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Abstract 

Background: Postmenopausal osteoporosis constitutes a major health problem in Norway, 

and is associated with significant morbidity and mortality. Bisphosphonates are the first line 

treatment for the management of osteoporosis. Still, many aspects concerning bisphosphonate 

treatment remains inadequately documented; including whether there are significant 

differences between the bisphosphonates regarding fracture-preventing effect.  

Objective: To compare the fracture-preventing effect of the four most commonly used 

bisphosphonates in Norway on postmenopausal osteoporosis.  

Method: This project is a systematic literature review, based on a literature search in 

PubMed. This database was searched for systematic reviews and meta-analyses published the 

last ten years concerning the use of alendronic acid, ibandronic acid, risedronic acid and 

zoledronic acid and their effect on the most commonly occurring osteoporotic fractures; 

vertebral, hip and wrist fractures.  

Results: After a systematic selection based on pre-specified criteria of inclusion and 

exclusion, five systematic reviews were identified. The results from these five reviews show 

that all four bisphosphonates have significant preventive effect on vertebral fractures 

compared to placebo. The same goes for the preventive effect on hip fractures, with the 

exception of ibandronic acid. Alendronic acid is the only bisphosphonate which is proven to 

have preventive effect on wrist fractures compared to placebo. Indirect comparison, based on 

mixed treatment comparison metaanalysis (MTC), shows that zoledronic acid is more 

effective in preventing vertebral fractures than the other three bisphosphonates, and that there 

are no significant differences between the bisphosphonates in the preventive effect on hip 

fractures. None of the five included systematic reviews have undertaken an MTC concerning 

the effect on wrist fractures; hence it remains unclear whether there are significant differences 

between the bisphosphonates regarding preventive effect on this fracture type.  

Conclusion: Of the four most commonly used bisphosphonates in Norway for 

postmenopausal osteoporosis, zoledronic acid is proven to be more effective than alendronic 

acid, ibandronic acid and risedronic acid in preventing vertebral fractures. Moreover, 

zoledronic acid has the highest probability of being the most efficacious bisphosphonate 

regarding the prevention of vertebral and hip fractures, in addition to the compound outcome 

“any fracture”. 
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1 Introduksjon  

Osteoporose er en systemisk skjelettsykdom som via redusert benmasse og – kvalitet, svekker 

benvevets bruddstyrke. Tilstanden forekommer vesentlig oftere hos kvinner enn hos menn. 

Prevalensen øker med alderen for begge kjønn og sykdommen er forbundet med betydelig 

morbiditet og mortalitet. Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av osteoporose, og det 

estimeres at ca 50 % av kvinner og 25 % av menn over 50 år vil få et osteoporotisk brudd i 

løpet av livet (1). Følgelig utgjør denne tilstanden et omfattende helseproblem, både for den 

enkelte pasients funksjonsevne og livskvalitet, samt på helsepolitisk og samfunnsøkonomisk 

nivå. Det ligger derfor en betydelig verdi i å utvikle behandlingsregimer som effektivt 

forebygger osteoporose, samt bremser progresjon av manifest sykdom.   

Perorale bisfosfonater er førstelinjemedikamenter for behandling av osteoporose (2). 

Imidlertid er det mange aspekter ved bisfosfonatbehandling som er utilstrekkelig 

dokumentert. Dette gjelder blant annet optimal behandlingsvarighet, samt hvorvidt det er 

signifikante forskjeller i frakturforebyggende effekt mellom de ulike bisfosfonatene. Videre 

foreligger begrenset dokumentasjon for bisfosfonatbehandling hos menn, ettersom 

mesteparten av forskningen er gjort på postmenopausale kvinner (3) (4). 

I denne oppgaven er målet å foreta en systematisk gjennomgang av dokumentasjonen som 

sammenlikner den frakturforebyggende effekten av bisfosfonater ved postmenopausal 

osteoporose. Kriterium for inklusjon er systematiske oversikter som er basert på 

kvalitetssikrede, dobbelt blindede randomiserte kontrollerte studier (RCT). Oppgaven vil 

dermed gi en oversikt over publiserte systematiske oversikter som belyser den aktuelle 

problemstillingen. Oppgaven vil ta for seg de mest brukte bisfosfonatene i Norge; 

alendronsyre, ibandronsyre, risedronsyre og zoledronsyre, samt deres effekt på de vanligste 

frakturtypene ved postmenopausal osteoporose; vertebrale frakturer, håndleddsfraktur og 

hoftefraktur.  

Avgrensning: det foreligger ulike definisjoner av begrepet non-vertebral fraktur. Begrepet kan 

forstås som alle andre frakturer enn vertebrale frakturer, eller være begrenset til fraktur i 

femur, clavicula, humerus, håndledd, pelvis, tibia eller fibula (5). Ulike definisjoner av 

begrepet non-vertebral fraktur fører til at resultater fra forskjellige studier som ser på dette 

endepunktet, ikke vil være sammenliknbare. Av denne grunn vil denne oppgaven se bort fra 

resultater fra studier som omhandler denne typen fraktur. Oppgaven vil begrense seg til 

endepunktene håndleddsfraktur, hoftefraktur og vertebrale frakturer.   
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I det følgende presenteres anatomiske og fysiologiske forhold ved benvev, samt patofysiologi, 

diagnostikk og behandling av postmenopausal osteoporose. Videre følger beskrivelse av 

metode og resultater, samt diskusjon av funnene. 

