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wstęp 

 

 Osteoporoza uważana jest za chorobę, stanowiącą nie tylko problem zdrowotny, ale 

także socjoekonomiczny dzisiejszego świata. Dotyczy  przede wszystkim ludzi starszych i 

kobiet po menopauzie, zatem wydłużanie życia populacji, starzenie się społeczeństw, jak 

również zmiana stylu życia i modelu odżywiania oraz ograniczenie aktywności fizycznej, 

wynikające z rozwoju technologicznego, prowadzi do wzrostu liczby zachorowań. 

 Osteoporoza jest wyniszczającą i postępującą chorobą. Wśród przyczyn zgonów 

zajmuje ona trzecie miejsce po chorobach układu krążenia i nowotworach. Środowisko 

medyczne jak i społeczeństwo stały się bardziej świadome problemu osteoporozy, jej zasięgu 

i następstw w konsekwencji prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat badań. 

 Słowo „osteoporoza” wywodzi się z języka greckiego: „osteon” – kość i języka 

łacińskiego: „porus” – dziura. Od tysiącleci była istotnym problemem zdrowotnym populacji, 

jednak dopiero  od niedawna zaczęto uważać ją za chorobę, a nie – jak wcześniej – za wynik 

starzenia się organizmu. Przebiega podstępnie, powodując bezbolesne pogarszanie się stanu 

układu kostnego, polegające na postępującej destrukcji masy kostnej. Zauważalnym 

objawem choroby jest zazwyczaj złamanie osteoporotyczne, świadczące o dużym 

zaawansowaniu w postępie choroby. 

Najbardziej opłacalnym postępowaniem jest zapobieganie wystąpieniu choroby. 

Ustalono, że leczenie opóźniające postęp osteoporozy u osób szczególnie narażonych na jej 

rozwój, trwające tylko 5 lat powoduje zmniejszenie częstości złamań kości udowej o połowę. 

Stale poszerzająca się wiedza na temat mechanizmów powstawania chorób tkanki kostnej 

oraz zwiększająca się z roku na rok liczba skutecznych leków ułatwia profilaktykę i leczenie 

osteoporozy. Leczenie farmakologiczne składa się na ogół z kilku leków tak dobranych, aby  

w pełni wykorzystać ich pozytywny wpływ na tkankę kostną, minimalizując zrazem ich 

działania niepożądane. Niezbędnym uzupełnieniem terapii jest zwiększenie aktywności 

ruchowej, ekspozycja skóry na światło słoneczne, właściwa dieta i unikanie czynników ryzyka 

osteoporozy. Takie kompleksowe leczenie stwarza realną szansę poprawy stanu układu 

kostnego, jest to jednak proces wymagający wieloletniej stałej współpracy i zaufania między 

kompetentnym lekarzem i jego pacjentem. 
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osteoporoza podział 

 

Podział osteoporozy: 

 pierwotna  

- typ I – utrata kości beleczkowatej w związku z niedoborem estrogenów w  

 okresie menopauzy u kobiet 

- typ II – utrata kości beleczkowatej i korowej u mężczyzn i kobiet na skutek 

 długotrwałych zaburzeń przebudowy kości związanych z podeszłym  

 wiekiem 

 wtórna – jest skutkiem chorób układowych lub stosowania leków 

Kliniczne czynniki ryzyka złamań: 

 wiek 

 obniżona masa kostna 

 uwarunkowania genetyczne 

 przebyte złamanie po 40 roku życia (niewielki uraz) 

 niski wskaźnik masy ciała(BMI) 

 złamanie bliższej nasady kości udowej u matki 

 nikotynizm 

 długotrwała glikokortykosteroidoterapia 

 niski standard życia,  (dieta ubogo białkowa oraz ubogo wapniowa) 

 choroby mające negatywny wpływ na metabolizm kostny (np.: hipogonadyzm, 

nadczynność tarczycy, przytarczyc, cukrzyca typu 1, jadłowstręt psychiczny, zespoły 

złego wchłaniania, przewlekła choroba nerek, zespół Cushinga, uogólniony proces 

nowotworowy – najczęściej z przerzutami do kości) 

 mało aktywny tryb życia (siedzący tryb życia) 

 długotrwałe unieruchomienie kończyny w konsekwencji złamań 

  używki: alkohol, kofeina, nikotyna 
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 leki (np.: p/padaczkowe, kortykosteroidy, hormony tarczycy, metotreksat, furosemid,  

isoniazid, agoniści GnRH, progesteron, heparyna) 

U pacjentów leczonych onkologicznie często stwierdza się osteoporozę wtórną. Jest 

ona spowodowana uogólnionym procesem nowotworowym, nierzadko z przerzutami do 

kości. Mechanizmy prowadzące do rozwoju schorzenia są bardzo zróżnicowane w 

zależności od typu i umiejscowienia nowotworu.  

