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Sammanfattning 
Bakgrund 
Osteoporos är ett sjukdomstillstånd med reducerad benmassa och försämringar i benvävnadens struktur, som 
leder till att man lättare kan få benbrott. 
Ungefär var fjärde man och varannan kvinna drabbas någon gång i livet av en fraktur på grund av osteoporos. 
Tillägg av kalcium och vitamin D har länge varit en grundval inom osteoporosbehandlingen. Läkemedel som 
också används kliniskt för osteoporosbehandling inkluderar bisfosfonater, denosumab, selektiva 
östrogenreceptormodulerare (SERM), samt strontiumsalt. Bisfosfonater är den mest använda gruppen av 
osteoporosläkemedel. 
Bisfosfonater som alendronate, risedronat och zoledronsyra vilka är utbytbara mot varandra räknas som 
förstahandsval i behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor. Denosumab är ett annat 
osteoporosläkemedel med antiresorptiv effekt som registrerats för behandling av postmenopausal osteoporos 
de senaste åren. Teriparatid (PTH) är ett anabolt läkemedel som också används mot osteoporos. 
Syftet: Syftet med detta arbete var att med hjälp av publicerade meta-analyser och kliniska studier undersöka 
effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på frakturrisk och bentäthet hos postmenopausala 
kvinnor med osteoporos. 
Resultat: Granskade artiklar på postmenopausala kvinnor visar att alendronatbehandling under minst ett år 
minskar risken för vertebrala frakturer med NNT =17-50 och för icke-vertebrala frakturer med NNT=50. 
PTH minskade risken för vertebrala frakturer med NNT=9,8 och icke-vertebrala frakturer med NNT= 29. 
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Statistiskt signifikant ökning i BMD förelåg också med 8.14% i ryggrad och 2,48% i höften.  
PTH behandling jämfört med alendronat visade en statistiskt signifikant skillnad ( p=0.004) för minskning av 
icke-vertebrala frakturer med NNT=10,4. Teriparatidbehandling visade också mer positiva effekter jämfört 
med alendronat avseende ökningar i BMD.  
Denosumabbehandling i 36 månader minskade risken för frakturer med en relative minskning på 68 % för 
vertebrala frakturer och en relative minskning på 20% för icke-vertebrala frakturer. Denosumabbehandling 
under 12 månader jämfort med alendronatbehandling hos postmenopausala kvinnor gav ingen statistiskt 
signifikant skillnad i frakturrisk (p=0,19) . Ökning av BMD var dock större i denosumabgruppen än i 
alendronatgruppen, 0.53%  i distala radius, 1.14 % i höften, 0.77% i ländryggen  och 0.79% i lårbenhalsen. 
Slutsats: Studierna visade att alla tre undersökta läkemedel, alendronat, PTH och denosumab, har goda 
effekter på minskning av frakturrisk hos postmenopausala kvinnor. Samtliga läkemedel leder till ökning av 
BMD i olika delar av skelettet. 
Minskningen av frakturrisk var större för både denosumabbehandling och PTH-behandling jämfört med 
alendronat, även BMD ökade mer vid denosumab- eller PTH-behandling jämfört med alendronatbehandling. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Osteoporos är ett sjukdomstillstånd med reducerad benmassan och försämringar i 
benvävnadens struktur, som leder till att man lättare kan få benbrott. 
Ungefär var fjärde man och varannan kvinna drabbas någon gång i livet av en fraktur 
på grund av osteoporos. Tillägg av kalcium och vitamin D har länge varit en grundval 
inom osteoporosbehandlingen. Läkemedel som också används kliniskt för 
osteoporosbehandling inkluderar bisfosfonater, denosumab, selektiva 
östrogenreceptormodulatorer (SERM), samt strontiumsalt. Bisfosfonater är den mest 
använda gruppen av osteoporosläkemedel. 
Bisfosfonater som alendronate, risedronat och zoledronsyra vilka är utbytbara mot 
varandra räknas som förstahandsval i behandling av osteoporos hos postmenopausala 
kvinnor. Denosumab är ett annat osteoporosläkemedel med antiresorptiv effekt som 
registrerats för behandling av postmenopausal osteoporos de senaste åren. Teriparatid 
(PTH) är ett anabolt läkemedel som också används mot osteoporos. 
Syftet: Syftet med detta arbete var att med hjälp av publicerade meta-analyser och 
kliniska studier undersöka effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på 
frakturrisk och bentäthet hos postmenopausala kvinnor med osteoporos. 
Resultat: Granskade artiklar på postmenopausala kvinnor visar att alendronatbehandling 
under minst ett år minskar risken för vertebrala frakturer med NNT =17-50 och för icke-
vertebrala frakturer med NNT=50. 
PTH minskade risken för vertebrala frakturer med NNT=9,8 och icke-vertebrala frakturer 
med NNT= 29. Statistiskt signifikant ökning i BMD förelåg också med 8.14% i ryggrad 
och 2,48% i höften.  
PTH behandling jämfört med alendronat visade en statistiskt signifikant skillnad 
(p=0.004) för minskning av icke-vertebrala frakturer med NNT=10,4. 
Teriparatidbehandling visade också mer positiva effekter jämfört med alendronat 
avseende ökningar i BMD.  
Denosumabbehandling i 36 månader minskade risken för frakturer med en relativ 
minskning på 68 % för vertebrala frakturer och en relativ minskning på 20% för icke-
vertebrala frakturer. Denosumabbehandling under 12 månader jämfört med 
alendronatbehandling hos postmenopausala kvinnor gav ingen statistiskt signifikant 
skillnad (p =0.19) i frakturrisk. Ökning av BMD var dock större i denosumabgruppen än i 
alendronatgruppen, 0.53%  i distala radius, 1.14 % i höften, 0.77% i ländryggen  och 
0.79% i lårbenhalsen. 
Slutsats: Studierna visade att alla tre undersökta läkemedel, alendronat, PTH och 
denosumab, har goda effekter på minskning av frakturrisk hos postmenopausala kvinnor. 
Samtliga läkemedel leder till ökning av BMD i olika delar av skelettet. 
Minskningen av frakturrisk var större för både denosumabbehandling och PTH-
behandling jämfört med alendronat, även BMD ökade mer vid denosumab- eller PTH-
behandling jämfört med alendronatbehandling. 
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Summary 
Background 
Osteoporosis is a disease with reduced bone mass and deterioration of bone structure, 
which leads to increased risk of fractures (1.9). 
Approximately one in four men and one in two women will at some time in life suffer a 
fracture due to osteoporosis. Supplemental calcium and vitamin D have long been a 
cornerstone of osteoporosis treatment. Drugs that are also used clinically for the 
treatment of osteoporosis include bisphosphonates, denosumab, selective estrogen 
receptor modulators (SERM), and strontium (3). Bisphosphonates are the most used 
osteoporosis drugs (4). 
The bisphosphonates alendronate, risedronate and zoledronic acid are interchangeable as 
first choice treatment of osteoporosis in postmenopausal women. Denosumab is another 
drug with antiresorptive effects that has been registered for the treatment of 
postmenopausal osteoporosis in recent years. Teriparatide (PTH) is an anabolic drug used 
for osteoporosis (3.6). 
Objective: The objective of this study was to examine the efficacy of alendronate, 
denosumab and teriparatide on fracture risk and bone mineral density in postmenopausal 
women with osteoporosis with the help of published meta-analyses and clinical trials. 
Result: Examined articles showed that alendronate treatment for at least one year reduces 
the risk of vertebral fractures with NNT = 17-50 and the risk of non-vertebral fractures 
with NNT = 50. 
PTH reduced the risk of vertebral fractures with NNT = 9.8 and non-vertebral fractures 
with NNT = 29. A statistically significant increase in BMD was also observed with an 
increase in BMD of 8.14% in the spine and 2.48% in the hip.  
PTH treatment compared with alendronate treatment was found to have a statistically 
significant difference (P=0.004) in the reduction of non-vertebral fracture risk with NNT 
= 10,4. Teriparatid treatment also showed more positive effects as compared to 
alendronate on BMD increases. 
Denosumab treatment for 36 months reduced the risk of fractures with a relative 
reduction of 68% for vertebral fractures and a relative reduction of 20% for non-vertebral 
fractures. Denosumab treatment for 12 months compared with alendronate therapy in 
postmeopausala women showed no statistically significant difference in fracture risk 
(p=0,19). The increase in BMD was, however, greater in the denosumab group than in the 
alendronate group, with 0.53% in the distal radius, 1.14% in the hip , 0.77% in the lumbar 
spine and 0.79% in the femoral neck. 
 
