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Osteoporoze – vai aktuāla problēma?
Osteoporozes izplatība
 Sievietes 50+: 22,1%
 Vīrieši 50+: 6,6%
 Kopumā no ES populācijas: 5,5%

32 milj.
osteoporozes
gadījumu

25,5 milj. sievietes
6,5 milj. vīrieši
Kanis JA et al, 2021

Osteoporoze – vai aktuāla problēma?
Augšstilba kaula kakliņa lūzumi




600,000 sievietes
220,000 vīrieši
19% no visu lūzumu skaita

Mugurkaula skriemeļi




430,000 sievietes
230,000 vīrieši
16% no visu lūzumu skaita

Apakšdelma kauli




530,000 sievietes
110,000 vīrieši
16% no visu lūzumu skaita

Citi lūzumi




1,300,000 sievietes
860,000 vīrieši
50% no visu lūzumu skaita
Kanis JA et al, 2021

Kaulu remodelācija

Stingrs līdzsvars kaulu veidošanā un noārdīšanā!

Kaulu remodelācija

RANK, RANK-L un osteoprotegerīna sistēma
RANK
RANK ligands
Osteoprotegerīns

Osteoklastu
aktivācija

Osteoblasti

Osteoklasti

Osteoporozes medikamentu grupas
Antiresorbtīvie jeb pret
noārdīšanos




Bisfosfonāti
(peroālie un
intravenozi) –
natrii risendronati,
natrii alendronati,
acidum
zolendronici, acidi
ibandronici
Denosumabs

Anabolie jeb kaulu veidi
uzlabojoši




Teriparatīds
Abaloparatīds
Romosozumabs

Latvijā ar kompensāciju
pieejami tikai pēc
individuāliem konsīlijiem
(lielas izmaksas)

Denosumabs

Gold Standard, Drug information –
Denosumab, 2020
Hanley DA, Adachi JD, Bell A, Brown V,
201

 Monoklonāla cilvēka antiviela
 Mērķa šūnas – osteoklasti
 Piesaistās pie RANK ligandiem ekstracelulārajā
šķidrumā un asinsritē  nomāc osteoklastu
veidošanos, aktivāciju un izdzīvošanu
 Denosumabs, salīdzinot ar bisfosfonātiem,
neuzkrājas kaulos
 Pēc subkutānas denosumaba ievades (60 mg/ml)
max līmenis serumā sasniegts ~10. dienā
 Biopieejamība ~61%
 Pussabrukšanas periods ~25 dienas
 Pakāpeniska koncentrācijas samazināšanās
serumā turpmākos 4–5 mēnešus
 Koncentrācija serumā un citi farmakokinētiskie
rādītāji nav atkarīgi no pacientu dzimuma vai
svara (pētījumā līdz 140 kg)
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Denosumabs un pēcmenopauzes
osteoporoze
FREEDOM pētījums

Kaulu lūzumu skaits FREEDOM pētījumā (pēc 36 mēn.)
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Ne-skriemeļu lūzumi
Denosumabs 60 mg/ml

Cumming SR et al, 2009
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Femur kakliņa lūzumi

Denosumabs un pēcmenopauzes
osteoporoze
FREEDOM pētījuma pagarinājums

1
1

Bone HG et al, 2017

Denosumabs un pēcmenopauzes osteoporoze
Kaulu minerālā blīvuma (KMB) uzlabojums
FREEDOM pētījums
(3 gadus ilgi)

FREEDOM pagarinājums
(7 gadus ilgi)

Skriemeļu KMB

+9,2%

Skriemeļu KMB

+21,7%

Femur KMB

+6,0%

Femur KMB

+9,2%

Katru gadu tiek pārskatīti ziņojumi par blakus paradībām
 Atipiskie femur lūzumi <0,1 notikums uz 100 pacientu-gadiem
 Žokļa osteonekroze <0,1-0,2 notikumi uz 100 pacientu-gadiem
Kendler Dl et al, 2022

Denosumabs un osteoporoze vīriešiem
ADAMO pētījums

Procentuālas KMB izmaiņas
femur ADAMO pētījumā

Procentuālas KMB izmaiņas
skriemeļos ADAMO pētījumā
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Denosumabs un osteoporoze vīriešiem
ADAMO pētījuma pagarinājums

Procentuālas KMB izmaiņas skriemeļos
ADAMO pētījuma pagarinājumā
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Langdahl BL et al, 2015
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Denosumaba
efektivitāte
Nav plato efekta –
KMB turpina
palielināties!