1.1 Benvev 

Benvevet er bygd opp av celler og ekstracellulær matrix. Sistnevnte består av osteoid, der 

type I kollagen er den viktigste komponenten, samt krystallinsk kalsiumfosfat 

(hydroxyappatitt; Ca10(PO4)6(OH)2). Deponering av hydroxyappatitt i osteoidet betegnes 

mineralisering, og resulterer i dannelsen av hardt benvev. De viktigste celletypene i benvev er 

osteoblaster, osteoklaster og osteocytter. Osteoklaster er multinukleære kjempeceller som 

bryter ned benvevet. Osteoblaster sekrerer komponentene i den organiske benmatrix 

(osteoidet), i tillegg til at de interagerer med og aktiverer osteoklaster. Osteocytter deriveres 

fra osteoblaster som er blitt innleiret i nydannet, mineralisert osteoid (6).  

Remodellering 

Etter at skjelettet er ferdigvokst, foregår det gjennom hele livet en kontinuerlig remodellering 

av benvevet slik at dets biomekaniske styrke opprettholdes. Prosessen innebærer at 

osteoklaster bryter ned benvev, samtidig som osteoblaster produserer nytt benvev for å 

erstatte det tapte. Denne prosessen foregår kontinuerlig, slik at hele skjelettet er skiftet ut i 

løpet av 10 år (6). I tillegg til endogene hormoner og cytokiner, har en rekke miljøfaktorer 

innvirkning på remodelleringsprosessen, deriblant kosthold, medikamenter og fysisk aktivitet 

(6). Hormoner av betydning for remodellering er østrogener, glukokortikoider, tyroksin, samt 

hormoner involvert i kalsium- og fosfathomeostasen (vitamin D, parathyroideahormon og 

kalsitonin). 

Østrogener hemmer rekruttering av osteoklastprekursorer, øker produksjonen av vekstfaktorer 

i benvevet, samt stimulerer proliferasjon og hemmer apoptose av osteoblaster (6). Netto effekt 

er følgelig at benvevets integritet bevares. Reduserte fysiologiske nivåer av østrogen i 

forbindelse med menopause resulterer i manglende inhibisjon av osteoklastene, kombinert 

med redusert osteoblastaktivitet. Dette resulterer i tap av benmasse, hvilket gir økt risiko for 

osteoporose (6).  

Kalsitriol (biologisk aktivt vitamin D) er viktig for normal benvevsdannelse og mineralisering 

av benvevet. Dette beror på at vitamin D sørger for tilstrekkelig tilgang på kalsium og fosfat 

ved å stimulere opptak fra tarmen, i tillegg til å stimulere osteoblastaktivitet (7).   
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Endringer i benmassen gjennom livet 

Benmassen øker mens skjelettet vokser, og når sitt maksimum i 20-30 års alderen hos begge 

kjønn. Maksimal benmasse er hovedsakelig bestemt av genetiske faktorer (8). Videre har 

kvinner ca 20 % lavere maksimal benmasse enn menn. Miljøfaktorer som er av betydning for 

maksimal benmasse, er fysisk aktivitet og inntak av kalsium og vitamin D under skjelettets 

vekstfase (det vil si i tenårene og ung voksen alder). Fra 20-30 års alder avtar benmassen 

gradvis hos begge kjønn grunnet redusert evne til nydannelse av ben som følge av redusert 

antall osteoblaster (6). For hver remodelleringssyklus blir det dermed en overvekt av 

benresorpsjon. Økende alder er dessuten assosiert med økende andel fettceller i benvevet, 

hvilket i tillegg til redusert benmasse bidrar til å svekke benvevets bruddstyrke ytterligere (6). 

Hos kvinner reduseres benmassen raskere enn hos menn. I tillegg til det aldersbetingede tapet 

av benmasse som rammer begge kjønn, bidrar postmenopausal østrogenmangel til å 

akselerere bentapet hos kvinner (6). 

1.2 Osteoporose 

Sykdommen osteoporose er karakterisert ved redusert benmasse og forringelse av benvevets 

mikroarkitektur, hvilket fører til at skjelettets bruddstyrke reduseres (9). Frakturer kan oppstå 

ved eksponering for mekanisk belastning som et frisk skjelett ville tålt; dette betegnes 

lavenergifraktur og er definert som fraktur forårsaket av fall fra egen høyde eller lavere (10). 

Osteoporose er den vanligste årsaken til slike frakturer, og begrepet osteoporotisk fraktur 

brukes synonymt med lavenergifraktur (11). Østrogenmangel etter menopause og 

aldersrelatert forringelse av benvevshomeostasen er de vanligste årsakene til osteoporose (6).  