Conclusion: These studies show that all three drugs, alendronate, PTH and denosumab, 
have good effects on reducing the risk of fractures in postmenopausal women. All drugs 
lead to increases in BMD in different parts of the skeleton. 
Reduction of fracture risk was greater for both denosumab treatment and PTH treatment 
compared to alendronate treatment, also BMD increased more with denosumab or PTH 
treatment compared with alendronate treatment. 
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Förord  
 
Detta är ett examensarbete på” 15 hg ”poäng som ingår i Farmaceutprogrammet år 
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denosumab och teriparatid på frakturrisk och bentäthet hos postmenopausala kvinnor 
med osteoporos under tio veckor.  
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stöd, fin handledning, grundlig och noggrann granskning av detta examensarbete och 
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Förkortningar 
  
 
ARR  Absolut riskreduktion 

BMC Bone mineral content (i gram)  

BMD Bone mineral density (i gram/cm2 ) 

BMI Body mass index = vikt/längd2 

DXA Dual X-ray absorptiometry  

NNT  Number needed to treat 

RANKL Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa B 

RCT  Randomized controlled trial 

RR  Relative risk 

RRR  Relativ riskreduktion 

SERM Selective estrogen receptor modulators 

SXA Single X-ray absorptiometry 

WHO World Health Organization 

WMD  Weighted Mean Difference 
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1. INTRODUKTION 

Osteoporos är ett sjukdomstillstånd med reducerad benmassa och försämringar i 
benvävnadens struktur, som leder till att man lättare kan få benbrott (1,9). 
Varje år behandlas runt 70 000 frakturer framkallade av benskörhet  i Hälso- 
sjukvården, men det är få patienter som undersöks och får hjälp mot osteoporos som 
bakomliggande sjukdom (2). 
Ungefär var fjärde man och varannan kvinna drabbas någon gång i livet av en fraktur 
på grund av osteoporos. De mest allvariga frakturerna förekommer i höft och kotor, 
vilket kan leda till för tidig död, långvarig värk, ökad sjuklighet eller 
funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet som resultat. Personer som drabbas 
av frakturer på grund av osteoporos beräknas kosta runt 13 miljarder kronor per år (2). 
Livsstilfaktorer och hälsoinsatser som bland annat regelbunden fysisk aktivitet, en 
normal kroppsvikt, en hälsosam kost och undvikande av tobak har betydelse för 
frakturrisk (3). 
Vid farmakologisk behandling av osteoporos är det praktiskt att gruppera patienterna 
efter risknivå. Ju högre frakturrisk som finns desto större orsak att överväga 
läkemedelsbehandling(3). 
Tillägg av kalcium och vitamin D har länge varit en grundval inom 
osteoporosbehandlingen. Läkemedel som också används kliniskt för 
osteoporosbehandling inkluderar bisfosfonater, denosumab, selektiva 
östrogenreceptormodulerare (SERM), samt strontiumsalt (3). 
Bisfosfonater är den numera den mest använda gruppen av osteoporosläkemedel (4). 
 
2. BAKGRUND 
2.1 Orsaker till osteoporos 
 
Osteoporos, benskörhet, beror på att benvävnaden reducerats i kvantitet och dels fått 
en försämrad mikrostruktur, vilket leder till en generellt försämrad hållbarhet.  
Kroppens skelett byggs upp och utformas under uppväxten. Kroppslängden ökar och 
måttet blir grövre. Skelettet innehåller en grundsubstans av protein, kollagen, som blir 
stadig och kraftig genom att mineraliseras, framför allt genom inlagring av 
kalciumfosfatkristaller, kalciumhydroxiapatit (5,6). 
Kroppens skelett består av två typer av benvävnad; trabekulärt ben (20 % av kroppens 
skelett) är inre delen som består av tunna balkar och kortikalt ben (80% av skelettet) 
som ligger som en kapsel på yttre delen. Trabekulära delen har en mer aktivt 
metabolism jämfört med kortikala delen. Andelen av trabekulära delen och den 
kortikala delen är olika i olika delar av skelettet. De viktigaste mineralerna i ben är 
kalcium och fosfat. Mer än 99 % av kroppens kalcium finns i skelettet, största delen 
som kristallin hydroxyapatit men en del som icke-kristallina fosfater och karbonater. 
Två viktiga celler i benhomeostasen är osteoblaster som nybildar benvävnaden samt 
styr mineralisering och osteoklaster som står för nedbrytning av benvävnad. 
Osteoblaster stimuleras av kalcitriol, parathormon (PTH, paratyreoideahormon), och 
cytokiner till att uttrycka en ytligand som kallas Receptor Activator of Nuclear Factor 
Kappa B (RANKL). RANKL samverkar med en receptor på osteoklaster (5). När 
osteoklaster har aktiverats av osteoblaster resorberar de ben genom urgröpningar i 
trabekulärt ben. Därefter utsöndrar benbildande osteoblaster osteoid (benmatris) som 
består mest av kollagen till dessa gropar. Osteoiden innehåller också osteokalcin, 
osteonektin, fosfoproteiner och cytokiner som insulin-lik tillväxtfaktor (IGF) och 
transformerande tillväxtfaktor (TGF) -B. 
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Därefter mineraliseras osteoiden genom inlagring av kalciumfosfatkristaller 
(hydroxyapatit). Benmetabolism och benmineralisering sker genom medverkan av 
parathormon, vitamin D familjen, och olika cytokiner (t.ex. IGF, TGF -B familj och 
interleukiner). En nettobildning av ben sker under den normala uppväxttiden. Därefter 
pågår fortfarande benvävnadsomsättning med en årlig nedgång i bentäthet som når 1-
3% per år efter menopaus. Efter 65-årsåldern förekommer en ungefär lika stor förlust i 
bentäthet hos både kvinnor och män (5,6). 
Sjunkande fysiologiska nivåer av östrogen och terapeutiska nivåer av 
glukokortikoider kan resultera i obalanserad benresorption och benbildning som leder 
till osteoporos(5). 
 
2.2 Symtom, definition, risk faktorer, diagnostik 
Symtom 
Osteoporos är en tyst sjukdom och oftast detekteras den först när det uppstår en 
fraktur eller en spricka i ett ben. Mätning av bentäthet (BMD, ”bone mineral density”) 
är det mest exakta sättet att avgöra om benmassan har äventyrats, men oavsett detta, 
kan de huvudsakliga kliniska presentationerna av osteoporos vara: 
bräcklighet/lågtraumafraktur, smärta, minskad kroppslängd, ordnad osteopeni 
upptäckt under en röntgenundersökning. Hos patienter med dessa presentationer, har 
sjukdomsprocessen redan utvecklats i hög grad. Till exempel kan en låg benmassa 
detekteras genom konventionella röntgenbilder (som tas av andra skäl) vanligen 
motsvarande en benmassa 3-4 standardavvikelser under medelvärdet för unga 
normala (7). 
Höftfrakturer samt multipla kompressioner är de allvarligaste manifestationerna av 
osteoporos i kliniken. Övriga frakturtyper som oftast betraktas associerade med 
osteoporos är radius-, överarms- och bäckenfrakturer (3,8). 
Den mest osteoporosrelaterade kliniska manifestationen är benskörhetsfraktur i 
kotkropparna. Frakturtypen drabbar huvudsakligen postmenopausala kvinnor samt 
patienter som behandlas med glukokortikoider under lång tid. Frakturerna sker 
vanligen i mellersta och nedersta bröstryggen samt i ländryggen (3). 
Den allvarligaste av benskörhetsfrakturerna är höftfrakturen. Den drabbar vanligen 
personer >75 år med låg bentäthet och risken för höftfrakturer ökar med stigande 
ålder. Vid höftfraktur krävs operation och efterförloppet kännetecknas av långvarig 
rehabilitering och ofta kvarstående funktionsnedsättning. Drygt tjugo procent av 
patienterna avlider inom ett år efter höftfrakturen (3,5). 
Definition av osteoporos  
Osteoporosbegreppet kan definieras på två sätt. En morfologisk, patologisk definition 
som förklarar att "osteoporos är ett tillstånd med minskad benvävnad och förändrad 
struktur i benvävnad som leder till minskad hållfasthet och ökad risk för fraktur". 
Denna övergripande definition lämpar sig inte för klinisk vardagsanvändning. En 
annan definition för diagnostik beskrevs av en expertgrupp inom 
världshälsoorganisationen (WHO) 1994. Definitionen grundas på mätning av 
bentäthet och beräkningar av prospektiv frakturrisk med hänsyn till denna (3,9). 
Definitionen baseras på en jämförelse med ett genomsnittligt BMD hos en 
referenspopulation av unga kvinnor som uppnått maximal bentäthet ”peak bone mass” 
(PBM) vid 25–30 års ålder. ”T-score” definieras som antal standardavvikelser (SD) 
som patientens mätvärde skiljer sig från PBM BMD. Antalet standardavvikelser från 
genomsnittet för jämnåriga kallas för Z-score (10,9). 
WHO har definierat två gränser för osteopeni respektive osteoporos med 
utgångspunkt från T-score (tabell I). 
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Tabell I: WHO definition av osteopeni/osteoporos (3,9). 