Kendler Dl et al, 2022

Denosumabs un pēcmenopauzes osteoporoze
Kāpēc, lietojot denosumabu, turpinās KMB
uzlabojums arī pēc 10 gadu lietošanas?
Histoloģiski denosumaba lietotājiem:
 augšstilba kaula periostā un endokorteksā saglabājas un
uzlabojas modelācijas tipa kaulaudu veidošanos
(vienlaicīgi darbojas osteoklasti un osteoblasti), savukārt
remodelācijas tipa kaulaudu veidošanos (sākumā darbojas
osteoklasti, pēc tam – osteoblasti) nomāc
 Zarnu kaulā kortikāli remodelācijas vienībās samazinājās
erozijas lakūnu dziļums un saglabājās jaunveidotie
kaulaudi

Kendler Dl et al, 2022

Uzlabojas kortikālā kaula blīvums un biezums 
uzlabojas kaula izturība

Denosumabs vs zoledronskābe vs teriparatīds
 Kopā 2019 pacientu (sociālās aprūpes
iestāžu iedzīvotāji)
 n=1046 denosumaba grupā
 n=395 zoledronskābes grupā
 n=578 teriparatīda grupā
 Vidējais vecums 85 gadi
 90% sievietes
 Kurš no injicējamiem medikamentiem ir
labākais augšstilba kaula kakliņa
lūzumu prevencijā?
Zullo AR et al, 2021

Denosumabs vs zoledronskābe vs teriparatīds
 Denosumabs un
zoledronskābe
vienādi labi samazina
augšstilba kaula
kakliņa lūzumu risku,
salīdzinot ar
teriparatīdu
 Denosumabs un
zoledronskābe bija
efektīvi, lētāki un ar
vieglāku lietošanu,
salīdzinot ar
teriparatīdu
Zullo AR et al, 2021

Denosumabs vs romosozumabs
 Romosozumabs ir sklerostīna (proteīns, ko izdala osteocīti, lai
nomāktu kaulu veidošanos) inhibitors  anabols medikaments
 Iepriekš nav veikti abus medikamentus salīdzinoši pētījumi
 2021. gada retrospektīvs novērojuma pētījums, kura primārais
mērķis bija salīdzināt denosumaba un romosozumaba
efektivitāti KMB* uzlabošanā (skriemeļos un augšstilba kaula
kakliņā)
 Pētījumā salīdzināti dati par pacientēm ar pēcmenopauzes
osteoporozi (katrā grupā n=69), kuras 12 mēnešus ilgi
saņēmušas ārstēšanu
Kobayakawa T et al, 2021

*KMB – kaulu minerālais blīvums

Denosumabs vs romosozumabs
Kobayakawa T et al, 2021

Statistiski nozīmīgi labāka romosozumaba efektivitāte pierāda šī
medikamenta lomu augsta un ļoti augsta kaulu lūzumu riska
pacientēm ar pēcmenopauzes osteoporozi
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Denosumabs un glikokortikosteroīdu
ierosināta osteoporoze

Saag KG et al, 2018

Abās
medikamentu
grupās nozīmīgs
rezultāts

Denosumabs un glikokortikosteroīdu
ierosināta osteoporoze
 Iepriekš veiktajos salīdzinājuma pētījumos konstatēja
līdzīgu kaulu minerālā blīvuma palielinājumu pacientiem ar
GKS ierosinātu osteoporozi (bisfosfonāti vs denosumabs)
 2020. gadā veikts sistēmisks apskats un metaanalīze
 Iekļauti 7 pētījumi par denosumaba efektivitāti kaulu
minerālā blīvuma uzlabošanā pacientiem ar GKS ierosinātu
osteoporozi
 Kopā 392 pacienti
Yamaguchi Y et al, 2020

Denosumabs un GKS ierosināta osteoporoze
Skriemeļu
KMB

Femur
KMB

Yamaguchi Y et al, 2020

 Visi pacienti ar GKS
ierosinātu
osteoporozi (n=69
lietoja denosumabu
un n=70 lietoja
alendronātu)
 Denosumabam
izteiktāka ietekme
uz kaulu v/m
marķieriem
 Blaknes,
panesamība –
vienāda abās grupās

Mok CC et al, 2021

Denosumabs vs alendronāts un GKS ierosināta
osteoporoze
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Līdzestība terapijai ar bisfosfonātiem

n=281 996 pacientu, kuri
uzsākuši ārstēšanu ar
bisfosfonātiem

Lee H et al, 2021

Līdzestība terapijai ar denosumabu

Boschitsch E et, 2021

Lielākā daļa pacientu bija līdzestīgi ilgstošai
ārstēšanai ar denosumabu!
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Denosumabs un malignitātes risks
RANK/RANK-L un osteoprotegerīns – kāda saistība ar malignitātes
risku un kāpēc par to bija bažas?
 RANK/RANK-L un osteoprotegerīna sistēmai ne tikai skeletāli efekti
 Imūnās sistēmas šūnas ekspresē RANK/RANK-L un osteoprotegerīnu 
imūnmodulējošas īpašības
 Nozīme limfoīdo audu organoģenēzē, T un B limfocītu veidošanā, palielina
dendrītisko šūnu dzīvildzi un piedalās T limfocītu tolerances indukcijā –
imūnās sistēmas mijiedarība ar kaulaudiem
 RANK/RANK-L un osteoprotegerīnu ekspresē arī vēža šūnas... Darbojas kā
hemoatraktants, kas ietekmē turmoroģenēzes procesus, un kā modulators,
kas ietekmē audzēja mikrovidi
Rosenberg D et al, 2020

