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Sidonnaisuudet 

• Olen pitänyt luentoja ja/tai osallistunut seuraavien 
lääkealanyritysten järjestämiin koulutustilaisuuksiin 
• Abbott 
• Amgen 
• Astra Zeneca 
• Boehringer Ingelheim 
• Lilly 
• MSD 
• Novartis 
• Novo Nordisk 
• Otsuka Pharma 
• Sanofi 
• Servier 

 

Mitään en oo ottanu,  
vaikka o tarjottu! 

Yhteistyökumppanit 

• EI SIDONNAISUUKSIA 
 



OSTEOPOROOSIN MÄÄRITELMÄ 
National Institute of Health (NIH):  
• Consensus Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis and 

Therapy. JAMA 285, 785-795 (2001) 

• ”Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa pienentynyt 
luun lujuus altistaa luun murtumalle”. 

• Luun lujuus kuvastaa sekä sen määrää (=tiheyttä) että laatua 



Osteoporoosin diagnoosi - DXA     

World Health Organization. Technical Report Series 921. Prevention and Management of Osteoporosis: Report of a WHO Scientific Group. 2003. 
National Osteoporosis Foundation. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. 2008 

Normaali luun tiheys 

Osteopenia 
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 - 1.0 
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Osteoporoosi 

DXA (dual-x-ray absorptiometry) 

• Luuntiheys (BMD) yleensä reisiluun kaulasta 
tai lannenikamista (mitataan useampi 
nikama, yleensä L1-L4) 

• Saatua tulosta verrataan samaa sukupuolta 
olevien nuorten aikuisten naisten 
keskiarvoon (T-arvo) 

• Hoitopäätökset tehdään matalimman 
arvon mukaan! 

T-arvo 



-2.5 SD merkitys ja potilaan ikä? 

Missä menee osteoporoosin ja  
luun fysiologisen ikääntymisen raja? 

Osteoporoosi: DXA:ssa T-Score ≤ 2,5 SD 



Suhteellinen riski saada uusi murtuma 
”Sairastettu murtuma ennustaa uutta murtumaa” 

Sairastettu murtuma lisää uuden murtuman 
riskiä x 2 BMD:stä riippumatta 

Suurin riski saada uusi murtuma on  
Ensimmäisen 12 kk:n aikana 

20% nikamamurtumapotilaista saa 12 kk:n 
aikana saa uuden nikamamurtuman 
Lindsay et al 2001, JAMA 

Lonkkamurtuman jälkeinen riski saada 
uusi lonkkamurtuma - 
169145 pot seuranta 1977-2011: 
 
9% - 1 vuosi 
20% - 5 vuotta 
 
Ryg et al J. Bone Miner Res, 2009 



Murtuman sijainnin vaikutus kuolleisuuteen 

Erityisesti lonkkamurtumaan liittyy lisääntynyt kuolleisuus! 

Lonkkamurtumat 
Lonkkamurtumat 



5 vuoden kumulatiivinen kuolemanriski  
1. murtuman jälkeen 

”Erityisesti iäkkään miehen ei tulisi kaatua – ei kyllä naisenkaan” 

> 90v > 90v 

80-90v 

80-90v 

Absoluuttinen kuoleman riski ei-nikamamurtuman jälkeen: 1v – 12%            5v - 32%!  

Miehet Naiset 



Mikä on osteoporoosin hoitotavoite? 

Tärkein tavoite on  murtumien ja erityisesti nikama- 
ja lonkkamurtumien esto kustannusvaikuttavalla tavalla! 

Ikään suhteutettu murtumien ilmaantuvuus van Staa ym. 2001 



Sekundaarisen osteoporoosin syitä 
ovat  

• Reuma 
• Tulehdukselliset suolistosairaudet 
• Hypertyreoosi 
• Hyperparatyreoosi 

• Primaarinen 
• Sekundaarinen 

• Hypogonadismi  
• Keliakia  
• Myelooma  
• Tietyt lääkkeet ; glukokortikoidit ja 

epilepsialääkkeet 

Tarkista aina  

• PVK, La 
• fP-Ca (Ca-Ion) 
• S-AFOS 
• P-TSH 
• S-D-25  
• (dU-Ca) 
• (S-Testo (miehet)) 

Ennen kuin aloitat hoidon… 
Poissulje aina sekundaarinen osteoporoosi! 