Normal bentäthet Personen ligger högst 1 standardavvikelse under medelvärdet 
för referensen. 

Osteopeni 
 

Personen ligger mellan 1 och 2,5 standardavvikelser  
under medelvärdet för referensen.  

Osteoporos Personen ligger 2,5 standardavvikelser eller mer under 
medelvärdet för referensen. 

Manifest osteoporos Personen ligger mer än 2,5 standardavvikelser under 
medelvärdet för referensen samt har haft minst en 
benskörhetsfraktur. 

 
Osteoporos delas in i två olika former, primär respektive sekundär, utifrån orsak 
(tabell II). 
 

Tabell II. Primär och sekundär osteoporos (9). 

Primär osteoporos Denna orsakas av det naturliga åldrandet, menopaus och 
livsstilfaktorer och hälsoinsatser som föda, träning, rökning, 
alkohol. 

Sekundär osteoporos  Denna orsakas av andra sjukdomar eller 
läkemedelsbehandling. 

 

Riskfaktorer 
Nuförtiden är sambandet mellan osteoporos och olika livsstilsfaktorer, hälsoinsatser, 
kost, sjukdomstillstånd och ökad fallbenägenhet väldokumenterat (3,12). 
Riskfaktorer som bidrar till ökad frakturrisk kan delas in i två grupper (3,9), tabell III. 
 
 
Tabell III. Riskfaktorer för ökad frakturrisk.  

Riskfaktorer som 
ej kan påverkas 
 
 
 

Ålderberoende: hög ålder, det finns dubblerad risk för 
höftfraktur vart 5:e år från 70 till 90 års ålder. 
Kvinnligt kön: Ungefär dubbelt så hög höftfrakturrisk hos 
kvinnor. 
Tidigare fraktur: Omkring dubblerad risk för en ny fraktur 
finns om det har förekommit en tidigare fragilitetsfraktur, även 
ökad risk för upprepade kotfrakturer vid tidigare kotfraktur. 
Ärftlighet: höftfraktur hos någon av föräldrarna. 
Kroppslängd. 

Riskfaktorer som  
är möjliga att 
påverka 
 

Fysisk inaktivitet 
Låg vikt/lågt BMI 
Tobaksrökning 
Behandling med glukokortikoider 
Alkoholkonsumtion 
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Frakturrisken stiger med antalet riskfaktorer, riskfaktorprofilen är viktig och ligger till 
grund för förebyggande av frakturer och utnyttjas i den kliniska beslutsprocessen 
(3,9). 
FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) är ett av WHO godkänt webbaserat verktyg 
som innehåller en kombination av kliniska riskfaktorer och som används i samband 
med bentäthetsmättning som en basriskmodell för farmakologisk behandling (3). 
 
Diagnostik Osteoporos diagnostiseras genom bentäthetsmätning i höft och ländrygg 
(6). De bentäthetsmätningar som legat till grund för godkännande av läkemedel har 
varit DXA-mätningar (dual energy X-ray absorptiometry) i höft och ländrygg 
(9,2).Undersökning med DXA-teknik finns tillgänglig på de flesta sjukhus i Sverige. 
Stråldosen är låg, mycket lägre än en vanlig röntgenundersökning. Undersökningen 
tar ungefär 5 minuter, patienten ska vara liggande och behöver inte klä av sig (6,9).  
Röntgenundersökning 
Hos patienter som misstänks ha kotfraktur t.ex. vid längdminskning mer än 3 cm hos 
yngre än 70 års ålder eller mer än 5 cm hos äldre än 70 års ålder eller personer med 
tydliga och återkommande ryggsmärtor måste röntgenundersökning av bröst och 
ländrygg utföras (3,5). 
 
Laboratoriediagnostik vid osteoporosutredning 
En del laboratorieprover bland annat B-SR (sänkan), B-Hb (hemoglobinvärdet i 
blodet), P/S-kalcium (serum-kalcium eller plasma-kalcium), P/S albumin (plasma-
albumin eller serum-albumin), P/S kreatinin (plasma-kreatinin eller serum-kreatinin), 
S-PTH (paratyreoideahormon) och S-25-hydroxivitamin D (kalcidiol) bör undersökas 
för att utesluta sekundär osteoporos. Sjukdomar som kan orsaka sekundär osteoporos 
inkluderar Cushings syndrom, tyreotoxikos, D- vitaminbrist och malabsorption. 
Laboratorieprover kan användas för att följa effekten av behandling men diagnos av 
osteoporossjukdomen kan inte fastställas endast genom analys av proverna (3,14). 
 
 
Icke farmakologisk behandling 
Fysisk inaktivitet, låg vikt och BMI (”body mass index”), kost, hög 
alkoholkonsumtion, tobaksrökning, fallbenägenhet och vitamin D-brist är viktiga 
osteoporosrelaterade riskfaktorer som kan påverkas, de ligger i fokus vid icke-
farmakologisk behandling (3,9). 
 

Farmakologisk behandling 

Kalcium och vitamin D används som grund vid behandling med läkemedel mot 
osteoporos.  
Vitamin D, kalcium, bisfosfonater, strontiumranelat, denosumab, SERM (selektiva 
östrogenreceptormodulerare), östrogen/tibolon och PTH och PTH-analoger tillhör de 
läkemedel som även kallas för benspecifika läkemedel, dessa läkemedel används mot 
osteoporos (12). 
 
 
*Antiresorptiva läkemedel 
Användning av läkemedel med speciell kapacitet att förhindra osteoklastisk 
benresorption vid osteoporos kallas för antiresorptiv osteoporosbehandling. 
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I kontrollerade studier har visats att dämpad benomsättning leder till ökad eller 
bibehållen benvolym och detta i sin tur leder till en ökad stabilitet och hållfasthet. Vid 
osteoporosbehandling används följande läkemedel idag; bisfosfonater, denosumab, 
selektiva östrogenreceptormodulerare (SERM), samt strontiumsalt (12,3). 
2011 gav socialstyrelsen ut preliminära nationella riktlinjer för osteoporosbehandling 
(6), tabell IV. 
 

Tabell IV. Preliminära nationella riktlinjer enligt socialstyrelsen 2011. 

Bisfosfonater som förstahandsmedel vid osteoporos hos kvinnor med hög frakturrisk. 

Denosumab, SERM och strontiumranelat som andrahandsval. 

Kalcium och D vitamin bör substitueras dagligen till alla patienter som behandlas med 

bisfosfonater, SERM, denosumab och strontiumranelat. 