Denosumabs un malignitātes risks
Metaanalīze ar 25 pētījumiem (Rosenberg D et al, 2020)
Rādītājs

Relatīvais risks (RR 95% CI)

Ļaundabīga audzēja risks

1,08 (0,94–1,24)

Pacientu skaits (n)
21 523

Ļaundabīga audzēja risks, lietojot denosumabu
vs placebo

1,08 (0,93–1,26)

15 688

vs bisfosfonāti

1,06 (0,75–1,50)

6260

vs teriparatīds

0,56 (0,08–4,10)

133

Ļaundabīga audzēja risks atkarībā no denosumaba lietošanas ilguma
≤12 mēn.

1,02 (0,70–1,49)

6134

≥24 mēn.

1,10 (0,94–1,28)

15 596

Nav statistiski
nozīmīgas
atšķirības
malignitātes riskā,
lietojot
denosumabu!

Denosumabs un kardiovaskulārais risks
 Kaulu lūzumu risks palielinās sievietēm pēc
55 g.v. un vīriešiem pēc 65 g.v. – laiks, kad
paralēli bieži novēro aterosklerozi,
kardiovaskulāras slimības (KVS) un
notikumus
 MORE* pētījumā konstatēja, ka sievietēm ar
osteoporozi bija 4x lielāks akūta KVS
notikuma risks
 Iespējams, RANK-L un osteoprotegerīnam ir
nozīme asinsvadu kalcifikācijā un pangu
nestabilitātē  osteoporozes terapijai jābūt
KV drošai
Lv F et al, 2020

*Multiple Outcome of Raloxifene Evaluation; Tankó LB et al, 2005

Denosumabs un kardiovaskulārais risks
Metaanalīze (11 pētījumi; n=13 615)
Denosumaba lietošana un insulta, ātriju fibrilācijas (ĀF), hroniskas
sirds mazspējas (HSM) un koronāras sirds slimības (KSS) risks + 3
punktu MACE + 4 punktu MACE
SECINĀJUMI
 Denosumaba lietošana nebija saistīta ar insulta, ĀF, HSM un KSS
risku (1,06 [95 % CI, 0,88–1,28], p=0,54)
 Denosumaba lietošana nebija saistīta ar 3 punktu MACE (1,01 [95
% CI, 0,83–1,23], p=0,93)
 Denosumaba lietošana nebija saistīta ar 4 punktu MACE 0,99 [95
% CI, 0,83–1,18], p=0,89)

Lv F et al, 2020

Kendler Dl et al, 2022

Skriemeļu lūzumi pēc terapijas pārtraukšanas


Atsevišķos pētījumos konstatēja palielinātu skriemeļu
lūzumu skaitu pēc denosumaba pārtraukšanas



Piem., Miller PD et al (2008) konstatēja, ka pēc 24 mēn.
terapijas ar denosumabu un pārtraucot to uz 12 mēn.,
KMB samazinājās līdz sākuma rādītājiem



Pēc denosumaba pārtraukšanas novēroja kaulu
vielmaiņas marķiera ßCTX palielinājumu (maksimāli 12.
mēn. pēc pārtraukšanas)



Savukārt FREEDOM (t.sk., pagarinājumā) pētījumā
konstatēja, ka, pārtraucot terapiju ar denosumabu, kaulu
lūzumu risks palika līdzīgs kā placebo grupā (7% vs 9%)

Skriemeļu lūzumi pēc terapijas pārtraukšanas
Kā rīkoties?