Osteoporotiske frakturer kan forekomme i alle knokler, men sees hyppigst i ryggvirvler 

(corpora vertebrae), håndledd (radius, ulna og/eller carpalknoklene) og lårhals (collum 

femoris) (8). Håndleddsfraktur kan forårsakes av fraktur i en av de åtte håndrotsknoklene, 

ulna eller radius, men skyldes som regel fraktur i sistnevnte (12). 

Blant de vanligste osteoporotiske frakturene, regnes lårhalsfraktur som mest alvorlig, og slike 

frakturer utgjør den største byrden av både morbiditet og mortalitet ved osteoporose (5). 

Mortalitet i akuttstadiet av en lårhalsfraktur er ca 12 %, i tillegg til at affiserte pasienter har 

vedvarende økning i mortalitet på ca 20 % sammenliknet med jevnaldrende personer uten 

lårhalsfraktur (8). Videre påvirker lårhalsfrakturer pasientens funksjonsnivå på lang sikt, og 
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det er estimert at omtrent halvparten av kvinner med en osteoporotisk lårhalsfraktur ikke 

gjenvinner sitt tidligere funksjonsnivå (5).  

1.2.1 Inndeling 

En skiller mellom to typer osteoporose: primær og sekundær. Hos kvinner med osteoporotiske 

frakturer er primær osteoporose vanligste årsak, mens blant menn med osteoporose har om lag 

halvparten den sekundære formen (8) (13). 

Primær osteoporose inkluderer postmenopausal osteoporose og senil osteoporose. Førstnevnte 

er forårsaket av en kombinasjon av aldersrelatert bentap og postmenopausal østrogenmangel. 

Postmenopausal osteoporose er den vanligste formen for osteoporose, og tidlig menopause 

(før fylte 45 år) regnes som en svært viktig risikofaktor (8). Tilstandens typiske manifestasjon 

er ryggvirvel- eller håndleddsfraktur hos kvinner i alderen 60-80 år. Senil osteoporose rammer 

begge kjønn og skyldes aldersrelatert tap av benmasse. Tilstanden manifesterer seg typisk 

som lårhalsfraktur hos 70-90 år gamle personer.  

Sekundær osteoporose er forårsaket av en underliggende sykdom eller medikamentell 

behandling. De vanligste årsakene er glukokortikoidbehandling, hypogonadisme og 

alkoholisme (8). Utvikling av sekundær osteoporose grunnet glukokortikoidbehandling 

gjelder ved systemisk administrasjon, fortrinnsvis ved behandlingsvarighet over tre måneder, 

og risikoen er doseavhengig (3) (13). Ved iatrogent tilskudd blir plasmakonsentrasjonen av 

glukokortikoider høyere enn det fysiologiske nivået av hormonet, hvilket bevirker tap av 

benmasse gjennom hemming av osteoblaster og stimulering av osteoklaster (6).  

1.2.2 Risikofaktorer 

Primær osteoporose er hovedsakelig genetisk betinget, idet genetikk er bestemmende for både 

maksimal benmasse og hastighet av aldersrelatert bentap. En rekke gener er involvert 

(multigenetisk disposisjon) og enkelte polymorfismer er identifisert (8). 

Andre faktorer som er av betydning for utvikling av primær osteoporose er høy alder, kjønn 

(kvinne) og miljøfaktorer som fysisk inaktivitet, lav kroppsmasseindeks (KMI), røyking, 

tidlig menopause, samt utilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D. Regelmessig fysisk 

aktivitet sammen med adekvat inntak av kalsium og vitamin D, angis å være viktig for å 

optimalisere maksimal benmasse, samt å begrense det aldersrelaterte bentapet (8).  

FRAX er et verktøy utarbeidet av WHO som beregner 10-års risiko for en osteoporotisk 

fraktur (14). Vurdering av pasientens frakturrisiko baseres blant annet på alder, kjønn og 
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KMI, samt forekomst av lavenergifraktur i sykehistorien. Tidligere lavenergifraktur er en 

svært viktig risikofaktor for nye frakturer, og fremtidig frakturrisiko øker med antall tidligere 

lavenergifrakturer (dette gjelder særlig for fraktur i columna vertebralis) (3). FRAX kan 

benyttes for å veilede utredning og behandlingsvalg ved osteoporose. 

1.2.3 Klinikk 

Postmenopausal osteoporose er mer å betrakte som en økt risiko for fraktur, enn en egen 

sykdom, i det tilstanden i seg selv er asymptomatisk inntil pasienten får en fraktur (13). 

Osteoporotiske frakturer i columna vertebralis kan manifestere seg som akutte ryggsmerter, 

eller gi seg til kjenne mer gradvis i form av økende thorakal kyfose, redusert høyde og 

kroniske ryggsmerter. Kliniske funn som kan indikere postmenopausal osteoporose, er crista-

costa avstand mindre enn 2 cm, og vegg-bakhode avstand mer enn 0 cm (9). Ekstravertebrale 

osteoporotiske frakturer manifesterer seg som regel i form av akutte lokaliserte smerter og 

deformasjon forårsaket av lavenergitraume. Komplikasjoner til osteoporotiske frakturer er 

progredierende funksjonstap, kroniske smerter og nedsatt livskvalitet (13).  