 

Bisfosfonater  

Bisfosfonater är enzymresistenta analoger av pyrofosfat där två fosfatgrupper är 
länkade med ett kol istället för syre (5, 9). Skillnaden leder till olika farmokinetiska 
egenskaper och annorlunda antiresorptiva egenskaper (3). 
Bisfosfonater är den läkemedelgrupp som används mest mot osteoporos idag (4). 
I Sverige finns tre godkända bisfosfonater mot osteoporos, alendronat (Fosamax), 
risedronat (Optinate), zoledronsyra (Aclasta) (6). 
Alendronsyra (alendronat) och risedronsyra tas peroralt medan zoledronsyra ges som 
injektion. Alendronsyra är förstahandsval. Patienter som har svårt att fullfölja 
behandling med alendronsyra får zoledronsyra (3,6). 
Bisfosfonater fungerar i kroppen på så sätt att de binder till apatitkristaller i ben och 
lagras. Bisfosfonaterna tas sedan upp i cytoplasman när osteoklaster resorberar ben. 
Bisfosfonater orsakar apoptos av osteoklaster vilket resulterar i minskad resorption. 
Den orala biotillgängligheten beräknas vara 1-3% av given dos och reduceras av järn, 
kalcium, mat och vissa drycker exempelvis kaffe, te och apelsinjuice. Läkemedlet bör 
därför tas på tom mage. Drygt 50 % av absorberad dos ackumulerar vid ställen för 
benmineralisering, där det sedan finns kvar i månader eller år, tills benet resorberas. 
Fritt läkemedel utsöndras oförändrat via njurarna. Halveringstiden för bisfosfonater i 
skelettet är flera år. Enligt läkemedelsverkets rekommendation 2007 ska ett 
behandlingsuppehåll göras med bisfonatbehandling efter 5-6 år duration (3,5,13). 
Biverkningar av perorala bisfosfonater är framförallt gastrointestinala störningar som 
dyspesi och esofagit. Allvarliga biverkningar av bisfosfonater är få. En begränsning 
vid användning av bisfosfonat är att patienter med dålig njurfunktion, GFR 
(glomerulär filtrationshastighet) under 40 ml/min, inte ska behandlas med bisfosfonat. 
Övriga ovanliga biverkningar av bisfosfonatbehandling kan vara käkbensnekros 
och atypiska femurfrakturer (AFF), vilket har diskuteras mycket under senare år 
(3,5,6). 
 

Denosumab  
Denosumab blev godkänt som ett nytt läkemedel mot osteoporos med huvudsaklig 
antiresorptiv effekt 2010. Denosumab är en human monoklonal antikropp mot 
RANK-liganden som aktiverar osteoklasterna till att resorbera ben. När RANK-
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liganden blockeras hindras aktivitet och utmognad av osteoklasterna. Injektion av 
dessa antikroppar subkutant var 6:e månad motverkar benresorption. Läkemedlet har 
visats ha goda effekter på både perifera frakturer och vertebrala frakturer (3,6). 
Denosumab kan ersätta bisfosfonater hos patienter med dålig njurfunktion (6).  
 
Östrogen 
Minskade östrogennivåer är en viktig faktor i postmenopausal osteoporos, och det 
finns bevis för att östrogenbehandling som hormonersättningsterapi (HRT) kan 
förbättra detta tillstånd genom att hämma benomsättningen. HRT påverkar dock 
många system i kroppen och kan leda till olika komplikationer. En långtidsbehandling 
kan resultera i ökad risk för bröstcancer. Östrogenbehandling kan även leda till ökad 
risk för hjärtinfarkt och stroke. Numera används östrogen endast under korta perioder 
på indikationen klimakteriella besvär (3,5,14). 
Hos patienter som får östrogenbehandling pga. klimakteriebesvär använder man inte 
ytterligare antiresorptiva läkemedel (3,5). 
 

Raloxifen och strontium  

Raloxifen och strontium har fått lägre prioritet vid socialstyrelsens faktagranskning 
(3,15). 
Raloxifen är ett SERM- preparat (selektiv östrogenreceptormodulator) mot 
postmenopausal osteoporos. Läkemedlet har även god effekt på bröstcancer med 
minskning av invasiv bröstcancerrisk på 72 % efter 4 års behandling mot osteoporos 
(6). 
Biverkningar av raloxifen är bland annat försämring av klimakteriebesvär de första 
åren perimenopausalt. Risken för ventromboser ökar lika mycket som vid 
hormonbehandling av postmenopausala kvinnor (3). 
Strontiumranelat är ett salt där den aktiva beståndsdelen är strontiumjonen.  
Strontium dämpar benresorption men den exakta verkningsmekanismen är inte 
klargjord. 
Läkemedlet kan leda till biverkningar som ökad risk för djupa ventromboser och i 
ovanliga fall hudrektioner. PRAC, den europeiska läkemedelsmyndighetens 
säkerhetskommitté, har under senaste tid föreslaget begränsad användning av  
strontiumranelat på grund av risk för hjärt-/kärlsjukdom inklusive hjärtinfarkt (3). 
 
* Anabol behandling 
Med anabol behandling av osteoporos menas behandling med läkemedel som inte 
dämpar benresorptionen utan stimulerar skelettet genom att öka aktiviteten hos de 
benbildande osteoblasterna. 
Teriparatid (PTH 1-34) och parathormon (PTH 1-84) är anabola läkemedel som 
används kliniskt. Dessa läkemedel injiceras dagligen vanligen i 18-24 månader och 
efter detta bedöms patienten på nytt för förlängd antiresorptiv behandling. Behandling 
med PTH kostar mycket och sker i samråd med osteoporosspecialister (3) 
 
 
 
 
 
3. SYFTE 
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Syftet med detta arbete var att med hjälp av publicerade meta-analyser och kliniska 
studier undersöka effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på frakturrisk 
och bentäthet hos postmenopausala kvinnor med osteoporos. 
 
 
 
 
4. MATERIAL OCH METODER  
 
Detta arbete är en litteraturstudie. Utvalda studier är meta-analyser eller 
randomiserade kontrollerade kliniska studier (RCT) som undersökt effekter av 
farmakologiska behandlingar hos postmenopausala kvinnor med osteoporos. 
Studierna söktes i PubMed med sökorden: (osteoporosis fracture alendronate), 
 (osteoporosis fracture denosumab), (osteoporosis fracture teriparatide), (osteoporosis 
fracture teriparatide alendronate), (osteoporosis fracture denosumab alendronate). 
Sökningarna begränsades till Meta -Analysis för att få en bild av de enskilda 
läkemedlens effekter eller till randomiserade kontrollerade kliniska studier (RCT) för 
att hitta studier som jämförde de olika läkemedlen mot varandra. Studier på engelska 
från senaste åren och stort antal deltagande valdes ut. 
 

Tabell IV. Redovisning av databassökning 
 

Sökord i pub med 
 

Filtrerad 
 

Antal 
träffar 

 
Utvald

a 
Osteoporosis fracture alendronate Meta-Analysis 37 1 

Osteoporosis fracture denosumab Meta-Analysis 11 1 

Osteoporosis fracture teriparatide Meta-Analysis 10 1 

Osteoporosis fracture teriparatide 
alendronate 

RCT 9 
 

1 

Osteoporosis fracture denosumab 
alendronate 

RCT 6 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. RESULTAT  
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Utvalda artiklar presenteras i sammanfattning i tabell V och därefter i mera detalj. 
 
 
Tabell V. Sammanfattning av utvalda artiklar. 
Studie 1 
Alendronate for the 
primary and secondary 
prevention of 
osteoporotic fractures in 
postmenopausal women 
(16). 
 

Syfte Syftet med denna studie var att utvärdera den 
kliniska effekten av alendronat i primär och 
sekundär prevention av benskörhetsfrakturer hos 
postmenopausala kvinnor. 

Studiedesign 
 

Studien är en metaanalys av 11 randomiserade 
kontrollerade studier. Kvinnor (n=12,068) som fått 
minst ett års behandling med alendronat, mot 
postmenopausal osteoporos, jämfördes med dem 
som fick placebo samtidigt kalcium/vitamin D.  
Metaanalys genomfördes av frakturresultat med 
hjälp av relativa risker och en relativ förändring 
större än ansågs kliniskt betydelsefull. 