MITEN HOIDETAAN? 
MITÄ ALOITETAAN? KENELLE? 
 
POTILASTAPAUKSIA 



Potilas 1: 
78v nainen, sattumalöydöksenä osteoporoosi 

• Ikäisekseen fyysisesti ja henkisesti erinomaisessa kunnossa 
• Verenpainetauti 25v 

• 15v ajan losartaani 100 mg x1, ei muita lääkityksiä 
• Kävelee päivittäin 5 km 
• Ei tupakoi eikä käytä alkoholia 
• Maitotuotteita nauttii lasin maitoa pv:ssä, kalaa ei syö 
• Ei murtumia 

NYKYONGELMA: 
• Käynyt ystävänsä kehoituksesta yksityissektorilla tutkimuksissa ja luun 

tiheysmittauksessa todettu osteoporoosi 
• LS-rangan T-score -2,5, huonoin nikama L3 (-2,7) 
• Vas. reisiluun kaulassa osteopenia (T-score -2,0) 
• LAB: La 9, Krea 56 (eGFR 82 ml/min), AFOS 56, Ca-Ion 1,20 mmol/l, D-25 

28 nmol/l 

Miten hoitaisit? 



1) En tekisi mitään 

2) Huolehdin että potilas saa vrk:ssa kalkkia 1000 mg + D-vit 20 µg (800 IU) 

3) Kohta 2 + alendronaatti 70 mg/vko 3-5 v ajan 

4) Kohta 2 + tsoledronaatti 5 mg iv 12 kk välein  3-5 v ajan 

5) Kohta 2 + denosumabi 60 mg s.c. 6 kk välein ad 5v? 

 

Potilas 1: 78v nainen, sattumalöydöksenä 
osteoporoosi, ei murtumaa 
Miten hoitaisit?  

LAB: La 9, Krea 56 (eGFR 82 ml/min), AFOS 56, 
Ca-Ion 1,20 mmol/l, D-25 28 nmol/l 

LS-rangan T-score -2,5, huonoin nikama L3 (-2,7) 
Vas. reisiluun kaulassa osteopenia (T-score -2,0) 



Osteoporoosi – mitä kaikille iästä riippumatta? 

Perushoito kaikille 
• Kalsiumin saannin turvaaminen (1g/vrk) 
• Riittävä D-vitamiinin saanti (min 800 IU/vrk) 
• Riittävä liikunta 
• Tupakoinnin lopettaminen 
• Kaatumisen estäminen (tarkista myös lääkitys, 
    erityisesti verenpainelääkkeet!) 
• Kaatumissuojaus erityistapauksissa (iäkkäät, vaikeaa 
 osteoporoosia sairastavat) 

 

10 µg kolekalsiferolia (D3) = 400 IU  



Iäkkäillä D-vitamiinivaje ja sekundaarinen 
osteoporoosi on valitettavan yleistä 

Yli 50-vuotiailla murtumapotilailla 25%:lla on joku sekundaarista osteoporoosia 
provosoiva tekijä (esim. D-vitamiinivaje  sekundaarinen hyperparatyreoosi) 



S-D-25-pitoisuus ja lonkkamurtumat 

• 21774 naista ja miestä 
• Ikä: 65-79v 
• Osallistuneet erilaisiin tutkimuksiin Norjassa 1994-2001 
• Potilastiedot saatu sairauskertomuksista 
• Max-seuranta-aika 10,7 v 
• 1175 potilaan (307 M, 868 N) S-D-25 näytteet analysoitiin 
• 1438 ikä- ja sukupuolivakioitua kontrollia 

Potilailla, joilla S-D-25 < 42,2 nmol/l  lonkkamurtumariski 38%,  
kun verrataan potilaisiin, joilla S-D-25 ≥ 67,9 nmol/l) 



Mikä on riittävä D-vitamiinipitoisuus? 
ESCEO 2013 

D-vitamiini S-D-25 Luustovaikutus 
Puutos < 25 nmol/l Mineralisaatiohäiriö 

(vaikeassa puutoksessa 
riisitauti) 

Vaje  
(”insufficiency”) 

25-50 nmol/l PTH ↑ ja lisääntynyt luun 
resorptio  

Riittävä pitoisuus 
(”sufficiency”) 

50-75 nmol/l Neutraalivaikutus 

Optimaalinen pitoisuus  ≥ 75 nmol/l Vähentää iäkkäiden 
naisten lonkkamurtumia 

Liiallinen pitoisuus  > 125 nmol/l Mahdolliset 
haittavaikutukset 

Review: Vitamin D supplementation in elderly or postmenopausal women: a 2013 
Update of the 2008 recommendations from the ESCEO 
Rizzoli et al 2013, Current Medical Research & Opinion Vol 29, No 4, 305-313 



Milloin aloitetaan osteoporoosin lääkehoito? 