1.2.4 Diagnostikk 

Frakturer diagnostiseres ved bruk av konvensjonell røntgen, mens sykdommen 

postmenopausal osteoporose diagnostiseres ved hjelp av bentetthetsmåling (BMD: bone 

mineral density). Diagnosen kan også stilles på bakgrunn av påvist lavenergifraktur (9). 

DXA-scan (dual energy X-ray absorptiometer) av hofte og lumbalcolumna regnes som 

gullstandard for måling av bentetthet (13).   

Utredning er indisert dersom pasienten har kliniske risikofaktorer for postmenopausal 

osteoporose; blant andre lavenergifraktur i sykehistorien, thorakal kyfose, tidlig menopause, 

undervekt (KMI<18), heriditet for postmenopausal osteoporose, samt FRAX-score over 15 % 

(13).  

DXA-scan 

Resultat av DXA-måling angis som absolutt BMD-verdi samt som T-score og Z-score. T-

score angir antall standardavvik fra referanseverdien i en populasjon unge, friske individer 

(20-29 år). Z-score angir antall standardavvik fra alder- og kjønnsjustert referanseverdi. En T-

score lavere enn 2,5 standardavvik (<-2,5 SD) i hofte eller lumbalcolumna er diagnostisk for 

osteoporose (9) (13). T-score mellom -1 og -2,5 standardavvik betegnes osteopeni (lav 

benmasse). Betegnelsen etablert osteoporose (også kalt klinisk manifest osteoporose) 
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innebærer at det er påvist en eller flere lavenergifrakturer, i tillegg til T-score svarende til 

osteoporose (3). 

I tillegg til diagnostikk, benyttes DXA-scan til monitorering av behandlingsrespons ved 

medikamentell osteoporosebehandling. BMD-verdi har høy grad av korrelasjon med 

benvevets bruddstyrke og angis å være den viktigste målbare risikofaktor for fraktur (1). 

Nasjonal veileder i endokrinologi fra 2015, anbefaler at DXA-scan av hofte og 

lumbalcolumna utføres to til tre år etter behandlingsoppstart med antiresorptive legemidler for 

å vurdere terapiresponsen (9). Selv om bentetthet målt ved DXA-scan i høy grad samsvarer 

med benvevets bruddstyrke, har imidlertid studier vist at sammenhengen mellom disse 

parametrene ikke er linær, og at en endring i bentetthet derfor korrelerer dårlig med 

frakturforebyggende effekt (8) (15) (16). Retningslinjer fra American college of Physicians 

fra 2017 anbefaler derfor å avstå fra DXA-måling de første fem årene etter oppstart av 

medikamentell osteoporosebehandling hos kvinner. Anbefalingen klassifiseres imidlertid som 

svak (GRADE-klassifisering: «weak recommendation, low-quality evidence» (17)). 

Blodprøver 

I tillegg til bentetthetsmåling, inngår blodprøver i utredningen av postmenopausal 

osteoporose. Parametre som analyseres, er blant andre kalsium, fosfat, vitamin D, nyre- og 

leverfunksjon, i tillegg til benmarkørene CTX og P1NP (9). Sistnevnte er substanser som 

frigjøres fra benvevet ved henholdsvis benresorpsjon og benformasjon, og muliggjør derved 

monitorering av benvevsremodelleringen. Patologisk ubalanse i remodelleringen svekker 

benvevets strukturelle integritet, og utgjør en selvstendig risikofaktor for fraktur, uavhengig 

av BMD (18). Følgelig gir måling av benmarkører nyttig tilleggsinformasjon til 

bentetthetsmålinger med tanke på vurdering av frakturrisiko. Benmarkører benyttes ikke 

rutinemessig i utredningen av postmenopausal osteoporose, men er nyttig for å monitorere 

behandlingsrespons og – etterlevelse (13) (18). Følgelig er det hensiktsmessig å kjenne 

pasientens utgangsverdi av P1NP og CTX. 

Nasjonal veileder i endokrinologi fra 2015, anbefaler måling av benmarkører seks måneder 

etter oppstart av medikamentell behandling, og deretter årlig (9). Forventet endring i 

serumnivået av benmarkører avhenger av om pasienten benytter antiresorptiv eller anabol 

behandling (se senere). 
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1.2.5 Behandling  

Behandling av postmenopausal osteoporose består dels av non-farmakologiske tiltak og dels 

av farmakoterapi, i tillegg til kirurgisk intervensjon. Tilstrekkelig inntak av vitamin D og 

kalsium er basis i all osteoporosebehandling, og er svært viktig uavhengig av om pasienten 

skal ha medikamentell behandling eller ikke (1) (13). 

Non-farmakologisk behandling 

Non-farmakologisk behandling inkluderer livsstilsendringer som røykestopp, reduksjon av 

alkoholinntak, regelmessig fysisk aktivitet, samt tilskudd av vitamin D og kalsium. Anbefalt 

daglig inntak for personer over 60 år (begge kjønn) er 800mg kalsium og 10-20μg vitamin D 

(10μg ved alder<75 år, 20μg ved alder>75 år, (13) (19)). Dersom pasienten ikke får i seg de 

anbefalte dosene gjennom kosten, bør det igangsettes medikamentelt tilskudd. Verken 

kalsium- eller vitamin D-tilskudd alene har dokumentert effekt på frakturrisiko, men 

kombinasjon av disse er vist å redusere risiko for osteoporotiske frakturer (3).  

Flertallet av osteoporotiske frakturer er forårsaket av fall (3). Det er derfor svært viktig å 

avdekke om det foreligger økt falltendens og identifisere eventuelle underliggende årsaker 

som kan avhjelpes. Det kan for eksempel dreie seg om redusert syn, ortostatisk hypotensjon 

eller interkurrent sykdom som resulterer i redusert allmenntilstand og snubletendens. 

Fallforebyggende tiltak i hjemmet kan være å bruke sklisikre sko, fjerne løse tepper, samt å 

montere håndtak som pasienten kan støtte seg på. Videre kan balansetrening være et gunstig 

tiltak for å redusere falltendens.  

Kirurgisk behandling 

Ortopedisk kirurgi er som regel nødvendig for å stabilisere og sikre tilhelingen av 

osteoporotiske frakturer (8). Dette innebærer for eksempel bruk av osteosyntesemateriale for å 

stabilisere lårhalsfrakturer, samt innsetting av hemi- eller totalprotese. Dessuten utføres 

vertebroplastikk i analgetisk øyemed ved smertefulle frakturer i columna vertebralis. 

Farmakologisk behandling 

Det foreligger to typer medikamentell behandling for postmenopausal osteoporose: 

antiresorptive legemidler som bremser tap av benvev, og anabolske medikamenter som 

stimulerer benvevsdannelse. Eksempler på antiresorptive medikamenter er bisfosfonater, 

hormontilskudd, selektive østrogen-reseptor modulatorer (SERM) og denosumab 

(rekombinant humant monoklonalt antistoff). Ved anabol terapi gis tilskudd av 
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parathyroideahormon. Kliniske retningslinjer publisert av American college of Physicians 

(ACP) i mai 2017 angir alendronsyre, risedronsyre, zoledronsyre og denosumab som likestilte 

førstevalg ved oppstart av medikamentell behandling (13) (17). Unntaket er pasienter med 

nedsatt nyrefunksjon, der denosumab anbefales som førstevalg (11).  

Den viktigste indikatoren for behandlingseffekt ved farmakoterapi, er forekomst av nye 

lavenergifrakturer (13). I tillegg benyttes, som tidligere beskrevet, DXA-scan og serummåling 

av benmarkører for å monitorere behandlingsrespons. 

1.3 Bisfosfonater 

Bisfosfonater er en type antiresorptiv behandling som er mye brukt i behandling av 

osteoporose (2). Foruten kvinner med postmenopausal osteoporose, er bisfosfonater indisert 

ved behandling av osteoporose hos menn, samt ved glukokortikoidindusert osteoporose. 

Bisfosfonatene innleires i benvevet, frigjøres langsomt over år og motvirker resorpsjon av 

benvevet.  

1.3.1 Biokjemi 

Bisfosfonater er syntetiske analoger av det endogene stoffet pyrofosfat, der det sentrale 

oksygenatomet er byttet ut med et karbonatom (se figur 1). Denne strukturendringen gjør at 

bisfosfonatene er mer enzymresistente enn pyrofosfat, og dermed mer kjemisk stabile (6). 

Oppbyggingen av sidekjedene R1 og R2 er avgjørende for bisfosfonatets egenskaper og 

potens. Den første sidekjeden er av betydning for stoffets antiresorptive egenskaper, mens den 

andre sidekjeden er bestemmende for stoffets affinitet til benvev. Bisfosfonater med en 

nitrogenholdig gruppe (aminogruppe) i den første sidekjeden betegnes aminobisfosfonater og 

har sterkere antiresorptive egenskaper enn bisfosfonater uten en slik gruppe (2) (20). 

Eksempler på aminobisfosfonater er alendronsyre, risedronsyre, ibandronsyre og 

zoledronsyre; mens etidronsyre tilhører gruppen av bisfosfonater uten aminogruppe. 

Bisfosfonatets affinitet for benvev er av betydning for medikamentets langtidseffekt, og angis 

å være sterkest for zoledronsyre og alendronsyre, og svakest for etidronsyre (2). Endelsen – at 

(alendronat, zoledronat også videre) betegner saltformen av det samme virkestoffet, og 

betegnelsene – syre og – at brukes til dels om hverandre i faglitteraturen (for eksempel 

alendronsyre og alendronat).  
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Figur 1: Strukturformel pyrofosfat og 

bisfosfonat (2). 

1.3.2 Bruk i Norge 

I Norge er det fem bisfosfonater som er registrert med indikasjonen osteoporosebehandling; 

alendronsyre, etidronsyre, ibandronsyre, risedronsyre og zoledronsyre (21). Etidronsyre ble 

avregistrert i 2001, men er tilgjengelig på godkjenningsfritak. Zoledronsyre administreres 

intravenøst, mens de øvrige inntas peroralt. Ibandronsyre kan administreres peroralt eller 

intravenøst. Tall fra reseptregistret viser at alendronsyre er det mest brukte bisfosfonatet, med 

51.860 registrerte brukere i Norge i 2017 (22). Videre fremgår det at etidronsyre, 

ibandronsyre og risedronsyre hadde henholdsvis 0, 597 og 309 registrerte brukere i Norge 

samme år. Tilsvarende tall for zoledronsyre er 5612 (se tabell 1). Det komplette tallmaterialet 

fra reseptregistret er vedlagt i appendiks (se vedlegg 1). 

Virkestoff Administrasjonsform Dosering Ant reg brukere 

i Norge (2017) 

Halveringstid 

Alendronsyre Peroral 70mg x1/uke eller 

10mg x1/dag 

51.860 Tofasisk: initialt 1t, 

eliminasjon fra 

benvev: 10 år 

Etidronsyre Peroral 400mg x1/dag i 2 

uker, deretter 11 uker 

behandlingspause 

(syklisk 

administrasjon)  

0 Tofasisk: initialt 1-

6t, eliminasjon fra 

benvev: 2-10 uker 

Ibandronsyre Peroral/intravenøs 150mg x1/mnd (p.o) 

eller 3 mg hver tredje 

mnd (i.v) 

597 Halveringstid 10-

60t 

Risedronsyre Peroral 5mg x1/dag eller 

35mg x1/uke 

309 Tofasisk: initialt 

1,5t eliminasjon fra 

benvev: 3 uker 
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Zoledronsyre Intravenøs 5 mg x1/år (i.v) 5612 Halveringstid 7 

døgn 

Tabell 1: tabellen viser oversikt over antall registrerte brukere av de ulike bisfosfonatene i Norge i 2017, samt 

dosering, administrasjonsform og halveringstid for de forskjellige preparatene (21) (22). Doseringene som er 

angitt gjelder ved osteoporosebehandling (andre doseringer ved behandling av andre tilstander).  

1.3.3 Virkningsmekanisme 

Bisfosfonatene binder hydroxyappatittkrystaller i benvevet med sterk affinitet, og frigjøres 

gradvis når benvevet resorberes av osteoklastene (6). Dette fører til at osteoklastene 

eksponeres for høye lokale konsentrasjoner av virkestoffet. Bisfosfonatene tas opp i 

osteoklastene og fører til nedsatt funksjonsevne og apoptose av osteoklastene, hvilket 

resulterer i redusert resorpsjon av benvevet (2).  Bisfosfonatene har i tillegg en hemmende 

virkning på osteoblastene og bevirker følgelig redusert benvevsomsetning. Ettersom 

inhibisjonen av osteoklastene er sterkere enn den hemmende effekten på osteoblastene, er 

netto effekt allikevel forøket bentetthet. Bisfosfonatene vil i løpet av de første tre årene med 

behandling øke hofte-BMD med 2-6 % og columna-BMD med 5-10 %, for deretter å 

vedlikeholde bentettheten på disse nivåene ved videre behandling (8) (9). 

1.3.4 Farmakokinetikk 

Perorale bisfosfonater har svært lav absorpsjon i gastrointestinaltraktus (1-2 %), og 

biotilgjengeligheten forringes ytterligere ved samtidig inntak av andre medisiner, mat eller 

drikke (spesielt kalsiumholdig). Av den mengden medikament som absorberes og kommer 

over i systemkretsløpet, vil andelen som bindes opp i benvev avhenge av bisfosfonatets 

affinitet for benvev. Andelen som bindes til benvev angis å variere fra 80 % for alendronsyre, 

til 20 % for etidronsyre (2). Bisfosfonatet bindes, som tidligere nevnt, til hydroxyappatitt-

krystaller i benvevet, og frigis når benvevet resorberes. Dette innebærer at virkestoffet kan 

forbli inkorporert i benvevet i årevis, og sannsynligvis livet ut (6). Den andelen medikament 

som ikke bindes opp i benvev metaboliseres ikke, men utskilles uforandret gjennom nyrene. 

Behandling med bisfosfonater forutsetter derfor adekvat nyrefunksjon. Halveringstiden i 

plasma varierer mellom de ulike bisfosfonatene, grunnet ulik grad av binding til albumin. 

1.3.5 Administrasjon 

Ved peroral administrasjon skal tabletten inntas fastende, og pasienten må ikke innta mat eller 

andre medisiner de første 45-60 minuttene etter inntak (6). Tabletten svelges med rikelige 

mengder vann for å unngå øsofagusirritasjon. Pasienten skal være i oppreist posisjon under 

tablettinntak, samt de første 60 minuttene etter inntak, for å hindre at tabletten setter seg fast i 
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spiserøret (13) (21). Ved intravenøs administrasjon er det viktig å sikre adekvat 

hydreringsstatus før medikamentet tilføres. 