W raku drobnokomórkowym płuca i innych nowotworach pochodzenia 

nabłonkowego, białko związane z parathormonem (PTHrP) może ulegać nieprawidłowej 

ekspresji. Tak zmienione PTHrP wiąże się z receptorem PTH-1 w tkankach docelowych, 

prowadząc w ten sposób do hiperkalcemii i hipofosfatemii, a w konsekwencji do rozwoju 

osteoporozy. Niektóre guzy uwalniają cytokiny i prostaglandyny pobudzające resorbcję 

kości. U niektórych pacjentów z chłoniakami hiperkalcemia wynika z nadprodukcji 1,25-

dihydroksywitaminy D przez komórki guza wytwarzające 1 α-hydroksylazę.  
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Badania przesiewowe 

 Przesiewowe badania oceniające gęstość masy kostnej należy przeprowadzić u 

wszystkich kobiet powyżej 65 roku życia, a także młodszych, u których występują czynniki 

ryzyka osteoporozy. U kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą pomiary gęstości 

kości przed 65 rokiem życia nie są konieczne . Badaniem przesiewowym pozwalającym 

określić ryzyko złamań kości jest pomiar gęstości mineralnej kości przedramienia, kości 

piętowej i palców.  U kobiet, u których podczas wstępnych badań stwierdzono zbyt małą 

masę kostną należy wykonać pomiar masy kostnej kręgów lędźwiowych od 1,2 do 1,4 oraz 

szyjki kości udowej za pomocą absorpcjometrii o podwójnej energii wiązki rentgenowskiej. 

 Na obecnym etapie wiedzy trudno rozstrzygnąć jak często u kobiet po menopauzie 

należy wykonywać badania przesiewowe. W Stanach Zjednoczonych ocenę gęstości kości 

wykonuje się co 2 lata w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W szczególnych sytuacjach 

pomiary te mogą być wykonywane częściej. Z badań naukowców z Kanady wynika, że u 

kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą, badanie gęstości kości należy wykonywać 

co 2-4 lata, zaś u pacjentek leczonych bifosfonianami co 1-2 lata. Najczęściej jednak decyzje 

co do częstości badań przesiewowych podejmuje się na podstawie indywidualnych wskazań, 

pamiętając, iż zagrożenie złamaniami rośnie wraz z wiekiem i przy współistnieniu innych 

czynników ryzyka osteoporozy. 
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Leczenie 

WDRAŻANIE ODPOWIEDNICH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH 

 

 Stosowanie diety z odpowiednią podażą wapnia i witaminy D jest jednym z 

profilaktycznych działań zapobiegających osteoporozie. Dzienne zapotrzebowanie osoby 

dorosłej na wapń wynosi około 1200 mg. Najbogatszym źródłem wapnia jest mleko z niską 

zawartością tłuszczu lub w ogóle odtłuszczone. Dużą ilość wapnia zawierają także zielone 

liście warzyw oraz brokuły, ale trudno tymi produktami pokryć całodzienne 

zapotrzebowanie, dlatego też jeżeli spożywanie nabiału jest z jakiś powodów ograniczone, 

należy skorzystać z suplementacji wapnia. Istotnym warunkiem prawidłowego wchłaniania 

wapnia z przewodu pokarmowego jest odpowiednie spożycie witaminy D. Dużą ilość 

witaminy D zawierają wątroba, ryby i żółtka jajek. U osób, u których ekspozycja na światło 

słoneczne jest niewystarczająca zaleca się dzienną suplementację witaminy D w ilości 400-

800 j.m. Innym sposobem zapobiegania osteoporozie jest zaniechanie palenia papierosów i 

ograniczenie picia kawy oraz alkoholu. Palenie papierosów przyspiesza metabolizm 

endogennych estrogenów i utrudnia wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego . 