”Osteoporoosin lääkehoito voi olla kustannusvaikuttavaa vain, 
jos suhteellisen lyhyellä hoidolla pystytään estämään luunmurtumia” 

Lääkehoito on kohdistettava suuren riskin potilaisiin 
ja iäkkäisiin, jotka saavat luunmurtumia nuoria 
monta kertaa useammin 



Lääkehoidon aloittaminen iäkkäällä 
potilaalla?Käytännössä riittää ”köyhän miehen 
FRAX” 
• (1) Ikä yli 65v? 
• (2) Onko ollut pienienergiainen murtuma? 
• (3) Luun tiheysmittauksessa osteoporoosi? 

 
• Mikäli potilaalla 2/3 kriteereistä, niin harkitse osteoporoosin 

lääkehoitoa riskitekijät huomioiden! 
• Ennen lääkehoidon aloittamista huolehdittava, että potilas saa 

riittävästi kalkkia + D-vitamiinia 
• Kalkin minimimäärä 1 g/vrk ja D-vit vähintään 800 IU/vrk 
• Yli 65-vuotiailla  D-25 tavoitepitoisuus yli 75 nmol/l 

 



ANTIRESORPTIIVISET  
(luun hajotusta estävät) 

• BISFOSFONAATIT 
• Peroraaliset 

• Alendronaatti 
• Risdronaatti 

• Iv:sti annosteltavat 
• Tsoledronaatti 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

ANABOLISET 
(luun muodostusta lisäävät)  

• TERIPARATIDI 

 
• (TESTOSTERONI) 

 
 

 

Millä hoidetaan? 
Osteoporoosilääkkeet tänään ja huomenna 



Potilas 2: (72v nainen) 
• Asuu yksin 
• Astma 30v, tähän hoitona Seretide 50/250 µg 1x2, Ventoline 0,2 mg tarv. 
• Verenpainetauti 30v, tällä hetkellä enalapriili 20 mg x1, amlodipiini 5 mg x1 
• Dyslipidemiaan simvastatiini 20 mg x1 12v ajan 
• Ei merkittäviä leikkauksia 
• Ei murtumia, kalkki 1000 mg/vrk ja D3-vit 20 µg (800 IU)/vrk käytössä 9v ajan 
NYKYONGELMA: 
• Nyt pidempään lihassärkyä ja heikkoutta erityisesti hartioissa ja reisissä, 

todettu polymyalgia rheumatica 
• LAB: La 68, CRP 75, Krea 64 (eGFR 75 ml/min), AFOS 76, Ca-Ion 1,25 

nmol/l, D-25 82 nmol/l 
• Aloitettu prednisoni 20 mg x1  
• Luun tiheysmittauksessa 1v sitten LS-rangan T-score -1,2 (osteopenia), vas. 

reisiluun kaulassa T-score -0,8 (normaali) 

Mitä tekisit vai tarvitseeko tehdä mitään? 



1) En tekisi mitään, jatkan kalkki-D-vitamiinisubstituutiota 

2) Aloitan per os bisfosfonaatin  kortisonikuurin ajaksi 

3) Aloitan iv-bisfosfonaatin 12 kk välein  ad kortisonikuurin ajan 

4) Aloitan denosumabin 60 mg s.c. 6 kk välein ad kortisonikuurin ajan 

5) Aloitan teriparatidin 20 µg/vrk s.c.  kortisonikuurin ajaksi 

 

Potilas 2: 72v nainen (polymyalgia rheumatica)  
Mitä tekisit?  