Resultat 
 

Alendronat 10 mg per dag resulterade i en 
statistiskt signifikant och kliniskt betydelsefull 
minskning av kotfrakturer (primär och sekundär 
prevention) samt icke-vertebrala höft- och 
handledsfrakturer (endast sekundär prevention)  
 

Studie 2 
Effect of teriparatide on 
bone mineral 
density and fracture in p
ostmenopausal osteoporo
sis: Meta- analysis of 
randomised controlled 
trials (18). 

Syfte Syftet med studien var att bestämma effekten av 
teriparatidtillägg för att förbättra bentäthet (BMD) 
och frakturrisk vid postmenopausal osteoporos. 
 

Studiedesign Studien är en metaanalys av åtta randomiserade 
kontrollerade studier som inkluderade patienter 
(n=2388) med postmenopausal osteoporos. 
Samtliga studier utvärderade effekten av en daglig 
subkutan injektion av teriparatid vid 
postmenopausal osteoporos. 

Resultat 
 

I studierna som rapporterade BMD som ett resultat 
gav behandling en ökning av benmassa på 8,14 % i 
ryggraden och 2,48 % vid höften. I studierna som 
rapporterade frakturer som ett resultat, var 
behandlingen förenad med en riskreduktion på 
70 % för kotfrakturer och 38 % för icke-vertebrala 
frakturer. 

Studie 3 
A randomized doubleblin
d trial to compare the effi
cacy of teriparatide  
[recombinant human 
parathyroid hormone (1-
34)] with alendronate in 
postmenopausal women 

Syfte 
 

Syftet med studien var att jämföra effekten av 
teriparatid med alendronat hos postmenopausala 
kvinnor med osteoporos. 
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with osteoporosis(17). 
 

 
 

Studiedesign 
 

En randomiserad, dubbelblind studie som 
genomfördes vid 12 centra. Postmenopausala 
kvinnor sedan minst 5 år inkluderades om de var i 
åldern 30-85 år, fria från svåra eller kroniskt 
invalidiserande tillstånd andra än osteoporos och 
hade bentäthet i ländrygg eller 
lårbenshals minst 2,5 standardavvikelser under 
medelvärdet för unga vuxna kvinnor. Deltagare 
randomiserades till antingen PTH 40 mikrogram 
subkutan injektion en gång dagligen plus oral 
placebo (n=73) eller placeboinjektion en gång 
dagligen plus 10 mg natriumalendronat oralt 
(n=73). 

Resultat Totalt 146 kvinnor från 12 
centra randomiserades.  Från baslinjen till studiens 
slut ökade teriparatid BMD i ländryggen betydligt 
mer än alendronat. Båda behandlingsgrupperna 
visade signifikanta ökningar av BMD i ländryggen 
vid varje tidpunkt.  Icke-vertebrala frakturer var 
betydligt lägre i  teriparatidbehandlade gruppen 
(4,1%) än i  alendronatgruppen (13,7%, P =0,042) .  
 

Studie 4 
Denosumab for 
Prevention of Fractures 
in Postmenopausal 
Women with 
Osteoporosis (20). 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera effekten av 
denosumab för att förbättra frakturrisk hos 
postmenopausala kvinnor 

Studiedesign 
 

Studien var en RCT studie. Totalt 7868 kvinnor 
(60-90 år) som hade en T-score lägre än -2.5 men 
inte lägre än -4,0 i ländryggen eller hela höften 
randomiserades till att få antingen 60 mg 
denosumab eller placebo subkutant var 6:e månad 
under 36 månader. Den primära slutpunkten var ny 
kotfraktur. Sekundära slutpunkter inkluderade 
extravertebrala och höftfrakturer. 

Resultat Totalt 6478 kvinnor av 7868 deltagare avslutade 
studieperioden på 36 månader. Risken för nya 
kotfrakturer minskade i denosumabgruppen jämfört 
med placebogruppen, med en relativ minskning på 
68 %. Risken för icke vertebrala frakturer 
minskade också i denosumabgruppen, en relativ 
minskning på 20 % jämfört med placeboggruppen. 
En relativ ökning av bentätheten på 9,2% i 
ländryggen och 6,0%  i höften sågs efter 36 
månader. 
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5.1. Studie 1 
Alendronate for the primary and secondary prevention of osteoporotic fractures in 
postmenopausal women. Wells et al., 2008 (16). 
 
Syfte 
Syftet med denna systematiska granskning var att utvärdera den kliniska effekten av 
alendronat i primär och sekundär prevention av benskörhetsfrakturer hos 
postmenopausala kvinnor jämfört med obehandlade kvinnor över en 
uppföljningsperiod av minst ett år. 
Studiedesign  
Studien är en metaanalys av 11 randomiserade kontrollerade studier. Kvinnor 
(n=12,068) som fått minst ett års behandling med alendronat mot postmenopausal 
osteoporos jämfördes med placebo och/eller samtidig kalcium/vitamin D. 
För analys och beräkningar användes chi-square test, med P-värde <0,05 för 
förekomst av statistiskt samband. Statistiskt signifikant minskad risk ansågs vara 
kliniskt betydelsefull om 15% eller högre relativ fördel visades. Om relativ 
riskreduktion (RRR) var signifikant (P-värde <0,05) beräknades även den absoluta 
riskreduktionen (ARR).  
Primär och sekundär prevention definierades utifrån inklusionskriterier eller 
baskarakteristika: 
Primär prevention: genomsnittlig BMD inom 2SD från PBM, förekomst av tidigare 
vertebral fraktur hos <20% av deltagarna. 

Studie 5 
Comparison of clinical 
efficacy and safety 
between denosumab and 
alendronate in 
postmenopausal women 
with osteoporosis: a 
meta-analysis (19). 
 
 

Syfte Syftet med denna studie var att jämföra effekt och 
säkerhetsprofil av 60 mg denosumab subkutant var 
6:e månad med 70 mg alendronat oralt per vecka 
för postmenopausala kvinnor med låg bentäthet.  
 

Studiedesign 
 

Studien är en metaanalys av fyra randomiserade 
kontrollerade studier på postmenopausala kvinnor 
(n=1942) med låg bentäthet som hade fått 60 mg 
denosumab subkutant var 6:e månad eller 70 mg 
alendronat oralt per vecka.   
 

Resultat Det visades ingen statistiskt signifikant skillnad i 
frakturrisk mellan denosumabgruppen och 
alendronatgruppen vid 1 års behandling (3 RCT 
studier). Både denosumab och alendronat ökade 
BMD signifikant i distala radius, höft, ländrygg 
och lårbenshals efter 6 månader och 12 månader 
jämfört med baslinjen. Denosumab gav större 
ökning av benmassa jämfört med alendronat. 
Risker för tumörer och infektioner var likartade för 
grupperna. 
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Sekundär prevention: BMD minst 2SD från PBM. Tidigare vertebral fraktur eller när 
data om baskarakteristika saknades betraktades studien som sekundär prevention om 
medelåldern var >62år 
 
Resultat 
Alendronat 10 mg per dag resulterade i en statistiskt signifikant och kliniskt 
betydelsefull minskning av kotfrakturer (primär och sekundär prevention) samt icke-
vertebrala höft- och handledsfrakturer (endast sekundär prevention, tabell VI).  
 
 
 
    Tabell VI. Sammanfattning av frakturrisken i resultat av studie 1 (16). 

 
11 RCT (n =12,068) 

RR 
(95 % CI) 

RRR 
 

ARR 
 

NNT 

 
Kotfrakturer 
 
 

 
 Primärprevention 

0.55 
0.38-0.80 

45 % 
 

2 % 
 

50 

 Sekundärprevention 0.55 
0.43-0.69 

 

45 % 6 % 17 

Icke - 
vertebrala  
frakturer 
 
 

 Primärprevention  
0.89 

0.76-1.04 

 
Icke signifikant skillnad 

 Sekundärprevention 0.77 
0.64-0.92 

23 
% 

2 % 50 

 

5.2.Studie 2 
Effect of teriparatide on bone mineral density and fracture in postmenopausal osteopo
rosis: meta-analysis of randomised controlled trials. Han & Wan, 2012 (18). 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att bestämma effekten av teriparatidtillskott för att 
förbättra bentäthet (BMD) och frakturrisk vid postmenopausal osteoporos. 
 
