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Η Abaloparatide (selective activator of the
parathyroid hormone type 1 receptor) σε sc
χορήγηση 18 μηνών, φαίνεται να μειώνει
τον κίνδυνο για νέα σπονδυλικά και μησπονδυλικά κατάγματα, σύμφωνα με μια
πρόσφατη RCT, φάσης ΙΙΙ μελέτη (ACTIVE).
Στη μελέτη έλαβαν μέρος 2.463
μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με
οστεοπόρωση και ήδη υπάρχον κάταγμα,
οι οποίες τυχαιοποιήθηκαν σε 3 ομάδες : ημερήσια SC
χορήγηση ή placebo (n = 821), ή abaloparatide 80 μg (n = 824), ή open-label teriparatide 20
μg (n = 818) για 18 μήνες.
Νέα μορφομετρικά σπονδυλικά κατάγματα διαπιστώθηκαν σε ποσοστό:


0.58% (n = 4) στην ομάδα υπό abaloparatide



4.22% (n = 30) στην ομάδα υπό placebo (risk difference [RD] vs placebo, −3.64 [95%
CI, −5.42 to −2.10]; relative risk, 0.14 [95% CI, 0.05-0.39]; P < .001)



0.84% (n = 6) στην ομάδα υπό teriparatide (η μελέτη δεν είχε τη «δύναμη» για
σύγκριση μεταξύ των abaloparatide και teriparatide)

Η εκτιμώμενη εκδήλωση (Kaplan-Meier estimated event rate) μη-σπονδυλικού κατάγματος
ήταν :


2.7% στην ομάδα υπό abaloparatide



4.7% στο placebo (RD, −2.01 [95% CI, −4.02 to −0.00]; hazard ratio [HR], 0.57 [95%
CI, 0.32-1.00]; P = .049),



3.3% στην ομάδα υπό teriparatide

Η επίπτωση της Υπερασβεστιαιμίας ήταν μικρότερη στην ομάδα υπό abaloparatide (3,4 %)
από ότι στην ομάδα με teriparatide (6,4%)
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Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης
και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη

