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Beszámoló

A teriparatid a posztmenopauzális korban lév" n"k 
számára a súlyos oszteoporózis kezelésében új mérföld-
követ jelent" készítmény. A kezelésére eddig kifejlesztett 
és jelenleg is használt terápiák megoldást nyújtanak a 
betegség el"rehaladtának, rosszabbodásának késlelteté-
sére vagy megakadályozására; hatásuk azonban er"sen 
korlátozott a már kialakult csontritkulás és károsodott 
csontszerkezet esetén, azoknál a betegeknél, akik kett", 
vagy több törésen is átestek.  

A teriparatid, PTH-1-34 egy, az emberi szervezetben 
megtalálható, a csontképz"dést serkent" anyag biotech-
nológiával el"állított mása, így elmondható, hogy fizi-
ológiás hatásmechanizmusú. Az ajánlott, maximum 18 
hónap hosszúságú kezelést követ"en a terápiás hatás ! a 
csonttömeg növekedése, fájdalom csökkenése ! hosszú 
távon, évekig fennmarad. 

A gyógyszer egyedülálló terápiás el"nyökkel rendel-
kezik:

1. Az els" és egyetlen készítmény, amely már rövid 
id" alatt serkenteni képes az új csont képz"dését, növeli 
a csont mennyiségét, javítja a károsodott csontszerkeze-
tet, megfordítva a súlyos csontritkulás lefolyását,

2. jelenleg nincs más hasonló hatású készítmény,
3. jelent"sen csökkenti a csonttörések kockázatát és a 

szöv"dmények el"fordulását,
4. hatása független a beteg életkorától, a betegség 

súlyosságától és az el"zetes csigolyatörések számától,
5. a kezelés súlyos, többszöri törésen átesett betegeknél 

eredményesen csökkenti az újbóli törések kockázatát,
6. a készítmény ! a középsúlyos és súlyos csigolya-

törések megel"zésével ! csökkenti a betegek hátfájásos 

panaszait és a testmagasság csökkenését is, valamint a 
gyógyszer hátfájás csökkent" hatása a kezelés felfüg-
gesztése után is tartósan fennmarad,

7. a kezelés biztonságos és jól tolerálható.
A gyógyszer természetéb"l adódóan ! biotechnoló-

giával el"állított bonyolult fehérjemolekuláról van szó 
! orálisan nem adagolható, hiszen a gyomor lebontaná a 
fehérjét. Így a hatóanyag el"re töltött szubkután injekci-
óban kerül forgalomba, melynek használata kényelmes 
és egyszer& alkalmazást tesz lehet"vé az erre a célra 
szolgáló #pen%, injekciós toll használatával. 

Az új hatóanyag az eddigi kezelésekhez képest 
gyorsabb és jelent"sebb mérték&, valós csonts&r&ség 
növekedést eredményez, amely már a kezelés harmadik 
hónapjában kimutatható. A kezelés:

= 90 százalékkal csökkenti a középsúlyos és súlyos 
csigolyatörések el"fordulásának kockázatát 

= 77 százalékkal csökkenti a többszörös csigolyatöré-
sek el"fordulásának kockázatát 

= 65 százalékkal csökkenti az összes új csigolyatörés 
el"fordulásának kockázatát 

= 53 százalékkal csökkenti az új, nem vertebrális töré-
sek el"fordulásának kockázatát, amely már a kezelés 9. 
hónapjától megnyilvánul.

Az Európai Unió számos tagállamában már forgal-
mazott és kiemelten támogatott gyógyszerr"l van szó. 
Várhatóan, a már itthon is törzskönyvezett készítmény 
hamarosan elérhet"vé válik a valódi csontképz" keze-
lésre váró, súlyos oszteoporózisban szenved" magyar 
betegek számára is, akik más kezelési alternatívában 
jelenleg nem részesülhetnek.

Új terápiás lehet!ség a csontritkulás gyógyításában

#Az Egészség Hídja% Összefogás október 2-án negye-
dik alkalommal szervezett figyelemfelhívó és tájékozta-
tó programot a mellrák elleni küzdelem támogatására 
az összefogás jelképeként a rózsaszínre kivilágított 
Lánchíd pesti hídf"jénél, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Dísztermében, és magán a hídon egy séta keretében, 
amelyre minden, az egészség iránt elkötelezett érdekl"-
d"t vártak.

Az Összefogás célja az, hogy a társadalom figyelmét 
felhívják arra, hogy az idejében felismert mellrákos 
megbetegedések nagy százalékban gyógyíthatók, ezért 
fontos az, hogy a sz&r"vizsgálaton a meghívottak minél 
nagyobb számban megjelenjenek. Ugyanakkor tudato-
sítja az Összefogás azt is, hogy a mellrák, illetve minden 
más betegség kockázata csökkenthet", ha a n"k és a 
családok egészséges életmódot folytatnak.

Október 2-án délután az MTA-n rövid tudományos 
szimpóziumra is sor került a témában érintett szakem-
berek, m&vészek részvételével. Ezt követte 18.45-kor a 
figyelemfelkelt" séta, a Roosevelt térr"l, az Egészség 
Hídján ! a Lánchídon át és vissza. A sétán résztvett az 
Amerikai Egyesült Államok jelenlegi nagykövete, Geor-
ge Herbert Walker, az alapító Nancy Brinker, az Amerikai 
Egyesült Államok volt nagykövet asszonya is.

A sétát követ"en az MTA el"tt felállított színpadon 
szórakoztató m&sorral kedveskedtek a megjelentek-
nek, amelyben olyan közismert el"adóm&vészek vettek 

részt, mint Szulák Andrea, aki az esemény háziasszonya 
volt, a Magyar Légier" Zenekar, a Princess, a Pa-Dö-Dö, 
Csepregi Éva, Eszményi Viktória, Zsédenyi Adrienn, Tóth 
Vera és Pál Tamás. A rendezvényen Dr. Demeter Jolán 
bemutatta a nemrégiben megjelent Az eml"rákról min-
denkinek cím& könyvét.

"Egészség Hídja$

A #Mellrák elleni küzdelem% bélyeg, amelyet  az 
Amerikai Posta 1998-ban hozott, és tart ma is for-
galomban, az USPS engedélyével külföldön el"ször 
Magyarországon látott napvilágot. A bélyeg kibocsá-
tói dr. Rácz Jen! egészségügyi miniszter és dr. Szabó 
Pál a Magyar Posta Rt. vezérigazgatója.

A felismerés, az önvizsgálat, a sz&résen való rész-
vétel fontosságára kívánják ezzel is felhívni a közvé-
lemény figyelmét.