 
Studiedesign 
Studie är en metaanalys av åtta randomiserade kontrollerade studier som inkluderade 
patienter (n=2388) med postmenopausal osteoporos. Studierna identifierades genom 
sökningar i ISI web of knowledge, PubMed och Cochrane Central Register av 
Controlled Trials med hjälp av nyckelorden: "osteoporosis", "parathyroid hormone", 
"PTH", "teriparatide", "Forsteo" och 
"hPTH ", kompletterat med en genomgång av referenslistor. Samtliga studier syftade 
till att utvärdera effekten av en daglig subkutan injektion av teriparatid vid 
postmenopausal osteoporos. 
 
Inklusionskriterier 
De studier som inkluderades var randomiserade, placebokontrollerade studier; 
deltagarna 
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var primära postmenopausala kvinnor med osteoporos utan aktuella sjukdomstillstånd 
(dvs. njur- eller levertransplantation) eller behandlingar (dvs. glukokortikoider eller 
nafarelinacetat) som påverkar ben eller kalciummetabolism; teriparatid 
administrerades genom daglig subkutan injektion, med en behandlingsperiod mer än 6 
månader; mätningar inkluderade procentuell förändring av BMD från baslinjen och 
frakturrisk (vertebrala och icke-vertebrala frakturer). 
 
Exklusionskriterier 
Studier av PTH tillsammans med antiresorptivt läkemedel i jämförelse med placebo 
exkluderades (undantag var studier där antiresorptivt läkemedel gavs till både 
studiegrupp och kontrollgrupp).  
 
En sammanfattning av vad som studerats i de inkluderade studierna presenteras i 
tabell VIII. 
 
Tabell VIII. Sammanfattning av utvalda studier. 
Antal artiklar Egenskaper 

 
4 RCT Frakturer som ett resultat. 

8 RCT Rapporterade BMD. 
4 RCT Effekten av teriparatid jämfördes med placebo. 
4 RCT Effekten av teriparatid plus antiresorptivt 

läkemedel jämfördes med antiresorptivt läkemedel. 
 

 
 
 
Resultat 
De viktigaste resultaten var frakturrisk och procentuell förändring av BMD från 
baslinjen. I de studier som rapporterade BMD som ett resultat visades behandling med 
teriparatid ge en ökning av benmassa på 8,14 % i ryggraden och 2,48 % i höften 
(tabell XIV). 
I studier som rapporterade frakturer som ett resultat var behandling med teriparatid 
förenad med en riskreduktion på 70 % för kotfrakturer och 38% för icke-vertebrala 
frakturer (tabell XIV). 
 
Tabell XIV. Sammanfattning av resultat av studie 2 (18). 

 
Ökning av BMD (95 % CI) 

 
 
Ryggrad  
 

 
n =2206 
8 RCT 

 
8.14% (6.72–9.55) 
 

 
Höft  

n =1303  
7 RCT 

 
2,48 % (1.67–3.29) 

 
Minskning av frakturer 
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Vertebrala 
 

 
n = 1452 
3 RCT 

PTH Placebo Risk-kvot 
(95% CI) 

RRR ARR NNT 

 
4.46% 
 

 
14.68% 

 
0.30 
(0.21–0.44) 

 
70% 
 

 
10.22 

 
9.8 

 
Icke -
vertebrala 
 
 

 
 
n =1842 
3 RCT 

 
 
5.43% 
 

 
 
8.87% 

 
 
0,62 
(0.44–0.87) 

 
 
38 
% 

 
 
3.44 

 
 
29 

 
 
 
5.3. Studie 3 
A randomized double-blind trial to compare the efficacy of teriparatide [recombinant 
human parathyroid hormone (1-34)] with alendronate in postmenopausal women with 
osteoporosis. Body et al., 2002 (17). 
 
Syfte 
Syftet med studien var att jämföra effekten av teriparatid med alendronat hos 
postmenopausala kvinnor med osteoporos. 
 
Studiedesign och behandling 
En randomiserad, dubbelblind studie som genomfördes vid 12 centra i USA, 
Österrike, Belgien, Kanada, Israel och Mexiko från maj 1997 till april 1999.  
 
 
Inklusionskriterier 
Postmenopausala kvinnor sedan minst 5 år inkluderades om de var i åldern 30-85 år 
och fria från svåra eller kroniskt invalidiserande tillstånd andra än osteoporos samt 
hade bentäthet i ländsrygg eller lårbenshals minst 2,5 standardavvikelser under 
medelvärdet för unga vuxna kvinnor. 
 
Exklusionskriterier 
Kvinnor uteslöts för metabola bensjukdomar; sjukdomar som drabbar skelett och 
mineralmetabolism; karcinom inom de senaste 5 åren; njursten under föregående 2 år; 
malabsorption; signifikant nedsatt njur eller leverfunktion; abnormiteter i ländryggen 
som utesluter bedömning av bentäthet på L2-L4; mediciner eller droger som påverkar 
ben eller mineralmetabolism under de senaste 2-24 månaderna beroende på 
läkemedlet (t.ex. androgener, anabola steroider, bisfosfonater, kalcitonin, 
glukokortikoider, östrogener, fluorid); alkoholmissbruk; eller allergi eller tidigare 
exponering för teriparatid, exogent PTH eller PTH-analoger. Deltagarna 
randomiserades i två grupper till antingen subkutan injektion av 40 mikrogram 
teriparatid en gång dagligen plus oral placebo (n=73) eller placebo injektion en gång 
dagligen plus oralt 10 mg natriumalendronat (n=73). 
Uppföljningsbesök efter randomisering genomfördes vid månaderna 1, 3, 6, och 12 
och vid studiens avslutning. 
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Resultat 
Totalt 146 kvinnor från 12 centra som randomiserades till daglig behandling med 
antingen teriparatid (n=73) eller alendronat (n=73). Från baslinjen till studiens slut 
ökade teriparatid BMD i ländryggen betydligt mer än alendronat (tabell VII). Båda 
behandlingsgrupperna visade signifikanta ökningar i BMD i ländryggen vid varje 
tidpunkt. 
Vid det första tillfället som BMD mättes (efter 3 månader) var ökningen av BMD i 
ländryggen 2,7 % större för teriparatidgruppen än alendronatgruppen (P<0,001), 
skillnaden ökade vid 6 månader till 5,4 % och vid 12 månader till 8.3%. 
 
Icke-vertebrala frakturer var betydligt lägre i den teriparatidbehandlade gruppen 
(4,1 %) än i alendronatgruppen (13,7%, P=0,042). Inom de första 6 månaderna av 
behandlingen inträffade fem frakturer i alendronatgruppen och fem frakturer 
rapporterades efter mer än 6 månaders behandling. I teriparatidgruppen inträffade en 
fraktur inom 6 månaders behandling och två frakturer efter mer än 6 månaders 
behandling. 
 
Tabell. VII. Sammanfattning av frakturrisken och ändringar i BMD i studie 3 (17). 

RCT 
n=146 

 

 
Minskning av frakturrisken 
 

 Teriparatid 
n=73 

Alendronat 
n=73 

ARR NNT 

Icke vertebrala 4.1% 13.7% 9.6% 10.4 

Ökning av BMD i teriparatidgruppen jämfört med 
alendronategruppen (%) 

 Månad 3 Månad 6 Månad 12 
Ländryggen  

2.7 
 
5.3 

 
8.3 

 
 
 
 
 
5.4. Studie 4 
Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. 
Cummings et al., 2009 (20). 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av denosumab för att 
förbättra frakturrisk hos postmenopausala kvinnor. 
 