 

ĆWICZENIA FIZYCZNE 

 

 Inną z metod zapobiegających utracie masy kostnej po menopauzie są odpowiednie 

ćwiczenia fizyczne wykonywane jeszcze przed menopauzą. Zalecane są ćwiczenia z 

odpowiednim obciążeniem np. tenis czy jogging. 

W tym przypadku obciążeniem jest masa ciała rozkładająca się na stopy i kończyny dolne; 

układ mięśniowy i kostny wykonują pracę przeciwko siłom grawitacji  Również ćwiczenia 

siłowe np. z ciężarkami, zwiększają wytrzymałość kośćca. 

Wykazano, że kobiety wykonujące umiarkowane i intensywne programy ćwiczeń fizycznych 

są w istotnie mniejszym stopniu zagrożone złamaniem szyjki kości udowej i kręgosłupa niż 

kobiety nieaktywne fizycznie. Ćwiczenia fizyczne nie tylko zwiększają gęstość mineralną 

kości, ale poprawiają koordynację ruchową i korzystnie wpływają na zmysł równowagi, co w 

rezultacie zmniejsza zagrożenie upadkami . 
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LECZENIE FARMAKOLOGICZNE 

 

 

Podział leków 

1. Leki zmniejszające resorpcję kości: 

1.1. poprzez wpływ na receptory: 

 Estrogeny (HTZ) 

 Raloksyfen-SERM 

 Kalcytonina 

 Parathormon 

 

1.2. droga pozareceptorowa: 

 Bisfosfoniany 

2. Leki pobudzające kościotworzenie: 

 Parathormon 

 Sole strontu 

 Fluorki 

 Steroidy anaboliczne, androgeny 

 

 

ESTROGENY są naturalnymi inhibitorami resorpcji kości poprzez wpływ na receptory typu 

beta w układzie kostnym. Stosowane są najczęściej bezpośrednio po menopauzie gdzie 

zapobiegają objawom wypadowym na skutek wygasania czynności jajników (pogorszenie 

samopoczucia, zaburzenia snu, uderzenia gorąca ,zaburzenia w układzie sercowo-

naczyniowym) oraz jako leki zmniejszające tempo utraty masy kostnej u kobiet i zmniejszenie 

częstości złamań kręgów i kości przedramienia. Estrogeny podaje się w postaci iniekcji, 

tabletek i plastrów z dodatkiem gestagenów w celu ochrony przed rakiem endometrium. 

Wybór schematu leczenia, sposobu podawania preparatów  zależy od wskazań terapii, 

schorzeń towarzyszących oraz preferencji pacjentki.  
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Wśród preparatów estrogenowych dostępne są: 

 Leki doustne zawierające 17 - β estradiol lub walerianian estradiolu w dawkach 1,2 lub 

4 mg,  estrogeny skonfigurowane w dawkach 0,3, 0,625 lub 1,25 mg 

 Estrogeny w formie przez skórnej: plastry z dzienną dawką wchłaniającego się 

estradiolu 25, 50 i 100 mg oraz żele zawierające estradiol 

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania HTZ są: 

 rak piersi 

  rak macicy 

  ostra zakrzepica żył 

 ostra niewydolność wątroby 

RALOKSYFEN jako selektywny modulator receptora estrogenowego (ang. SERM – Selective 

Oestrogen Receptor Modulator), raloksyfen wykazuje selektywne działanie agonistyczne lub 

antagonistyczne w stosunku do tkanek wrażliwych na estrogeny. Jako agonista działa na 

kości i częściowo na metabolizm cholesterolu (zmniejszenie stężenia cholesterolu 

całkowitego i frakcji LDL cholesterolu). Natomiast nie wykazuje działania agonistycznego na 

podwzgórze, macicę ani tkanki piersi. 

Zmniejszenie wydzielania estrogenów występujące po menopauzie prowadzi do znacznego 

nasilenia resorpcji kości, utraty masy kostnej i ryzyka wystąpienia złamań. Utrata tkanki 

kostnej jest szczególnie szybka w ciągu pierwszych 10 lat po menopauzie, gdy 

kompensacyjne nasilenie tworzenia kości nie wystarcza dla uzupełnienia strat będących 

skutkiem resorpcji. Innymi czynnikami ryzyka, mogącymi prowadzić do rozwoju osteoporozy 

są: wczesna menopauza, osteopenia  drobna  budowa ciała, przynależność do rasy kaukaskiej 

i )azjatyckiej, osteoporoza w wywiadzie rodzinnym. U kobiet po menopauzie, z osteoporozą, 

raloksyfen redukuje ilość złamań kręgów, pomaga zachować masę kostną i zwiększa 

mineralną gęstość kości . 

