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Det monoklonale antistoffet romosozumab gir økt bentetthet hos postmenopausale
kvinner med osteoporose.
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Førstevalget ved osteoporose er behandling med bisfosfonater. Ved behandlingssvikt,
definert som to brudd under pågående behandling, vil man ofte bytte til anabol terapi med
en parathyreoideahormon (PTH)-analog.

I en randomisert, åpen studie som nylig er publisert i The Lancet, ble effekten av et nytt
anabolt preparat, romosozumab, sammenlignet med PTH-analogen teriparatid hos om lag
400 postmenopausale kvinner som allerede ble behandlet med et bisfosfonat (1).
Romosozumab er et monoklonalt antistoff som kan binde seg til sclerostin, et protein som
skilles ut av osteocytter og som hindrer bendanning. Etter 12 måneder var bentettheten økt
med 2,6 % blant dem som fikk romosozumab, men redusert med 0,6 % hos dem som fikk
teriparatid. Forekomsten av bivirkninger var omtrent like stor.

– Denne studien viser at behandling med romosozumab gir økt bentetthet hos
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postmenopausale kvinner med osteoporose, men studien er for liten og oppfølgingstiden
for kort til å si om dette også gir lavere bruddrisiko, som jo er det som er klinisk relevant,
sier Guri Grimnes, overlege ved Endokrinologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-
Norge og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

– Det er åpenbart at vi trenger mer kunnskap for å optimalisere og individualisere
behandlingen for pasienter med osteoporose, sier Grimnes.

Hun påpeker at en større, nylig publisert studie viste flere kardiovaskulære hendelser ved
bruk av romosozumab enn med bruk av alendronat (2). – Det er således langt frem og behov
for flere studier før vi kjenner romosozumabs plass i behandlingen for osteoporose, sier
hun.
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