Studiedesign: Denna studie var en RCT studie och kallades Fracture Reduction 
Evaluation of Denosumab in Osteoporosis Every 6 Months (FREEDOM). Studien var 
en internationell, randomiserad, placebokontrollerad studie. 
Totalt 7868 kvinnor (60-90 år) som hade en T-score lägre än -2.5 men inte lägre än -
4,0 i ländryggen eller hela höften randomiserades till att få antingen 60 mg 
denosumab eller placebo subkutant var 6:e månad under 36 månader. 
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Inklusionskriterier 
Personer som inkluderades var kvinnor i åldrarna 60 till 90 år med en bentäthet T-
score lägre än -2.5 men inte lägre än -4,0 i ländryggen eller hela höften. 
Exklusionskriterier 
 Kvinnor som hade tillstånd som påverkar benmetabolismen eller hade tagit orala 
bisfosfonater i mer än 3 år exkluderades. De som hade tagit bisfosfonater i mindre än 
3 år, var behöriga efter 12 månader utan behandling. 
 Kvinnor blev också uteslutna om de hade använt intravenösa bisfosfonater, fluorid, 
eller strontium för benskörhet under de senaste fem åren; eller parathormon eller dess 
derivat, systemisk hormonersättningsterapi, kortikosteroider, selektiva 
östrogenreceptor-modulatorer, eller tibolon, calcitriol eller kalcitonin inom 6 veckor 
innan studieinskrivning. Kvinnor som hade en serum 25 hydroxyvitamin D-nivå på 
mindre än 12 ng per milliliter exkluderades. 
Alla kvinnor fick dagligen kosttillskott innehållande åtminstone 1000 mg kalcium. 
Den primära slutpunkten var ny kotfraktur. Sekundära slutpunkter inkluderade 
extravertebrala och höftfrakturer, osteonekros i käken och biverkningar av injektion 
av denosumab. Resultaten presenteras antingen som relativ risk (RR) eller som 
"hazard ratio" (HR) beroende på vilken statistisk metod eller modell som använts. 
 
Resultat: 
Totalt 6478 kvinnor av 7868 deltagare avslutade studieperioden på 36 månader. 
Kumulativ incidens av icke-vertebrala, höft och nya kliniska kotfrakturer under 
studiens 36 månader beräknades för 3902 patienter i denosumabgruppen och 3906 i 
placebogruppen.  
Risken för nya radiografiska kotfrakturer minskade i denosumabgruppen jämfört med 
placebogruppen, med en kumulativ incidens på 2,3 % jämfört med 7,2 %, en relativ 
minskning på 68 % (tabell XVI). Risken för höftfrakturer minskade med en kumulativ 
incidens på 0,7 % i denosumabgruppen jämfört med 1,2 % i placebogruppen. 
Risken för icke-vertebrala frakturer minskade också i denosumabgruppen jämfört med 
placebogruppen med en kumulativ incidens på 6,5 %, jämfört med 8,0% , relativ 
minskning 20% (tabell XVI). 
Ökning av BMD i denosumabgruppen jämfört med placebogruppen beräknades. En 
relativ ökning av bentätheten på 9,2 % (95 % CI, 8,2 till 10,1) i ländryggen och 6,0% 
(95% CI, 5,2-6,7) i höften sågs efter 36 månader (tabell XVI). 
Ingen ökad risk för biverkningar som cancer, hjärtkärlsjukdom, infektion, 
hypokalcemi eller fördröjd fraktur läkning hittades. Det påträffades inga fall av 
osteonekros i käken och inga biverkningar av injektion av denosumab. 
 
Tabell. XVI. Sammanfattning av frakturrisk och ökning av BMD i studie 4 (20). 

Frakturer 
(n=7868) Denosumab Placebo Relativ risk eller 

 ”hazard ratio” 
(95 % CI) 

Vertebrala 
frakturer 

86 
 

264 0.32 (0.26 0.41) 

Icke-
vertebrala 
frakturer 

 238 293 0.80 (0.67- 0.95 ) 
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Höft frakturer 26 43 0.60 (0.37- 0.97) 

Ökning av BMD i  
Denosumabgruppen jämfört med placebo 

(n=7868) Relativ ökning (%) 
    (95%CI) 

Höft  9.2 (8.2-10.1) 

Ländryggen 6.0 (5.2-6.7) 

 
 
5.5.Studie 5 
Comparison of clinical efficacy and safety between denosumab and alendronate in 
postmenopausal women with osteoporosis: a meta-analysis. Lin et al., 2012 (19). 
Syfte 
Syftet med studien var att göra en jämförelse av klinisk effekt och säkerhet mellan 
subkutant denosumab och peroralt alendronat hos postmenopausala kvinnor med 
osteoporos. 
Studiedesign  
Denna studie är en metaanalys av fyra randomiserade kontrollerade studier som 
inkluderade en målgrupp (n=1942) som bestod av postmenopausala kvinnor med låg 
bentäthet som hade fått 60 mg denosumab subkutant var 6:e månad eller 70 mg 
alendronat oralt per vecka.  
 
Inklusionskriterier 
Studierna granskades så att; a) deltagarna bestod av behandlade eller obehandlade 
postmenopausal kvinnor med låg benmassa, b) interventioner bestod av minst 60 mg 
denosumab subkutant var 6:e månad eller minst 70 mg oralt alendronat, c) resultaten 
bestod av frakturincidens, ändringar av BMD och säkerhetsprofil, och d) studierna var 
RCT-studier. 
Exklusionskriterier 
Studierna uteslöts om a) målgruppen hade en tidigare historia av skelettmetastaser, b) 
fas-I eller observationsstudier, fallrapporter eller översiktsartiklar, c) samma RCT 
återanalyserades och d) endast abstrakt fanns tillgängligt.  
 
Resultat 
De primära resultaten av effektutvärdering i de utvalda studierna var incidensen av 
kliniska frakturer i båda grupperna och bentäthet i olika delar i av skelettet. De 
sekundära resultaten bestod av biverkningar, inklusive förekomsten av tumörer och 
infektioner.  
Det visades ingen statistiskt signifikant skillnad i frakturrisk mellan 
denosumabgruppen och alendronatgruppen vid 1 års behandling (3 RCT studier). 
Oddskvoten blev 1,42 (95 % CI 0,84–2,40, p = 0,19, tabell XV). BMD mättes genom 
DXA i olika delar av skelettet i tre RCT studier. Både denosumab och alendronat 
ökade BMD signifikant i distala radius, höft, ländryggen och lårbenshalsen efter 6 
månader och 12 månader jämfört med baslinjen. Denosumab gav större ökning av 
benmassa jämfört med alendronat, Tabell XV. 
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Risker för tumörer [OR 1,10 (95 % CI 0,65–1,86, p = 0,62)] och infektioner [OR 0,95 
(95 % CI 0,79–1,15, p = 0,62)] var likartade för grupperna.  
 
 
 
 
Tabell XV. Sammanfattning av resultat av Studie 5 (19) 
 

 

* WMD = ”weighted mean difference” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minskning av frakturer under 12 månader 

 
n =2041 
 

 
3 RCT 

OR:1,42   
(95 % CI 0,84 2,40), p = 0,19 

Skillnaden mellan denosumab och alendronat grupperna i 
ökning av BMD under 12 månader (WMD* %, 95 % CI) 