LAB: La 68, CRP 75, Krea 64 (eGFR 75 ml/min), AFOS 76, Ca-Ion 1,25 nmol/l, D-25 82 nmol/l 
Aloitettu prednisoni 20 mg x1  
Luun tiheysmittauksessa 1v sitten LS-rangan T-score -1,2 (osteopenia), vas. reisiluun kaulassa T-score 
-0,8 (normaali) 

Luustoon vaikuttava lääkitys tällä hetkellä: 
kalkki 1000 mg/vrk ja D3-vit 20 µg (800 IU)/vrk käytössä 9v ajan 
 



Potilas 3: 82v nainen (vaikea osteoporoosi) 
• Ikäisekseen fyysisesti ja henkisesti kohtalaisen hyvässä kunnossa 
• Asuu miehensä kanssa 
• Verenpainetauti 
• Sepelvaltimotauti 
• Hyperkolesterolemia.  

 
• NYKYLÄÄKITYS: 
• Amlodipin 10 mg 1 x 1, 
• Bisoprolol 5 mg 1 x 1 
• Linatil Hexal comp 20 mg / 12.5 mg 1.5 x 1 
• Atorvastatin 20 mg 1 x 1,  
• Primaspan 100 mg 1 x 1 
• D-vitamiinilisä 45 µg/vrk  

 



Potilas 3: 82v nainen (vaikea osteoporoosi) 
• Maitotuotteita käyttää runsaasti 

 
• Rannemurtumat 68- ja 80-vuotiaana liukkaalla kaatuessa, jälkimmäinen 

hoidettu operatiivisesti. 
 

• 12/2013 tutkimuksiin verenpainetaudin vaikeutumisen takia 
 

• Krea 63, Ca-Ion 1,41 mmol/l (1,16-1,30), D-25 39 nmol/l, TSH 2,7 mU/l 
(0,3-4,2), T4v 14,2 pmol/l (10-22)  
 

• Luun tiheysmittauksessa vaikeaan osteoporoosiin sopivat löydökset. 
LS-rangan T-score -4,3 (L4 -nikamassa T-score -4.4), lonkassa T-score -
3,2. Luustolääkettä ei ole toistaiseksi aloitettu.  
 

Mikä dg? Mitä ehdotat hoidoksi? 



1) Primaarinen osteoporoosi 

2) Sekundaarinen osteoporoosi 

3) Joku muu 

 

Potilas 3: 82v nainen (vaikea osteoporoosi)  
Mikä dg?  

LAB: 
Krea 63, Ca-Ion 1,41 mmol/l (1,16-1,30), D-25 39 nmol/l 
TSH 2,7 mU/l (0,3-4,2), T4v 14,2 pmol/l (10-22) 

 

Luustoon vaikuttava lääkitys tällä hetkellä: 
D3-vit 45 µg (1800 IU)/vrk 
Linatil Hexal comp 20/12,5 mg x1 

LS-rangan T-score -4,3 (L4 -nikamassa T-score -4.4), lonkassa T-score -3,2 



Primaarinen hyperparatyreoosi (PHPT) 
LAB-diagnostiikka 

Hyperparathyroidism. William D Fraser, Lancet 2009; Vol 374, 145-158 

• Hyperkalsemia 
• PTH koholla tai normaali PTH (10-15% 

tapauksista) 
• Hypofosfatemia 
• Hyperkalsiuria 
• Sekundaarisen HPT:n poissulkemiseksi 

• S-D-25 
• fP-Krea 

PHPT ON HYPERKALSEMIAN YLEISIN SYY! 



1) Aloitan alendronaatin 70 mg/vko 

2) Aloitan tsoledronaatin 5 mg iv/12kk 

3) Aloitan denosumabin 60 mg s.c./6 kk 

4) Aloitan teriparatidin 20 µg/vrk 24 kk 

5) Jotain muuta – mitä? 

 

 

 

Potilas 3: 82v nainen (PHPT todettu, vaikea 
sekundaarinen OP,  rannemurtuma x 2)  
Mitä tekisit?  

LAB: 
Krea 63, Ca-Ion 1,41 mmol/l (1,16-1,30), D-25 39 nmol/l 
TSH 2,7 mU/l (0,3-4,2), T4v 14,2 pmol/l (10-22) 

 

Luustoon vaikuttava lääkitys tällä hetkellä: 
D3-vit 45 µg (1800 IU)/vrk 

LS-rangan T-score -4,3 (L4 -nikamassa T-score -4.4), lonkassa T-score -3,2 



Potilas 4: 84v mies (HTA, komplisoitunut T2DM) 

• Asuu palvelutalossa vaimonsa kanssa, liikkuu rollaattorin avulla 
• Ikäisekseen fyysisesti ja henkisesti kohtalaisessa kunnossa 
• Ei tupakoi, ei käytä alkoholia, paino 70 kg 
• Ennestään verenpainetauti, tyypin 2 diabetes, jossa komplikaationa 

nefro- ja retinopatia, hyperkolesterolemia ja glaukooma.  
 

