–TOP STUDY

Serum BSAP
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*P<0.001 versus placebo

Placebo - PPPlacebo - ITT PTH - ITT PTH - PP

Greenspan J Bone Miner Res. 2005; 36 (Suppl.2):S56

•Στατιστικά σημαντικοί δείκτες οστικής παραγωγής από τον 1ο μήνα→ ενεργοποιεί πρώτα τον
οστικό σχηματισμό και μετά την απορρόφηση
•Διατηρούνται υψηλοί στους 18 μήνες→ενεργό οστό
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Δείκτες στη μελέτη PaTH

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ

Aνεπιθύμητες Ενέργειες(ΑΕ)-TOP study

• Υψηλότερη επίπτωση στην ομάδα της ΡΤΗ (1-84) 
– Υπερασβεστιαιμία (25.3%)
– Υπερασβεστιουρία (24%)
– Ναυτία (13,5%)
– Έμετος (2,5%)
– Κεφαλαλγία (9,3%)
– Ζάλη (3,9%)
Χωρίς διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες
– Αρθραλγία
– Μυϊκές κράμπες και μυαλγία
– Νεφρολιθίαση

Διακοπή λόγω ΑΕ-TOP study
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Διακοπή λόγω σπονδυλικού κατάγματος δεν συμπεριλαμβάνεται

Placebo

PTH

Greenspan ECCEO 2005

Ασφάλεια – Επίπεδα Ασβεστίου στον ορό

• Το 25,3% των ασθενών της ομάδας της PΤΗ(1-84) και 5% της ομάδας του  
placebo είχαν επίπεδα ασβεστίου στον ορό >2.66 mM (10.7 mg/dL)

• <1% των ασθενών της ομάδας της PΤΗ(1-84) διέκοψαν τη θεραπεία λόγω 
της υπερασβεστιαιμίας

• Τα κριτήρια εισαγωγής  σε αυτήν τη μελέτη ήταν λιγότερο αυστηρά απ’ ότι 
των προηγούμενων μελετών για την οστεοπόρωση

Η ήπια υπερασβεστιαιμία δεν ήταν κριτήριο αποκλεισμού (9% με 
αρχικές τιμές  ασβεστίου μεταξύ 10.2 και 10.7 mg/dL) 

Η ήπια υπερασβεστιουρία δεν ήταν κριτήριο αποκλεισμού

Data on file

Ασφάλεια – Επίπεδα Ασβεστίου στον ορό

• Χαρακτηριστικά της ομάδας που επηρέασαν τα επίπεδα του 
ασβεστίου στην μελέτη ΤΟΡ 
– H μέση αρχική τιμή ασβεστίου ήταν 9.7 mg/dl στην πιλοτική μελέτη 
του Preotact. 

– Συμπεριελήφθησαν ασθενείς (9%) με αρχικές τιμές  ασβεστίου 
μεταξύ 10.2 και 10.7 mg/dL

– Συμπεριελήφθησαν όλες οι μονές μη επιβεβαιωμένες τιμές >10.7 
mg/dL ως AEs

– Συμπεριελήφθησαν τιμές δειγμάτων που είχαν ληφθεί <20 ωρών 
μετά την δόση (>7% των δειγμάτων)

– Συμπεριελήφθησαν τιμές δειγμάτων που είχαν ληφθεί χωρίς 
καταγεγραμμένη ώρα λήψης

• Στην μελέτη PaTH ,όπου η αρχική μέση τιμή Ca ήταν ορού 9,5 mg/dl, 
12% των ασθενών στην ομάδα της PTH (1-84)  και 14% στην ομάδα της 
συνδυασμένης θεραπείας είχαν αυξημένα επίπεδα τουλάχιστον 1 φορά
κατά την  διάρκεια της μελέτης

Black DM N Engl J Med 2003;349:1207–15; 
Black DM N Engl J Med 2005;353:555–65
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Επίπεδα ασβεστίου στην αρχική ομάδα ασθενών
που συμμετέχουν στη μελέτη PEAK μετά από 4 
εβδομάδες σε αγωγή με PTH (1–84) 
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Manuel Diaz-Curiel,1  David Hosking,2 Rene Rizzoli,3 Pierre Delmas,4  
Maria-Luisa Brandi,5 Dieter Felsenberg6 and Lise Hyldstrup7  ASBMR 2007

Manuel Diaz-Curiel,1  David Hosking,2 Rene Rizzoli,3 Pierre Delmas,4  
Maria-Luisa Brandi,5 Dieter Felsenberg6 and Lise Hyldstrup7  ASBMR 2007
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Επίπεδα ασβεστίου στην αρχική ομάδα ασθενών που συμμετέχουν στη μελέτη
PEAK μετά 24 εβδομάδες σε αγωγή με PTH (1–84)

Οι παρατηρηθείσες αυξήσεις του Ca
στον ορό και στα ούρα είναι

•Αναμενόμενες

•Παροδικές

•Χειριζόμενες

•Μη-σοβαρές

Φαρμακοκινητική
• Χρόνος ημίσειας ζωής μετά την υποδόρια ένεση 2.5 ώρες
• Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα μετά την  υποδόρια ένεση 
του Preotact ήταν 55%.

