
Denosu mab en osteoporose
Na 5 jaar stoppen of doorgaan bij patiênten
met osteoporose?

Tekst: Dr. Natasha M. Appelman-Dijl<stra

Een aantal jaren geleden is het middet
denosumab beschil<baar gel<omen
voor de behandeling van patiênten
nret osteoporose. Dit middel verhoogt
de botdichtheid, Ínaar de optinnate
behandetduur voor osteoporose met deze
botresorptieremmers is niet vastgesteld,

In de Draktiik hanterr:n veel behandelaars voor denosunrab
dezetfde regeI als voor bisfosfonaten: beèindigen na een
periode van 5 jaar. Na het stoppen met denosumab lijkt
echter een reboundeffecl op te treden, ínet een toenanre
van het fractuurrisico. DaI stelt de behandelaar voor een
dilemma: stoooen of doorqaan?

"De optimale behandelduur
voor osteoporose met deze
botresorptierem mers is niet
vastgesteld"

Wat doet denosumab?
Denosumab remt de botafbraak, omdat het bindt aan het
zogenaamde RANI(-ligand: de receptoractivator van de
nucIeaire factor-l<-B-ligancl (RANK-lig-and of RANI(L). Dit is
een stof die betangrijl< is voor de vormíng en activering van
de ce[en die zorgen voor onze boi.afbraak: de osteoclasten.
l'1et wegvangen van RANI(L rernt de aannraak van deze ce[Len

en van hun voorlopers, waardoor de vorming, activiteÍt en
het overleven van deze cellen worcl't beperkt. Dit leidt tot
minder botresorptie en uiteindeLÍjl( ïot meer botaanmaak.
Behandeling rnet denosurnab verhoogt dus ook de
bol.dichtheid en verminderI cle kans oo osteooorotische
íracture n. Het werkingsrne chanisme verschilt niet die
van bisfos[onaten; die hopen zich op in het llot, terwÍji
denosumab verdwijnt zodra dat niet nreer gegeven wordl.

"Het werkingsmechanisme verschilt
met die van bisfosfonaten"

Let op!
Hierdoor is het van belang dat je niet zómaar stopt met
de medicatie, maar dit altijd ín overleg met je arts doet.
Omdat we weten dat het effect van clenosumab binnen het
jaar verdwijnt, dus ook dat bepaalde patienten dan een
hogere kans hebben op wervelbreuken, kan je arts metje
bespreken om een tijdetijke vervolgbehandeling te geven;

b ijvoorbeeld een malig een i nfu us of bisfosfo naat-tablette n.

Advies van de Osteoporose Vereniging
VeeI patiënten met osteoporose zijn in 2012 en 20.13, de
eerste jaren na de inlroductie van denosumab, met dít
nriddel begonnen. Zij worden inrnídde[s zo'n 5 jaar hiernree
behandeld. F-r zullen monenteet dus behandelaren zijn
die de therapie stoppen, omclai zij dezelíde behande[duur
aanhouden als ze cloen bij bisfosfonaten.
On[angs is hierover een artikeI verschenen in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneesl<u nde:
'i'let denosumab-di[ernnia'. ln dit artil<e[, geschreven door
Bruce H,R. WoLffenbuttet, Elsl<e Marije Abma en Natasha
M. Appelrnan-Dijkstra, wordt gewezen op het risico dat
sommige patiënten hebben als zÍj zonder overleg eni
of vervoLgbehandeling stoppen met het middei. De

Osteoporose Vereniging adviseert dan ook om aftijd met
je arLs in gesprek te gaan. Stop nooit met de behandeLing
zondr:r de risico's goed te hellben doorgesprol<en.

"Het is van belang dat je niet
zómaar stopt met de medicatie,
maar dit attiid in overleg met iê
arts doet"
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