
Профилактика и лечение на остеопорозата 

                          Симптоми 

 

В ранните стадии костна загуба  

обикновено няма външна изява и 

изразени симптоми. С напредването на 

процеса, могат да се появят следните 

признаци и оплаквания: 

 болки в гърба 

 загуба на височина  

 приведена поза 

 счупвания на прешлени 

 счупване на китки 

 счупване на шийката на бедрената кост 

Остеопорозата е заболяване, което се 

характеризира с ниска костна маса и 

нарушена микроархитектура на  

костната тъкан,водещи до крехкост на 

костта и повишен фрактурен риск.  

Остеопорозата бива първична — 

генерализирана (обхващаща целия 

скелет) и локална (при инфекции,  

продължително обездвижване на част 

от тялото и др.), и вторична — след  

продължително лечение с  

кортикостероиди, при болест на  

Кушинг. 

 

                                                     Рискови фактори 
 

 Пол - счупванията при остеопороза са около два пъти по-чести при жените  

отколкото при мъжете  

 Възраст - Костите стават по-слаби с напредване на възрастта 

 Раса - бялата и азиатската раса са по-предразположени към остеопороза 

 Фамилна обремененост - остеопорозата се предава по наследство 

 Структура на тялото - хората с ниско тегло са по-склонни към остеопороза,  

защото те имат по-малко резервна костна маса, която постепенно се губи в 

процеса на остаряването 

 Тютюнопушене – предполага се, че цигарите допринасят за развитието й 

 Естрогени - колкото по-дълго време жената е произвеждала или получавала 

женски полови хормони- естрогени, толкова е по-нисък е рискът от  

остеопороза. Ако менопаузата е настъпила късно, а първата менструация е 

в ранна възраст рискът е по-нисък  

 Медикаменти - дълготрайната употреба на кортикостероди уврежда костите. 

Излишъкът от хормони на щитовидната жлеза също причинява загуба на  

костна маса. Дълготрайната употреба на средството за намаляване на  

съсирваемостта на кръвта хепарин, лекарството метотрексат и някои  

противоепилептични медикаменти също могат да причинят костна загуба 

 Нисък калций - недостатъчният прием на калций или намаленото му  

усвояване от организма могат да допринесат за загуба на костна тъкан.  

 Физическа активност - заседналия начин на живот, имобилизацията по  

една или друга причина благоприятстват развитието на остеопороза 

 Хроничен алкохолизъм - при мъжете, алкохолизмът е един от най-важните  

рискови фактори за остеопороза. Консумацията на високи дози алкохол  

намалява образуването на костна тъкан и снижава способността на  

организма да усвоява калция. 

 
 

                       Профилактияни мерки, намаляващи риска от  

              остеопороза и частично възстановяващи костните загуби:  

 

 приемне адекватно количество калций и витамин Д - жените преди 

менопауза и тези в климакс, прилагащи хормонална заместителна 

терапия трябва да приемат поне 1200 мг калций дневно и 400 IU  

витамин Д. Жените в менопауза, неприемащи хормонална  

заместителна терапия, както и тези, получаващи кортикостероиди трябва 

да приемат 1500 мг калций и 800 IU витамин Д дневно.  

Мъжете под 65 години трябва да приемат 1000 мг калций всеки ден, а 

мъжете над 65- 1500 мг. Добър източник на калций са прясното и 

киселото мляко.  

Прилагат се Calcitriol Витамин D3, Ergocalciferol – Витамин D2,  

Calcium gluconate, Calcium phosphate 

 физически упражнения - помагат в изграждането на здрави кости и 

забавят загубата на костна плътност 

 спиране на  тютюнопушенето - то увеличава костната загуба  

вероятно чрез намаляване на количеството на естрогените, 

произвеждани от женския организъм и чрез снижаване усвояването на 

калция в червата.  

 хормонална заместителна терапия - тя може да намали риска при  

жените от остеопороза по време и след менопаузата. Счита се, че 

прилагането на естрогени, особено веднага след настъпване на  

менопауза, спомага за поддържане на костната плътност. Въпреки добрия 

ефект върху костната система обаче, естрогенната терапия се свързва с 

повишен риск от образуване на тромби, ендометриален рак и рак на 

гърдата. Прилагат се Raloxifen (агонист на естрогенните рецептори) , Rem-

ifemin, Activelle, Pausogest, Tibolone 

 избягване употребата на големи количества алкохол - консумирането на 

повече от 200г. алкохол дневно може да намали образуването на костна 

тъкан и да наруши способността на организма да усвоява  

калций.  

 ограничаване на кофеина  

                                                                          Лечение  

 

Формирането и поддържането на костната тъкан е сложен физиологичен процес. Тя  

непрекъснато бива обновявана като резултат от координираното действие на  

остеобласти и остеокласти – клетки, отговорни за синтеза и разграждането на костта. 

Най-често предписваните медикаменти за лечение на остеопороза са бифосфонатите.   

Прицелни за бифосфонатите са остеокластите и тяхната функция. Употребата им е  

свързана с намаляване на костната резорбция, последвана и от потискане в известна  

степен и на формирането, увеличават минерализацията и обема на костта, намаляват 

значително риска от фрактури. 

Сред бифосонатите, използвани с антиостеопоротична цел са Alendronate, Risedronate, 

Pamidronate, Zoledronate , Ibandronate. 

Относно страничните ефекти от бифосфонатите, такива не липсват, и сред най-често  

регистрираните са тези от стомашно–чревния тракт, възпалителни очни реакции,  

грипоподобни симптоми, обриви, електролитни смущения, ритъмни нарушения. 

За предотвратяване на езофагеални разязвявания е необходимо при орално  

приложение бифосфонатите да се приемат с 250 мл вода сутрин на гладно най-малко 

30 минути преди първото хранене за деня. След приема пациентът трябва да остане в 

изправено или седнало положение в продължение на 30 мин. Употребата им се  

придружава от други терапевтични мерки, включително адекватен прием на калций и 

витамини 

При едновременно приемани на бифосфонати с храни и/или лекарства, съдържащи   

калций, желязо, алуминий или магнезий се образуват 

нерезорбируеми комплекси,намаляваща оралната бионаличност на бифосфонатите. 

Това може да се предотврати, ако интервалът между приемите е поне 3 часа. 

 

 
                                                          Фармакодинамика 

 

 алендронова киселина потиска остеокластичната костна резорбция, без да има пряк ефект 

върху костното образуване. Костообразуването по време на лечението е нормално. 

препоръчителната доза е една таблетка от 70 мг веднъж седмично. 

 золедроновата киселина е инхибитор на остеокластно-медиираната костна  

резорбция.  Приложената интравенозно золедронова киселина бързо се разпределя в 

костта и както останалите бифосфонати, се локализира главно в местата на костна  

резорбция. Главната таргетна молекула в остеокласта е ензимът фарнезил пирофосфат  

синтаза, но не са изключени и други механизми. В дългосрочни проучвания при  

животни с дефицит на естроген, золедроновата киселина инхибира резорбцията на  

костите и води до увеличаване на костната маса. Препоръчаната дозировка е едно  

интравенозно вливане на 5 мг безводна золедронова киселина в 100 мл воден разтвор 

 ибандроновата киселина  специфично инхибира остеокластичната активност, без да  

повлиява директно формирането на костите. Тя не  

повлиява възобновяването на 

остеокластите. Ибандроновата киселина води до  

прогресивно нетно натрупване на костна маса и до  

намалена честота на фрактурите чрез повишена костна 

обмяна към предменопаузни нива при жени в  

-постменопауза. Препоръчваната доза е една филмирана 

таблетка от 2,5 мг веднъж дневно. 

 памидроновата киселина - свързва се здраво с  

хидроксиапатитните кристали и  

инхибира формирането и разтварянето на тези кристали ин 

витро. Памадронатът потиска растежа на  

остеокластните прекурсори в костта, както и  

последващата им трансформация в зрели, резорбтивни 

остеокласти 

 клодроновата киселина има инхибиращ ефект върху 

остеокластната костна резорбция. Елиминира се главно през 

бъбреците. Перорално приложение. Препоръчителна дневна 

доза 1600 мг еднократно 

 ризедроновата киселина се свързва с костния  

хидроксиапатит и инхибира медиираната от остеокластите 

костна резорбция. Намалява костния търновър, докато  

остеобластната активност и костната минерализация са 

запазени. Има мощна анти-остеокластна активност и антирезорбтивна. Дозата трябва да 

бъде определена индивидуално за всеки пациент. 

Други медикаменти, които се прилагат при остеопороза са стронциеви препарати 

(стронциев  

ранелат – оссеор), калцитонин под формата на спрей за нос (Miacalcic), 

паратиреоиден хормон, флуориди 

 Калцитонинът се свързва със специфични рецептори в остеокластите и 

посредством цАМФ инхибира тяхната деминерализация. Стимулита 

минерализацията на костите,подобрява калциевата обмяна, силен 

аналгетичен ефект при костни болки 

 Sodium fluoride стимулира остеобластите,образуването и 

минерализацията на костната тъкан 

                                               Източници: 

 

Фармакология и токсикология  

http://www.pharmacy-bg.com/ 

http://www.puls.bg/ 

Уикипедия 

http://nikolaijambol.blogspot.com/ 

Списание Ендоркринология,том 3,кн. 4 

http://apteka.framar.bg/ 

Принципи на медицинската  фармакология 

Ива Даниелова Ангелова 

28 група, фак. номер 37 444 

Здрава кост Остеопороза 