Distala radius 
n = 596 
 

2 RCT 0,53 (0,18–0,89), p<0,001 

Höft 
n = 596 
 

 
3 RCT 

1,14 (0,93–1,36), p<0,001 

Ländrygg 
n = 1775 
 

 
3 RCT 

 
0,80 (0,49–1,11), p<0,001 

Lårbenshals 
n = 1683 
 

 
2 RCT 

0,79 (0,42–1,15), p<0,001 
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6.DISKUSSION 
Osteoporos är ett sjukdomstillstånd med reducerad benmassa och försämringar i 
benvävnadens struktur, som leder till man har lättare kan få benbrott (1,9). 
Ungefär var fjärde man och varannan kvinna drabbas någon gång i livet av en fraktur 
på grund av osteoporos. Bisfosfonater är idag den mest använda gruppen av 
osteoporosläkemedel. Alendronat, risedronat och zoledronsyra som alla tillhör 
bisfosfonatgruppen är förstahandsval vid behandling av osteoporos hos 
postmenopausala kvinnor. Denosumab är en annan typ av osteoporosläkemedel med 
antiresorptiv effekt som registrerats för behandling av postmenopausal osteoporos de 
senaste åren. Teriparatid (PTH) är ett anabolt läkemedel som används mot osteoporos 
(3,4,6). 
Fem artiklar ingår i denna litteraturstudie, två var randomiserade, placebokontrollerade 
studier och övriga tre artiklar var meta-analyser som var för sig innehöll ett antal RCT 
artiklar.  
Meta-analyser summerar och analyserar resultat från ett antal utvalda artiklar vilket kan 
räknas som en stor fördel, men samtidig är det viktig att ingående studier är tillräckligt 
analoga i upplägg och jämförbara för att resultaten ska kunna analyseras och 
generaliseras. 
Artiklarna i denna litteraturstudie var väl genomförda med tydliga resultat. Studierna 
innehöll beräkningar av bland annat OR, RR, ARR och RRR. I en del fall beräknades 
ARR och NNT utifrån tillgängliga data i artiklarna. 
Samtliga artiklar studerade effekter av farmakologiska behandlingar på frakturrisk och en 
del rapporterade även förändringar i BMD hos postmenopausala kvinnor. 
Tre av artiklarna undersökte effekter av alendronat, två av artiklarna undersökte effekter 
av teriparatid och två undersökte effekter av denosumab. 
Tre av artiklarna studerade jämförelser av effekt av alendronat med antingen denosumab 
eller PTH behandling. Samtliga studier visar positiva effekter av läkemedlen på 
frakturrisker och en del av artiklarna visar ökningar av BMD i olika delar av skelettet.  
 
Studie 1 (16) visade att alendronat 10 mg per dag statistiskt signifikant sänker risken för 
både vertebrala och icke-vertebrala, höft eller handledsfrakturer vid sekundär prevention, 
men för primär prevention visades endast statistiskt signifikant minskning i vertebrala 
frakturer. 
Studien var en meta-analys av 11 RCT studier med totalt 12,068 kvinnor som hade fått 
minst ett års behandling med alendronat.             
 
Enligt Fass finns veckotablett med alendronat 70 mg och doseringen 10mg/dag är väl 
lämpad för att minska frakturrisker vid postmenopausal osteoporos (21). 
En fördel med studien var att primär och sekundär prevention definierades och studierna 
som ingick i analysen hade likartade urvalskriterier. 
En nackdel i undersökningen var brist på data för BMD i de flesta studierna, vilket kunde 
bidragit med viktig information. 
En annan nackdel var att målgruppen i studien var ganska friska kvinnor med låg grad 
co-morbiditet, vilket betyder att studien inte kan generaliseras till normal klinisk praxis 
vilket författarna också påpekar. 
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Studie 2 (18) var en meta-analys innefattande åtta randomiserade kontrollerade studier 
som inkluderades totalt 2388 kvinnor med postmenopausal osteoporos och en daglig 
subkutan teripartidbehandlingsperiod på mer än 6 månader. 
I samtliga studier undersöktes effekter av teriparatid daglig subkutan injektion jämfört 
med placebo. Alla studier innehöll mätningar av BMD och totalt rapporterades en 
procentuell ökning av BMD med 8.14% i ryggrad och sju studier rapporterade 
ökningar av BMD i höften med 2.48%. 
 
Tre av studierna som inkluderade data om frakturer visade minskning av frakturer, 
NNT =9,8 för vertebrala frakturer och NNT= 29 för icke-vertebrala frakturer.  
Studien visar gynnsam effekt av 6-36 månaders behandling med PTH för kvinnor med 
postmenopausal osteoporos och hög risk för frakturer. 
Fler studier som direkt undersöker effekter av PTH-behandling med långvarig 
duration är motiverade. 
 
 
Studie 3 (17) var en randomiserad dubbelblind jämförelse av effekter av teriparatid 
och alendronat. 
Både teriparatidbehandling och alendronatbehandling visade signifikanta ökningar av 
BMD från baslinje. 
Ökningen i BMD för teriparatidgruppen jämfördes med alendronatgruppen. 
Skillnaden vid 3:e månaden var statistikt signifikant (P <0,001) och skillnaden ökade 
vid 6 månader och ännu mer vid 12 månader. 
Studien visade att frakturrisken var betydligt lägre i den teriparatidbehandlade 
gruppen än i alendronatgruppen, P=0,042.  
NNT =10,4 beräknades utifrån angivna data i studien. 
 
Studie 4 (20) var en randomiserad placebokontrollerad prövning som undersökte 
effekten av denosumab hos postmenopausala kvinnor med osteoporos under 36 
månaders behandlingstid. 
Denosumab som injicerades var 6:e månad visades ha goda effekter med en 
signifikant minskning av risken för såväl vertebrala frakturer som för höftfrakturer 
och icke-vertebrala. Procentuell relativ minskning var 68 % för verterala frakturer och 
20 % för icke-vertebrala frakturer.  
Dessutom ledde denosumabbehandling till ökningar av BMD på 9,2 % i ländryggen 
och 6,0 % i höften. 
En fördel med studien var att antalet inkluderade deltagare var stort n= 7868 med 
ålder 60-90 år vilket höjer studiens kvalitet. 
 
 
Studie 5 (19) var en meta-analys av fyra randomiserade kontrollerade studier som 
inkluderade totalt 1942 kvinnor med postmenopausal osteoporos. Studien jämför 
effekter av 60 mg denosumab subkutant var 6:e månad och 70 mg alendronat oralt per 
vecka. Det visades ingen statistiskt signifikant skillnad i frakturrisk mellan grupperna, 
däremot visades en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna till denosumabs 
fördel avseende ökning av BMD i distala radius, i höften, i ländryggen och i 
lårbenshalsen. 
Behandlingsperioden var endast 12 månader vilket kan ha varit för kort för att visa en 
skillnad i frakturrisk. Ytterligare studier med längre behandlingsperiod är motiverade. 
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7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Alendronat är ett antiresorptivt läkemedel som tillhör gruppen bisfosfonater 
vilka är förstahandsval och den numera mest använda gruppen av osteoporosläkemedel 
(4). 
Bisfosfonater är enzymresistenta analoger av pyrofosfat med hög affinitet till 
kalciumsalter och fästs långsiktigt till benvävnaden och hämmar de bennedbrytande 
osteoklasternas aktivitet (3,4,9). 
 
Alendronat minskar risken för vertebrala frakturer med NNT =17-50 
och för icke-vertebrala frakturer med NNT=50 vid behandling under minst ett år (studie 
1,16). 
PTH minskade risken för vertebrala frakturer med NNT=9,8 och icke-vertebrala frakturer 
med NNT= 29 vid behandling under minst 6 månader. Statisktiskt signifikant ökning i 
BMD förelåg också med 8.14% i ryggrad och 2,48 % i höften (studie 2, 18). 
PTH behandling jämfört med alendronat visade en statistiskt signifikant skillnad för 
minskningen av icke-vertebrala frakturer med NNT=10,4. Teriparatidbehandlingen 
visade också positiva effekter jämfört med alendronat avseende ökningar i BMD (studie 
3, 17). 
 
Denosumabbehandling av postmenopausala kvinnor i 36 månader minskade risken för 
frakturer med en relativ minskning på 68 % för vertebrala frakturer och en relativ 
minskning på 20 % för icke-vertebrala frakturer (studie 4, 20). 
Denosumabbehandling under 12 månader jämfort med alendronatbehandling hos 
postmeopausala kvinnor gav ingen statistiskt signifikant skillnad i frakturrisk. Ökningen 
av BMD var dock större i denosumabgruppen än i alendronatgruppen, 0.53% i distala 
radius, 1.14 % i höften, 0.77% i ländryggen och 0.79% i lårbenhalsen (studie 5, 19). 
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8. SLUTSATS 
 
Denna studie har undersökt effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på 
frakturrisk och bentäthhet hos postmeopausala kvinnor med osteoporos. 
Studierna visade att alla tre undersökta läkemedel, alendronat, PTH och denosumab, 
har goda effekter på minskning av frakturrisk hos postmenopausala kvinnor. Samtliga 
läkemedel leder till ökning av BMD i olika delar av skelettet. 
Minskningen av frakturrisk var större för både denosumabbehandling och PTH-
behandling jämfört med alendronat, även BMD ökade mer vid denosumab- eller PTH-
behandling jämfört med alendronatbehandling. 
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