1.3.6 Bivirkninger 

De perorale bisfosfonatene kan ha en irritativ effekt på slimhinnen i øvre 

gastrointestinaltraktus. Lette gastrointestinale bivirkninger i form av dyspepsi og kvalme sees 

relativt hyppig, og er vanligste årsak til seponering (2). Det er estimert at opptil 65 % av 

pasientene som får forskrevet perorale bisfosfonater, autoseponerer medikamentet innen ett år 

(13), hvilket innebærer at suboptimal etterlevelse er en betydelig utfordring ved behandling 

med perorale bisfosfonater. Sjeldnere former for gastrointestinale bivirkninger 

øsofaguserosjoner og magesår. Perorale bisfosfonater bør derfor ikke administreres til 

pasienter med sykdom i øvre gastrointestinaltraktus som kan forhindre eller forsinke passasje 

av medikamentet og derved øke faren for sårdannelse. Andre bivirkninger av bisfosfonater er 

hodepine, samt muskel- og skjelettsmerter (3). 

En relativt vanlig bivirkning av intravenøse bisfosfonater, er en forbigående og 

selvbegrensende influensaliknende episode, med feber, slapphet og muskelsmerter. Dette 

inntrer hovedsakelig ved første gangs administrasjon, og blir mindre fremtredende ved 

påfølgende doseringer (23). Sjeldnere bivirkninger som er observert ved bruk av intravenøs 

zoledronsyre, er atrieflimmer og nedsatt nyrefunksjon (8). 

Sjeldne, men alvorlige bivirkninger av bisfosfonater inkluderer uveitt, osteonekrose i kjeven 

og atypisk subtrochantær femurfraktur. De to sistnevnte beror trolig på langvarig suppresjon 

av normal benomsetning (20). Osteonekrose i kjeven manifesterer seg som nekrotisk benvev i 

mandibula og/eller maxilla, og de fleste tilfellene som er rapportert er blant cancerpasienter 

som har fått høye doser av intravenøse bisfosfonater (spesielt zoledronsyre) (6) (8) (9). 

Faktorer som øker risiko for osteonekrose i kjeven under bisfosfonatbehandling er dårlig oral 

hygiene, sykdom i tenner og munnhule, invasive tannprosedyrer, kjemoterapi og 

glukokortikoidbehandling (3). Atypisk subtrochantær femurfraktur er ofte bilateral, og 

tilhelingen tenderer til å være dårlig. Symptomer på slik fraktur kan være smerter i lår, lyske 

eller hofte uten åpenbar årsak. Risiko for atypisk subtrochantær femurfraktur øker med 

økende behandlingslengde (8) (21). 

1.3.7 Kontraindikasjoner 

Bisfosfonater er kontraindisert ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (eGFR<35ml/min), 

hypokalsemi, vitamin D-mangel, samt graviditet og amming. For perorale bisfosfonater 
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gjelder i tillegg alvorlige refluksplager, øsofagusanomalier som forsinker øsofaguspassasje, 

samt manglende evne til å sitte oppreist under og etter inntak (3) (9).  

1.3.8 Behandlingsvarighet 

Optimal behandlingsvarighet for bisfosfonatterapi ved osteoporose er ikke avklart, og det 

foreligger ingen nasjonale retningslinjer for hvor lenge behandlingen skal vare (2). Nasjonal 

veileder i endokrinologi fra 2015, anbefaler at en vurderer behandlingspause etter fem år (tre 

år for zoledronsyre) dersom pasientens bentetthet har økt i en slik grad at risikoen for nye 

frakturer antas å være lav (9). Varighet av behandling baseres med andre ord i stor grad på 

individuell vurdering av terapirespons og behov for videre behandling.  

2 Metode  

Det ble foretatt et systematisk litteratursøk i PubMed/Medline, begrenset til engelskspråklige 

artikler. Målet var å identifisere systematiske oversikter basert på kvalitetssikrede, dobbelt 

blindede randomiserte kontrollerte studier som belyste den aktuelle problemstillingen. Via søk 

i PubMeds MeSH-database, ble følgende MeSH-termer identifisert: osteoporosis, post 

menopausal; osteoporosis, postmenopausal og diphosphonates. I tillegg til de ovennevnte 

MeSH-termene ble følgende tekstord lagt til i søket: bisphosphonate, bisphosphonates, 

alendronate, alendronic acid, ibandronate, ibandronic acid, risedronate, risedronic acid, 

zoledronate, zoledronic acid og postmenopausal osteoporosis. Vedlegg 2 viser hvordan 

søkeordene ble kombinert ved bruk av OR og AND (se appendiks). Søket ble opprinnelig 

utført 25/1-2018, og oppdatert 9/1-2019. 

For å avgrense søket, ble følgende filtre fra PubMed lagt til; systematisk oversikt, humane 

studier, samt studier publisert siste 10 år. Deretter ble tittel og sammendrag av de 

gjenværende artiklene gjennomlest, og disse ble vurdert opp mot de forhåndsspesifiserte 

inklusjons- og eksklusjonskriteriene (se under). De artiklene som gjensto etter denne 

prosessen, ble gjennomlest i fulltekst og vurdert opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. 

Ved funn av artikler som overlappet med hverandre, ble den studien som var nyest eller 

omtalte flest endepunkter, inkludert i det videre arbeidet. Utvalget som ble foretatt etter at 

artiklene var gjennomlest i fulltekst, ble verifisert av veileder.  