• Μεταβολίζεται κατά 70% στο ήπαρ (ηπατικά κύτταρα του
Kupffer) και κατά 30% στους νεφρούς

• Το φαρμακοκινητικό του προφίλ, όπως αυτό 
εκτιμάται από τη μέγιστη συγκέντρωση 
πλάσματος,δεν επηρεάζεται από την ηλικία ή τη 
φυλή και δεν παρουσιάζει διαφορές μεταξύ υγιών 
γυναικών και γυναικών με οστεοπόρωση.

Συμπεράσματα για την Ασφάλεια

• Η θεραπεία με την PΤΗ(1-84)  είναι γενικά
καλά ανεκτή

• Η θεραπεία με την PΤΗ(1-84) είχε ως
αποτέλεσμα
– Μη κλινικά σημαντικές αλλαγές στις
αιματολογικές ή νεφρολογικές παραμέτρους

– Αύξηση στα επίπεδα ασβεστίου του ορού
και των ούρων η οποία γενικά ήταν
παροδική

– Οι ΑΕ λόγω της υπερασβεστιαιμίας ήταν 
ήπιες και δεν οδήγησαν σε διακοπή

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΡ

Η PTH (1-84) είναι αποτελεσματική και γενικώς 
καλά ανεκτή θεραπευτική αγωγή που μειώνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης νέων ή επιδείνωσης 
ήδη υπαρχόντων σπονδυλικών καταγμάτων σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ή χωρίς 
προϋπάρχον σπονδυλικό κάταγμα 



11

OLES - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

• 24 μήνες θεραπείας με PΤΗ(1-84) είναι 
ασφαλές και αποτελεσματικό σε γυναίκες με 
μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση

• Συνεχής βελτίωση της BMD στην Ο.Μ.Σ.Σ.

• Σε γενικές γραμμές, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα για την PΤΗ(1-84) στην
OLES ήταν παρόμοια με αυτήν στην TOP.

Data on file

ΜΕΛΕΤΗ PaTH
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Η χορήγηση ενός αναστολέα οστικής 
απορρόφησης μετά από 1 έτος θεραπείας με 
PTH(1-84) διατηρεί ή αυξάνει περαιτέρω την 
BMD 

• Η PTH (1-84) ακολουθούμενη από ALN (1 έτος) 
είναι ανώτερη της θεραπείας με ALN για 2 έτη 

• Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η συνχορήγηση
PTH (1-84) και ALN είναι ανώτερη από την 
μονοθεραπεία με ένα από τα δύο φάρμακα 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
• Το πλήρες μόριο της PTH (1-84) διεγείρει την 
οστική παραγωγή, αποκαθιστά την γεωμετρία του 
οστού  και βελτιώνει την μκροαρχιτεκτονική του 
δημιουργώντας ένα οστό πιο ανθεκτικό στα 
κατάγματα.

• Η PTH (1-84) μπορεί να  να ακολουθείται από 
αντιοστεοκλαστική θεραπεία (ALN) για διατήρηση 
της αυξημένης οστικής μάζας που έχει επιτευχθεί 
με την χορήγηση της PTH (1-84) 

• Το πλήρες μόριο της PTH (1-84) είναι καλά ανεκτό 
και προσφέρει ταχύτατα οφέλη στους ασθενείς 
υψηλού κίνδυνου για κατάγματα

Preotact®

« Θεραπεία της οστεοπόρωσης σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες υψηλού 
κίνδυνου για κάταγμα»

• Διάρκεια θεραπείας : έως 24 μήνες

• Πριν την χρήση: Διάρκεια ζωής 30 μήνες σε 
θερμοκρασία δωματίου 

• Κατά την χρήση:7 ημέρες εκτός ψυγείου(σε 
θερμοκρασία δωματίου) από τις 14 ημέρες 
θεραπείας 

ΕΝΔΕΙΞΗ

Βιοχημικός έλεγχος έναρξης αγωγής με PTH

• Ca, P
• ΒSAP,PTH
• Ηπατικά ένζυμα
• Κρεατινίνη ορού
• Ca-κρεατινίνη
ούρων 24h

• Υπερευαισθησία στη PTH ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
• Προϋπάρχουσα υπερασβεστιαιμία και άλλες διαταραχές 
του φωσφόρου -ασβεστίου

• Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία 
• Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία  
• Άλλες μεταβολικές παθήσεις των οστών εκτός της 
πρωτοπαθούς οστεοπόρωσης (συμπεριλαμβανομένου 
του υπερπαραθυρεοειδισμού και της ν. Paget των οστών)

• Μη-ερμηνεύσιμες αυξήσεις των τιμών της αλκαλικής 
φωσφατάσης

• Προηγούμενη  ακτινοθεραπεία στο σκελετό.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
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Σας ευχαριστώ