 

KALCYTONINA jest białkiem produkowanym przez przypęcherzykowe komórki C tarczycy. 

Kalcytonina zmniejsza resorpcję kości przez hamowanie aktywności osteoklastów i zwiększa 

gęstość mineralną tkanki kostnej kręgosłupa. Podawana podskórnie lub domięśniowo 

wywołuje dość liczne objawy uboczne, takie jak: nudności, biegunkę, uderzenia ciepła. W 
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związku z tym, zalecaną formą leku jest postać donosowa. Optymalną dawką donosową 

konieczną dla wywołania istotnego efektu na masę kostną jest 200 UI dziennie przez 2 

miesiące. Po dwóch miesiącach przerwy, co ma zapobiec tachyfilaksacji, można wznowić 

leczenie. Nie potwierdzono skuteczności dawki 100 i 400 UI kalcytoniny. Kalcytonina jest 

lekiem stosunkowo bezpiecznym, do najczęstszych działań niepożądanych należy zapalenie 

błony śluzowej nosa. 

Kalcytonina nie ma wpływu na mineralizację kości, można ją więc stosować u pacjentek z 

osteomalacją oraz chorobami nerek i wątroby. W tej grupie pacjentek kalcytonina jest 

bardziej preferowana niż bifosfoniany, podobnie jak w grupie kobiet z zaburzeniami 

żołądkowo-jelitowymi. Kalcytonina istotnie redukuje ból spowodowany kompresyjnym 

złamaniem kręgów i umożliwia większą aktywność fizyczną tych pacjentów, obniżając tym 

samym ryzyko kolejnych złamań. 

W 5-letnim randomizowanym badaniu Prevent Recurrence of Osteoporosis Fractures z 

podwójnie ślepą próbą obejmującym 1255 kobiet po menpoauzie z osteoporozą wykazano, 

że łososiowa kalcytonina w dawce 200 UI dziennie podawana donosowo zmniejszyła 

częstość kompresyjnych złamań kręgów o 30% w stosunku do kobiet stosujących placebo. 

Jednocześnie nie stwierdzono jej wpływu na częstość złamań szyjki kości udowej. 

 

PARATHORMON jest peptydem syntetyzowanym i wydzielanym przez przytarczyce a 

metabolizowanym w wątrobie, nerkach i tkance kostnej. Badania eksperymentalne wykazały 

że PTH w dawce 20 mg/dobę  redukuje ryzyko złamań kręgów o 65% a w dawce 40 mg/dobę 

redukuje to samo zagrożenie o 69%. Stosowanie parathormonu  w dawce 20 i 40 mg/dobę 

zmniejsza też odpowiednio o 53% i 54%  zagrożenie złamaniem osteoporotycznym innych niż 

kręgosłup obszarów kośćca. Redukcja liczby złamań u pacjentek  przyjmujących  20 i 40 mg 

parathormonu dziennie wydaje się być w znacznym stopniu wynikiem bardzo dużego 

wzrostu gęstości mineralnej kości. PTH zwiększa też znacznie częstotliwość  występowania 

skurczów mięśni, bólów i zawrotów głowy oraz nudności co jest działaniem niepożądanym. 

Komitet FDA ds. leków endokrynologicznych i metabolicznych w 2001 roku zatwierdził 

parathormon jako nowy lek w leczeniu osteoporozy postmenopauzalnej działający 

bezpośrednio na komórkę osteoplastyczną, zwiększając ich liczbę i aktywność.  
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BIFOSFONIANY (BP) są syntetycznymi analogami naturalnych pirofosforanów (P-0-P), w 

których miejsce tlenu zajmuje atom węgla (P-C-P), co czyni te związki odpornymi na 

hydrolizę. Dołączenie do reszt fosforanowych i węgla łańcuchów bocznych, rodników, 

wpływa na siłę działania antyresorpcyjnego. Wspólną cechą BP jest duża zdolność 

wbudowywania się do nowopowstającego minerału w miejscach żywej przebudowy kości, 

odporność na hydrolizę i bardzo długa aktywność w tkance kostnej – sięgająca wielu lat. 

Mechanizm działania BP jest identyczny. Bisfosfoniany na powierzchni kości wiążą się z 

hydroksyapatytem tworząc kompleksy (wiązanie P-C-P bisfosfonianów – działa jak kotwica) 

nie poddające się hydrolizie enzymatycznej, chemicznej ani fizycznej, hamując jednocześnie 

proces tworzenia hydroksyapatytów. Kompleksy bisfosfonian-hydroksyapatyt usuwane są 

przez aktywne osteoklasty w procesie resorpcji. Efekt działania antyresorpcyjnego zależy od 

budowy rodników. Farmakologiczne działanie BP to przede wszystkim hamowanie procesów 

osteoklastycznej resorpcji kości oraz jej mineralizacji w mechanizmie inhibicji tworzenia 

kryształów hydroksyapatytów. 

Z klinicznego punktu widzenia istotna jest synteza i stosowanie BP, u których rozpiętość 

między dawką antyresorpcyjną a hamującą mineralizację byłaby bardzo duża. Osiągnięto to 

wykorzystując BP z grupą aminową (aminobisfosfoniany), która znacznie podnosi potencjał 

antyresorpcyjny bisfosfonianów, ale pozostaje bez wpływu na inhibicję krystalizacji 

hydroksyapatytów. Siła ich działania, tj. stosunek dawki antyresorpcyjnej do hamującej 

mineralizację, wynosi mniej więcej 1 do kilku tysięcy, co oznacza, że w dawkach 

antyresorpcyjnych nie powinno dochodzić do zaburzeń mineralizacji. To niekorzystne 

zjawisko obserwuje się przy stosowaniu BP bez azotowych. Łańcuchy boczne w 

bisfosfonianach (związane z atomem węgla) określają aktywność, sposób działania i tym 

samym skuteczność terapeutyczną poszczególnych preparatów. 

Wszystkie BP są substancjami źle wchłaniającymi się z przewodu pokarmowego (zaledwie 1-

3% podanej dawki), nie ulegają metabolizmowi i wydalane są w stanie niezmienionym z 

moczem i kałem. Wchłanianie bisfosfonianów jest dodatkowo obniżane przez przyjmowanie 

ich razem z pokarmem, zwłaszcza bogatym w wapń lub inne dwuwartościowe kationy 

prowadzące do chelatacji w przewodzie pokarmowym. Z tego powodu tak ważne jest 

przyjmowanie ich na pusty żołądek i popijanie czystą, odwapnioną gotowaną wodą. 
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Bisfosfoniany wykazują miejscowe działanie drażniące w górnym odcinku przewodu 

pokarmowego, zwłaszcza przełyku. Dlatego nie należy ich ani rozgryzać, ani ssać, lecz połykać 

w całości, utrzymując pozycję wyprostną (siedząc lub stojąc) przez 30 minut po połknięciu 

tabletki. Niemożliwość utrzymania pozycji pionowej, przepuklina rozworu przełykowego, 

refluksowe zapalenie przełyku oraz czynna choroba wrzodowa stanowią więc 

przeciwwskazania do leczenia bisfosfonianami. 

Obecne na rynku bisfosfoniany należą do dwóch grup. Jedna to bisfosfoniany proste o 

krótkim łańcuchu bocznym, bezazotowe (np. etidronian, tiludronian, klodronian), a druga to 

bisfosfoniany złożone, o długim łańcuchu bocznym – aminobisfosfoniany (zawierające jeden 

lub więcej atomów azotu), np. alendronian, risedronian, ibandronian, zoledronian, 

pamidronian. 

W wyniku wykazania skuteczności w próbach klinicznych, w Polsce do zapobiegania i leczenia 

osteoporozy zarejestrowano: etydronian, alendronian, risedronian, ibandronian.  

 

 

 

FLUORKI  głównym źródłem fluorków u ludzi są pokarmy roślinne i woda, a ich wchłanianie 

odbywa się w jelicie cienkim. Stopień wchłaniania fluorków koreluje z ich rozpuszczalnością 

w wodzie. Związki rozpuszczalne, jak fluorek sodu, są wchłaniane całkowicie, podczas gdy 

słabo rozpuszczalne takie jak kriolit lub fluoroapatyt, są wchłaniane słabo. Największe ilości 

fluorków znajdują się w kościach i zębach. Wydalane są głównie przez nerki, niewielkie ilości 

znajdują się również w mleku i pocie. 