KOTILÄÄKITYS: 
• Lantus 18 ky iltaisin, linagliptiini 5 mg x1, valsartaani 160 mg 1 x 1, 

amlodipiini 5 mg x1, atorvastatiini 10 mg 1 x 1, primaspan 100 mg 1 x 
1,  Xalatan silmätipat 

• Maitotuotteita käyttää runsaasti 



Potilas 4: 84v mies (3 murtumaa anamneesissa) 

NYKYONGELMA: 
• Nyt 11/2013 kaatunut liukkaalla ja saanut vas. rannemurtuman, 

hoidettu konservatiivisesti, luutuminen hidasta 
• 5v sitten myös rannemurtuma ja 2v sitten kylkiluumurtuma varsin 

pienienergisten vammojen seurauksena 
• Krea 153, eGFR  32 ml/min, Ca-Ion 1,20 mmol/l (1,16-1,30), D-25  48 

nmol/l, 
• 12/2013 luun tiheysmittauksessa vaikeaan osteoporoosiin sopivat 

löydökset. LS-rangan T-score -3,5 (L4 -nikamassa T-score -4.4), 
lonkassa T-score -3,1. 
 

Miten hoitaisit? 



1) Aloitan kalkin 500 mg/vrk + D-vitamiini 20 µg (800 IU)/vrk 

2) Kohta 1 + per os bisfosfonaatti ad 5v  

3) Kohta 1 + iv-bisfosfonaatti ad 5v 

4) Kohta 1 + denosumabi ad 5v 

5) Kohta 1 + teriparatidi 24 kk 

 

Potilas 4: 84v mies (3 murtumaa anamneesissa) 
Miten hoitaisit?  

•Krea 153, eGFR  32 ml/min, Ca-Ion 1,20 mmol/l (1,16-1,30), D-25  48 nmol/l, 

Luustoon vaikuttava lääkitys tällä hetkellä: 
Ei ole, maitotuotteista kalkkia noin 500 mg/vrk 

• 12/2013 luun tiheysmittauksessa vaikeaan osteoporoosiin sopivat löydökset. 
• LS-rangan T-score -3,5 (L4 -nikamassa T-score -4.4), lonkassa T-score -3,1. 



Potilas 5: 86v nainen (Th12-murtuma) 

• Henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa 
• Potilaalla ennestään hypotyreoosi ja osteoporoosi (Thyroxin 25 µg 2 x 1, 

Calcichew D3-forte 1 x 2) 
• Osteoporoosiin käyttänyt peroraalista bisfosfonaattia yli 10 vuotta, 

lääkitys lopetettu 2011 
• Vuonna 2009 potilas kaatunut hiihtomäessä ja saanut TH12-nikamaan 

osteoporoottisen murtuman. Selkään kehittynyt kyfoosi ja sittemmin 
alaraajaoireita  

• 2011 luuntiheysmittauksessa omassa terveyskeskuksessa raja-arvoisesti 
osteoporoottinen löydös (LS-rangan T-score -2,5) 

• Kesällä 2012 NKIRvo:lla. TH12-nikama täysin romahtanut, selkä painunut 
etukumaraan, jaloissa puutumista ja voimattomuutta. Luufragmentti 
työntynyt spinaalikanavaan.  
 
 
 



Potilas 5: 86v nainen (Th12- ja L2-murtumat) 

• 4/2013 laminektomia, TH12 korpus resekoitu, proteesi ja fuusio. 
Alaraajaoireisto väistynyt. 

• 6/2013 neurokirurgin kontrollissa. Kotiuttamisen jälkeen kotona vain 
pudonnut istualleen ja todettu kontrollikuvassa L2-nikamassa uusi 
osteoporoottinen murtuma, kyfoosi uuteen kohtaan kehittymässä ja 
ruuveissa siirtymistä. Pelätään joutumista uuteen operaatioon jos ryhti 
edelleen huononee.  
 

