
� Atorvastatine is in Nederland op de markt als Lipitor®
� Fluvavastatine is in Nederland op de markt als Lescol®
� Lovavastatine is in Nederland niet op de markt
� Pravastatine is in Nederland op de markt als zodanig en 

als Selektine®
� Rosuvastatine is in Nederland op de markt als Crestor®
� Simvastatine is in Nederland op de markt als zodanig en 

als Zocor®

Anabole therapie
met teriparatide bij door
glucocorticosteroïden
veroorzaakte osteoporose
Glucocorticosteroïden worden wegens hun immuno-
suppressieve en antiflogistische werking nog steeds
veelvuldig gebruikt – ondanks hun bijwerkingen. Een
van de belangrijkste bijwerkingen is osteoporose.
Men schat dat dit optreedt bij ongeveer 50% van de
personen die chronisch glucocorticosteroïden gebrui-
ken met als gevolg een verhoogde kans op botbreuken.
Naast vitamine D en calcium worden bisfosfonaten
gebruikt om deze osteoporose tegen te gaan. Een
andere benadering is mogelijk door behandeling met
parathyroid hormoon. Dit hormoon stimuleert de
botaanmaak, verhoogt de botmassa en vermindert
de kans op fracturen. Teriparatide is een recombinant
humaan parathormoon preparaat waarvan is aange-
toond dat het indien samen toegediend met oestro-
genen bij vrouwen de botaanmaak significant ver-
hoogt. Er zijn tot dusver geen prospectieve onder-
zoeken verricht met teriparatide als monotherapie
om het effect ervan op de botaanmaak te evalueren.

Saag et al.1 hebben daarom in een gerandomi-
seerd, dubbelblind en gecontroleerd onderzoek het
effect van teriparatide en alendroninezuur (een bis-
fosfonaat) onderzocht in een groep personen tussen
22 en 89 jaar met ernstige osteoporose en gebruik van
glucocorticosteroïden gedurende tenminste 3 maan-
den (prednisolon >5 mg/dag of equivalent). Er deden
428 mannen en vrouwen mee aan het onderzoek.
Een arm van 214 personen kreeg 20 µg teriparatide per
dag en de andere arm kreeg 10 mg alendroninezuur
per dag. De primaire uitkomstmaat was de mineralen-
dichtheid van het bot (BMD) in het lumbale deel van
de wervelkolom. Secundaire uitkomstmaten waren
veranderingen in de BMD van de totale heup en
parameters voor de botstofwisseling, de tijd voordat
veranderingen in de BMD optraden, de incidentie van
fracturen en de veiligheid van de behandeling. Het
onderzoek duurde 18 maanden. In de teriparatide-
arm staakten 64 personen de behandeling van wie
25 in verband met een bijwerking. In de alendronine-
zuur- arm staakten 70 personen de behandeling van
wie 13 in verband met een bijwerking. De belangrijk-
ste uitkomst van het onderzoek was dat na 18 maan-

den behandeling de BMD van het lumbale deel van
de wervelkolom significant meer was toegenomen
in de teriparatide-arm dan in de alendroninezuur-
arm (7,2 ± 0,7 % tegen 3,4 ± 0,7 %; p<0.001). Dit ver-
schil was al statistisch significant na 6 maanden
behandeling. Na 12 maanden behandeling was
bovendien de BMD van de totale heup significant
meer toegenomen na behandeling met teriparatide
dan na behandeling met alendroninezuur. Er traden
in deze periode significant minder fracturen van de
wervelkolom op in de teriparatide-arm dan in de
alendroninezuur-arm. Het aantal niet-vertebrale
fracturen was echter gelijk in beide armen. In de
teriparatide-arm bleken ook significant meer perso-
nen een of meer verhoogde serumcalciumwaarden
te tonen dan in de alendroninezuur-arm. De auteurs
concluderen dat behandeling van patiënten met
osteoporose met teriparatide sterkere effecten heeft
op de botdichtheid dan die met alendroninezuur.

In een redactioneel commentaar wijst Sambrook2 op
het feit dat aan dit onderzoek alleen patiënten met
ernstige osteoporose deelnamen met een gemiddel-
de lumbale T score van -2,5; bovendien had 2/3 van de
patiënten al een fractuur opgelopen. Het is dus goed
om te beseffen dat het hier eigenlijk om secundaire
preventie gaat. Sambrook raadt dan ook aan voorals-
nog behandeling met teriparatide alleen als eerste-
lijnstherapie in te zetten bij die patiënten met
osteoporose die een lage botdichtheid hebben en
langdurig glucocorticosteroïden moeten gebruiken.

Belangenverstrengeling: meerdere auteurs ontvingen
sponsorgelden van de farmaceutische industrie.

Dr. P.L.B. Bruijnzeel, Utrecht

� 1. Saag KG, Shane E, Boonen S, Marin F, Donley DW, Taylor KA
et al. Teriparatide or alendronate in glucocorticoid-induced
osteoporosis. N Engl J Med 2007; 357: 2028-39.

� 2. Sambrook PN. Anabolic therapy in glucocorticoid-induced
osteoporosis. N Engl J Med 2007; 357: 2084-6.

� Alendroninezuur is in Nederland op de markt als Fosamax en
als zodanig

� Teriparatide is in Nederland op de markt als Forsteo®

Sublinguale toedie-
ning van furosemide:
nieuwe toepassing van
een oud geneesmiddel
Furosemide is een snelwerkend lisdiureticum dat ge-
bruikt wordt bij oedeem ten gevolge van nier- en
leverziekten maar vooral bij hartfalen. Furosemide
werkt sterk diuretisch, sterk natriuretisch, matig kali-
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