 Fluorek sodu stosowany doustnie w dawkach od 30-60 mg dziennie zwiększa gęstość 

mineralną kości beleczkowatej, zmniejszając tym samym ryzyko złamań. Badane są również 

formy o przedłużonym uwalnianiu, powodującym mniejsze stężenia fluorków we krwi.  
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Leki o działaniu anabolicznym 

 

Znaczna różnorodność leków antyresorpcyjnych kontrastuje ze skromną liczbą preparatów 

stymulujących tworzenie nowej tkanki kostnej. Tymczasem tylko leki o silnym działaniu 

anabolicznym stwarzają szansę na odtworzenie struktury szkieletu i efektywne zmniejszenie 

częstości złamań kośćca u osób z zaawansowaną osteoporozą. Parathormon oraz stront 

zostały zarejestrowane do leczenia osteoporozy. Stosowany od kilkudziesięciu lat fluorek 

sodu u osób z osteoporozą nie zyskał akceptacji ze względu na wątpliwości co do 

efektywności terapii oraz jej bezpieczeństwa  

 

Wybór leczenia, okres leczenia 

 

 Po ustaleniu wskazań do rozpoczęcia leczenia osteoporozy, należy wdrożyć leczenie 

farmakologiczne. Wybór leczenia związany jest z wiekiem i współistniejącymi zagrożeniami. 

W dokonaniu tego pomaga nie tylko znajomość wyników prób klinicznych, w których 

wykazano skuteczność przeciwzłamaniową leków, ale także analiza w jakim wieku oraz po 

jakim czasie leczenia ujawniały się ich korzystne działania. Dopiero na tej podstawie można 

adresować poszczególne leki do osób wymagających farmakoterapii. Leczenie wybranym 

preparatem może być prowadzone tak długo, jak długo trwało badanie kliniczne wykazujące 

jego bezpieczeństwo i skuteczność w tym okresie. 

 Hormonalna terapia może być postępowaniem z wyboru w hamowaniu ubytku masy 

kostnej jedynie u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym, szczególnie z nasilonymi 

objawami wypadowymi, z ograniczonym okresem ich stosowania do 60. roku życia w 

najmniejszych skutecznych dawkach. 

 Raloksyfen stanowi alternatywę w prewencji osteoporozy u kobiet kilka lub 

kilkanaście lat po menopauzie, bez objawów wypadowych. Ponieważ nie ma górnej granicy 

wieku jego stosowania, lek jest naturalnym następcą terapii hormonalnej u kobiet po 60. 

roku życia. Raloksyfen zmniejsza nie tylko ryzyko złamań trzonów kręgowych, ale zagrożenie 

rakiem gruczołu piersiowego, a także ogranicza powikłania miażdżycy. 

 Aminobisfosfoniany wykazują dużą skuteczność w ograniczeniu liczby nowych złamań 

w obrębie zarówno szkieletu osiowego, jak i obwodowego. Stąd zalecane są do leczenia 
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osteoporozy u chorych z zaistniałymi złamaniami, osób starszych, u których ryzyko złamania 

szyjki kości udowej wzrasta z wiekiem. 

 Kalcytonina wykazuje swoje korzystne działanie przeciwzłamaniowe w obrębie 

trzonów kręgowych u osób z osteoporozą i ujawnionymi już złamaniami, a także działanie 

przeciwbólowe. Powinno być zatem rozważone stosowanie jej u ludzi starszych ze 

złamaniem kości we wczesnym okresie. 

 Stront w przeciwieństwie do bisfosfonianów wykazuje działanie nie tylko 

antyresorpcyjne, ale i kościotwórcze. Stront okazał się skuteczny zarówno w osteoporozie 

bez złamań, jak i ze złamaniami. Dlatego powinien być zalecany u chorych starszych z małą 

gęstością mineralną kości. 

 Parathormon o działaniu anabolicznym powinno się stosować u osób z 

zaawansowaną osteoporozą z licznymi złamaniami. 

 W przypadku fluorku sodu, brak jest jednoznacznych pozytywnych danych 

pozwalających na jego rekomendację w leczeniu osteoporozy. Wymaga to dalszych badań z 

uwzględnieniem dawki i czasu jego stosowania. 
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