• Vo:llasi toteat kyfoottisen ryhdin. Pituus 170.4 cm (aiemmin 175 cm). 
Paino 61.2 kg. RR 153/99, mutta kotiseurannassa kertoman mukaan 
luokkaa 130/80 mmHg tasoa.  
 

• Hb 124, La 18, S- ja U-Prot-Fr norm. Löydös, K 3.9, N 141, Krea 93, 
aiemmin Krea tänä vuonna normaalialueella, laskennallinen GFR nyt 51 
ml/min.  Ca-Ion 1.25, Afos 53, TSH 3.8, T4V 16.3, P-D-25 vit. 92 nmol/l, 
CTX matala 460. 
 
 
 

Miten hoitaisit? 



1) Aloitan kalkin 500 mg/vrk + D-vitamiini 20 µg (800 IU)/vrk 

2) Kohta 1 + per os bisfosfonaatti ad 5v  

3) Kohta 1 + iv-bisfosfonaatti ad 5v 

4) Kohta 1 + denosumabi ad 5v 

5) Kohta 1 + teriparatidi 24 kk 

 

Potilas 5: 86v nainen (Th12 ja L2-murtumat, 10v 
ajan bisfosfonaatti ollut käytössä) 
Miten hoitaisit?  

Krea 93, eGFR 51 ml/min., Ca-Ion 1.25, Afos 53, P-D-25 vit. 92 nmol/l, CTX 460. 

Luustoon vaikuttava lääkitys tällä hetkellä: 
Calcichew-D3 Forte 1x2 
Alendronat 70 mg/vko mennyt 10v, lopetettu 2009 

2011 luuntiheysmittauksessa LS-rangan T-score -2,5 



Potilas 6: 93v nainen 
Lähete 13.1.2014/TYKS/SISpkl 

• Potilas on ikäisekseen nuorekas, huolitellusti pukeutuva, virkeä ja yksin 
asuva nainen.  

• Hän on matkustanut vielä omatoimisesti viime vuonna, hoitanut 
talouttaan, kauppa-asiat, liikkunut ketterästi täysin ilman apuvälineitä. 
Muisti ollut parempi kuin monella nuorella. 
 

• Kuulo on heikentynyt merkittävästi. Lisäksi sydämen vajaatoiminta, 
krooninen flimmeri, verenpainetauti, osteoporoosi ja  artroosia. 

•  Sydämessä jonkinasteiset mitraali- ja aorttaläppävuodot. Lisäksi vatsa-
aortan aneurysma.  

• Lääkitys: Amitrid mite 1x1, Emconcor 5mg 1½ x 1, Marevan 3mg, 
Amlodipin 5mg 1x1, Atacand 16mg 1x1, Norspan 10µg 1/7pv. 

• Maitotuotteita käyttää runsaasti, syö kalaa usein ja muutoinkin erittäin 
terveelliset elintavat 
 



Potilas 6: 93v nainen (L1-kompressiomurtuma) 
NYKYONGELMA: 
• Nyt marraskuussa 2013 ilman traumaa joutunut sairaalahoitoon 

lisääntyvien selkäkipujen vuoksi.  
• Todettu LS-rangassa osteoporoottinen kompressiomurtuma (L1-nikama).  
• Myelooma poissuljettu, ei myöskään viitettä metastaasista. 
•  Selkäongelman myötä vahva kipulääkitys (Norspan) ja tähän liittyen 

hieman lyhytmuistin ongelmaa tullut, mutta ei tule mitenkään esille 
normaalissa kommunikaatiossa.  

• Selkävaivan myötä myös ensikertaa rollaattori apuvälineenä ja kotihoidon 
käynnit 2 krt/vk (pesuapu, INR-mittaukset). 

• Tuoreimpia LAB-arvoja ei tiedossa 
• Suos. koht. hoitoarvioon selkäongelman takia? 

 
Mitä ehdottaisit hoidoksi vai riittääkö kipulääkitys? 



1) Potilas sen verran iäkäs, että muuta hoitoa ei tarvita  

2) Kalkki 1000 mg/vrk + D-vitamiini 20 µg (800 IU)/vrk 

3) Kohta 2 + per os/iv bisfosfonaatti life-long 

4) Kohta 2 + denosumabi life-long 

5) Kohta 2 + teriparatidi 24 kk 

 

Potilas 6: 93v nainen (L1 murtuma) 
Miten hoitaisit kipulääkityksen lisäksi?  

