Risedronaat (Actonel®), behandeling en
preventie van postmenopauzale osteoporose
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In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. De plaatsbepaling kan
meestal slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe
gegevens daartoe aanleiding geven, komen wij op de eerste bespreking terug.
De pictogrammen betekenen: + +: een belangrijke uitbreiding van het farmacotherapeutisch arsenaal, +: een nuttig
product, + -: een product met twijfelachtig nut, of een product waarvan de waarde nog niet goed kan worden
beoordeeld, -: een product zonder toegevoegde waarde, - -: een product met extra risico's dat niets toevoegt aan de
behandelingsmogelijkheden.
De prijzen zijn berekend aan de hand van de G-standaard van de Z-Index augustus 2001, vergoedingsprijzen excl. BTW.
Risedronaat
Actonel®) (Procter&Gamble BV, Aventis Pharma BV)
Omhulde tablet 5 mg
behandeling en preventie van postmenopauzale osteoporose
Risedronaat 1 dd 5 mg is geregistreerd voor 'de behandeling van postmenopauzale osteoporose om het risico van
wervelfracturen te verminderen' en 'ter preventie van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een verhoogd
risico van osteoporose' (Gebu 2001; 35: 10-11) . Recent is de indicatie uitgebreid met 'de behandeling van bewezen
postmenopauzale osteoporose om het risico van heupfracturen te verminderen'. Tevens is het middel geregistreerd voor '
het behouden of vergroten van de botmassa van postmenopauzale vrouwen die >3 maanden een systemische
behandeling met corticosteroïden ondergaan (≥7,5 mg/dag prednison of equivalent)'.1 Risedronaat 1 dd 30 mg is
geregistreerd voor de behandeling van de ziekte van Paget (Gebu 2000; 34: 147-148) .
Werkingsmechanisme. Na adsorptie aan hydroxyapatiet in het bot hebben bisfosfonaten een remmend effect op de
door osteoclasten gemedieerde botresorptie.
Klinisch onderzoek. Het effect van risedronaat op het risico van wervelfracturen is bestudeerd in twee
gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken bij postmenopauzale vrouwen 2 (2.458 vrouwen,
botmineraaldichtheid in de lumbale wervelkolom BMD T-score -2,4SD) resp. met twee of meer bestaande wervelfracturen
3 (1.226 vrouwen, BMD -2,8SD). Na drie jaar behandelen met risedronaat 1 dd 5 mg werd ten opzichte van placebo een
significante afname van de incidentie van nieuwe wervelfracturen gevonden van 16,3% naar 11,3% (RR 0,6 [95%BI=0,40,8]) resp. van 29,0% naar 18,1% (RR 0,5 [95%BI=0,4-0,7]). In beide onderzoeken was het effect van risedronaat op
wervelfracturen na één jaar behandeling al evident. Het aantal vrouwen dat gedurende drie jaar moet worden behandeld
om één wervelfractuur te voorkomen bedraagt, afhankelijk van de ernst van de osteoporose, dus 9 tot 20.
In een derde gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek werd het effect van risedronaat 1 dd 2,5 mg of 5 mg op
het risico van heupfracturen bestudeerd bij 5.445 vrouwen van 70-79 jaar met bewezen ernstige osteoporose (BMD in de
femurhals -2,9SD) en bij 3.886 vrouwen >80 jaar met ten minste één risicofactor voor een heupfractuur.4 De
behandelingsduur was 3 jaar. Een analyse van subgroepen, gedefinieerd volgens de klinische praktijk en de huidige
definities van osteoporose, vond a posteriori plaats waarbij de 2,5 mg- en 5 mg-groepen werden samengevoegd. Bij de
vrouwen van 70-79 jaar met bewezen osteoporose was de incidentie van heupfracturen 3,2% in de placebogroep en
1,9% in de risedronaatgroep (RR 0,6 [95%BI=0,4-0,9]). Het aantal vrouwen dat gedurende drie jaar moet worden
behandeld om één heupfractuur te voorkomen bedraagt dus ongeveer 75. Het effect van risedronaat op het aantal
heupfracturen was na ongeveer 1,5 jaar behandeling waarneembaar. Bij de vrouwen >80 jaar was de incidentie van
heupfracturen 5,1% in de placebogroep en 4,2% in de risedronaatgroep, hetgeen niet significant verschilde. Het
remmend effect van risedronaat op de botomzettingssnelheid was een jaar na het staken van de behandeling verdwenen.
In een gecombineerde posthoc-analyse van twee onderzoeken bij mannelijke en vrouwelijke patiënten die langdurig
systemisch met corticosteroïden werden behandeld, werd na 1 jaar behandeling met risedronaat 1 dd 5 mg een
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significante toename van de botmineraaldichtheid ten opzichte van placebo gevonden van 2,9% in de lumbale wervels,
2,8% in de femurhals en 1,6% in de radius.5 De incidentie van nieuwe wervelfracturen bedroeg 16% in de placebogroep
en 5% in de risedronaatgroep (pBijwerkingen. Maag-darmklachten vormen de belangrijkste bijwerking van
bisfosfonaten. In klinisch onderzoek met risedronaat kwamen deze bijwerkingen echter niet frequenter voor dan tijdens
het gebruik van placebo. Tevens zijn voorbijgaande lichte dalingen van de serumcalcium- en fosfaatconcentraties
waargenomen.
Contra-indicaties en interactie. Voor alle bisfosfonaten geldt een ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring
Zwangerschap en borstvoeding. Bisfosfonaten dienen niet te worden toegepast tijdens de zwangerschap en de
lactatie.
Plaatsbepaling
De effectiviteit van risedronaat op zowel het risico van wervel- als van heupfracturen is vastgesteld bij postmenopauzale
vrouwen De effectiviteit van risedronaat is niet vastgesteld bij vrouwen >80 jaar met een risicofactor, omdat andere nietskelet gerelateerde factoren het fractuurrisico meer beïnvloeden. Behandeling met het middel dient daarom te worden
beperkt tot vrouwen met bewezen osteoporose.
Bij postmenopauzale vrouwen die langdurig met systemische corticosteroïden worden behandeld, is aangetoond dat
behandeling met risedronaat leidt tot behoud van botmassa en een afname van het aantal nieuwe wervelfracturen.
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