 Denosumabu nedrīkst pārtraukt
pacientiem ar palielinātu skriemeļu
lūzumu risku!
1. Skriemeļu lūzums anamnēzē
2. Glikokortikosteroīdu lietošana
3. Izteikti negatīvi DXA rādītāji
skriemeļos
4. Aromatāzes inhibitoru lietotāji
Kendler Dl et al, 2022

Skriemeļu lūzumi pēc terapijas pārtraukšanas

Kā rīkoties? Kad var domāt par denosumaba pārtraukšanu?
 Sasniegts ārstēšanas mērķis (treat-to-target), piem.,
sasniegta osteopēnija pacientam ar zemu kaulu lūzumu
risku

Noble JA et al, 2021

 Ārstēšanas laikā notika jauni kaulu lūzumi vai neadekvāts
KMB uzlabojums (pasliktināšanās)
 Pacientam ar medikamenta lietošanu saistītas blaknes
(piem., hipokalciēmija un žokļa osteonekroze)
 Izmaksas
 Bažas par ilgstošas denosumaba lietošanas blaknēm
(žokļa osteonekroze un atipisks femur lūzums)
 Pacienta faktori

BET!
Lai nezaudētu
iegūtos
rezultātus,
rekomendē
turpināt
alendronātu vai
zoledronskābi!
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Osteoporoze, denosumabs un COVID-19 infekcija
Diagnostika
 Paļauties uz FRAX
kalkulatoru kā pamatu
osteoporozes terapijas
uzsākšanai nevis DXA
 Pacientiem ar vidēji
augstu, augstu un ļoti
augstu lūzumu risku
savlaicīgi uzsākt terapiju,
negaidot iespēju veikt
DXA
Hampson G et al, 2021

Intravenozie medikamenti
 ZOL* i/v ievadi var
«nokavēt» par 6–9
mēnešiem
 Kā rīkoties ar denosumabu?
 Anabolos medikamentus
(teriparatīdu un
romosozumabu) nedrīkst
pārtraukt >3 mēn. vai arī
jāmaina terapija uz BF**

Attālinātās vizītes bija vienlīdzīgi efektīvas
osteoporozes pacientu aprūpē!

*ZOL – zoledronskābe
**BF – bisfosfonāti

Osteoporoze, denosumabs un COVID-19 infekcija
Cik fleksibli varam būt ar denosumaba injekcijām?
 Kopā pētījumam atlasīti
dati par 236 pacientiem
(91% sievietes)
 Vidējais vecums 68 gadi
 21% anamnēzē neskriemeļu lūzums
 30% anamnēzē skriemeļu
lūzums
 Neviens nelietoja GKS
Huang CF et al, 2021

Denosumaba injekcija ar 5–7 mēn.
intervālu
Denosumaba injekcija ar 7–9 mēn.
intervālu
Denosumaba injekcija ar >9 mēn.
intervālu

Cik fleksibli varam būt ar denosumaba
injekcijām COVID-19 pandēmijas apstākļos?
Pacientu
grupa
Skriemeļu KMB*

Aprēķinātais KMB
lielums

Intervāls starp
injekcijām 7–9 mēn.

0.0007

Intervāls starp
injekcijām >9 mēn.

−0.0191

Intervāls starp
Augšstilba kaula kakliņa injekcijām 7–9 mēn.
KMB
Intervāls starp
injekcijām >9 mēn.

0.0068
−0.0044

p=0,03

atšķirības
nebija

Tādos apstākļos kā COVID-19 pandēmija intervāls starp
denosumaba injekcijām var būt lielāks nekā 6 mēn., bet nedrīkst
pārsniegt 9 mēn.

Huang CF et al, 2021

Lekcijas plāns
Ievadam osteoporozes aktualitāte un kaulu remodelācija
Denosumaba efektivitāte pēcmenopauzes un vīriešu
osteoporozes ārstēšanā
Denosumaba efektivitāte glikokortikosteroīdu ierosinātas
osteoporozes ārstēšanā
Denosumabs un līdzestība terapijai – priekšrokas
Denosumaba lietošanas drošība – malignitātes risks un
kardiovaskulārā drošība; lūzumi pēc terapijas pārtraukšanas
Osteoporoze, denosumabs un COVID-19 infekcija
Kopsavilkums

Kopsavilkums
 Denosumabs – antiresorbtīvs medikaments osteoporozes
ārstēšanā (pēcmenopauzes, vīriešu un glikokortikosteroīdu
ierosinātas osteoporozes gadījumā)
 Medikamenta efektivitāte pierādīta ilgstošos klīniskos
pētījumos, bet pašreizējie pētījumi pierāda arī tā pārākumu,
salīdzinot ar bisfosfonātiem, t.ks., pacientu līdzestības ziņā
 Iepriekš izteiktās bažas par iespējamu malignitātes un
kardiovaskulāro notikumu risku uz doto brīdi atspēkotas
pietiekama apjoma metaanalīzēs
 Vienmēr jāatceras, ka denosumabs neuzkrājas kaulos un tā
darbība ir atbilstoša rekomendējamam intervālam – ik 6 mēn.

Paldies
par uzmanību!
Katrs gads sniedz jaunas
zināšanas, kuras mums
jāmāk pielietot!