Luustoon vaikuttava lääkitys tällä hetkellä: 
”Amitrid mite” 



Kuinka pitkään hoidetaan? 

• Mitä myöhemmällä iällä osteoporoosin lääkehoito aloitetaan, 
sitä vähemmän täytyy miettiä hoidon pituutta.  
 

• Per os bisfosfonaatit 5-10v yhtäjaksoisesti 
• IV-bisfosfonaatit (tsoledronaatti) 3-5v, sen jälkeen ainakin 2v 

tauko? 
 

• Denosumabi 5-7v-?? 
 

• Teriparatidi 24 kk (”once in a lifetime”) 



Osteoporoosin lääkehoidon kustannukset 
vuodessa 

Lääke Annostelu Viitehinta/12kk Hinta potilaalle/12 kk 
Alendronaatti 70 mg/vko (po) 67,40 € 43,81 € 
Risedronaatti 35 mg/vko (po) 71,35 € 46,40 € 
Ibandronaatti 150 mg/kk (po) 232,72 € 151,30 € 
Tsoledronaatti 5 mg/12 kk (iv) 426,72 € 426,72 € / 0 € 
Denosumabi 60 mg/6kk (sc) 496,26 € 322,60 € 
Teriparatidi 20 mg/vrk (sc) 5167,44 € 5167,44 € / 610 € 
Strontiumranelaatti 2 g/vrk (po) 460,68 € 299,40 € 

Terveysportti/Pharmaca Fennica 2014 29.1.2014 



Geriatrisen potilaan arvioidut hoitokustannukset  

Hoitopaikka Hoitopv 1 viikon hoito 2 vkon hoito 
TKS SISvos n. 400 € n. 2800 € n. 5600 € 
TKS/tkvos n. 350 € n. 2450 € n. 4900 € 
Pitkäaikaissh n. 200 € n. 1400 € n. 2800 € 



Thanks! 
Questions? 
Comments? 



MUISTA TÄSTÄ ESITYKSESTÄ  AINAKIN NÄMÄ… 



Suhteellinen riski saada uusi murtuma 
”Sairastettu murtuma ennustaa uutta murtumaa” 

Sairastettu murtuma lisää uuden murtuman 
riskiä x 2 BMD:stä riippumatta 

Suurin riski saada uusi murtuma on  
Ensimmäisen 12 kk:n aikana 

20% nikamamurtumapotilaista saa 12 kk:n 
aikana saa uuden nikamamurtuman 
Lindsay et al 2001, JAMA 

Lonkkamurtuman jälkeinen riski saada 
uusi lonkkamurtuma - 
169145 pot seuranta 1977-2011: 
 
9% - 1 vuosi 
20% - 5 vuotta 
 
Ryg et al J. Bone Miner Res, 2009 



Osteoporoosi – mitä kaikille iästä riippumatta? 

Perushoito kaikille 
• Kalsiumin saannin turvaaminen (1g/vrk) 
• Riittävä D-vitamiinin saanti (min 800 IU/vrk) 
• Riittävä liikunta 
• Tupakoinnin lopettaminen 
• Kaatumisen estäminen (tarkista myös lääkitys, 
    erityisesti verenpainelääkkeet!) 
• Kaatumissuojaus erityistapauksissa (iäkkäät, vaikeaa 
 osteoporoosia sairastavat) 

 

10 µg kolekalsiferolia (D3) = 400 IU  



Lääkehoidon aloittaminen iäkkäällä 
potilaalla?Käytännössä riittää ”köyhän miehen 
FRAX” 
• (1) Ikä yli 65v? 
• (2) Onko ollut pienienergiainen murtuma? 
• (3) Luun tiheysmittauksessa osteoporoosi? 

 
• Mikäli potilaalla 2/3 kriteereistä, niin harkitse osteoporoosin 

lääkehoitoa riskitekijät huomioiden! 
• Ennen lääkehoidon aloittamista huolehdittava, että potilas saa 

riittävästi kalkkia + D-vitamiinia 
• Kalkin minimimäärä 1 g/vrk ja D-vit vähintään 800 IU/vrk 
• Yli 65-vuotiailla  D-25 tavoitepitoisuus yli 75 nmol/l 

 



Thanks! 
Questions? 
Comments? 
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