Inklusjonskriterier 

Kriterier for inklusjon i det videre arbeidet, var systematiske oversikter eller metaanalyser 

som vurderte frakturforebyggende effekt av ett/flere av følgende bisfosfonater; alendronsyre, 

ibandronsyre, risedronsyre, zoledronsyre. Etidronsyre ble ikke inkludert, ettersom dette 
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medikamentet er lite brukt i Norge (se tabell 1). Den frakturforebyggende effekten skulle 

være vurdert mot placebo eller et annet bisfosfonat (sammenlikning). Kun studier som 

omhandlet postmenopausal osteoporose ble inkludert. Endepunkt skulle være en/flere av 

følgende frakturer; vertebra, hofte, håndledd, og effektmålene skulle være relativ risiko (RR), 

relativ risikoreduksjon (RRR) eller odds ratio (OR). Sammenstilling av inklusjonskriteriene 

etter PICO-modellen er vist i tabell 2. 

 Inklusjonskriterier 

Populasjon Postmenopausal osteoporose 

Intervensjon Alendronsyre, ibandronsyre, risedronsyre, 

zoledronsyre 

Kontroll Placebo, annet bisfosfonat 

Endepunkt Vertebrale frakturer, hoftefrakturer, 

håndleddsfrakturer 

Tabell 2: Sammenstilling av inklusjonskriteriene etter PICO-modellen (akronym fra engelsk: population, 

intervention, control, outcome) 

Eksklusjonskriterier 

Studier som omhandlet andre typer osteoporose enn postmenopausal, ble forkastet (blant 

andre glukokortikoidindusert osteoporose og osteoporose hos menn). Det samme ble studier 

som omhandlet annen osteoporosemedikasjon enn de aktuelle bisfosfonatene, eller 

publikasjoner som ikke var systematiske oversikter eller metaanalyser. Videre ble studier 

forkastet dersom andre endepunkter enn de ovennevnte frakturtypene ble vurdert (for 

eksempel BMD eller benmarkører). 

3 Resultater  

Det initielle litteratursøket ga 3788 treff. Ved å legge på filteret «systematic reviews» ble 

antallet redusert til 283. Videre ble søket begrenset til humane studier publisert i løpet av de 

siste 10 år, noe som ytterligere reduserte antallet til 142. Etter gjennomlesing av tittel og 

sammendrag ble 116 av disse forkastet. Denne prosessen identifiserte dessuten ytterligere to 

artikler via gjennomlesing av tittel og sammendrag på artikler som var listet opp under 

«similar articles» under hver av de 142 artiklene som ble vurdert. De 28 identifiserte artiklene 

ble deretter gjennomlest i fulltekst og i samarbeid med veileder ble fem av disse inkludert i 

det videre arbeidet (se figur 2). Oversikt over de 23 artiklene som ble ekskludert og årsak til at 

disse ble forkastet, er vedlagt i appendiks (se vedlegg 3).   
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 Figur 2: Flytskjema som illustrerer prosessen der det ble foretatt et systematisk utvalg av fem artikler, basert på 

det initielle søket som identifiserte 3788 artikler  

Det endelige utvalget besto av fem systematiske oversikter (5) (24) (25) (26) (27). Disse 

inkluderte til sammen 115.369 pasienter fordelt på 46 RCTer. Ved nærmere ettersyn var det 

flere av de systematiske oversiktene som inneholdt de samme RCTene. Netto antall pasienter 

var derfor 38.878 fordelt på 19 RCTer. Vedlegg 4 viser fordeling av antall pasienter og RCTer 

på de ulike bisfosfonatene. Oversikt over studiekarakteristika for de 19 primærstudiene er 

sammenfattet i vedlegg 5.  

En av de systematiske oversiktene omhandlet utelukkende alendronsyre (5), mens de 

resterende fire i tillegg vurderte effekten av ibandronsyre, risedronsyre og zoledronsyre (24) 

(25) (26) (27). To av de systematiske oversiktene (24) (25) hadde vertebrale frakturer som 

eneste endepunkt; én hadde i tillegg hoftefraktur som endepunkt (27), mens de to resterende 

hadde fraktur i vertebra, hofte og håndledd som endepunkt (5) (26). Informasjon om de 

inkluderte systematiske oversiktene er sammenfattet i tabell 3. Hovedfunnene fra de fem 

systematiske oversiktene er oppsummert i tabell 4, mens en mer utførlig oversikt over 

funnene er vist i vedlegg 6. 
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Systematisk 

oversikt  

Legemidler Metode Endepunkt Antall inkluderte RCT 

(antall pas) 

Messori 

2014 (24) 

Alen 

Iban 

Rise 

Zole 

 

Nettverksmetaanalyse  VF 8 RCT 

(23.525 pasienter totalt) 

-Alen 3 (7453) 

-Iban 1 (2496) 

-Rise 2 (3684) 

-Zole 2 (9892) 

Migliore 

2013 (25) 

Alen  

Iban 

Rise 

Zole 

Klassisk metaanalyse og 

nettverksmetaanalyse 

VF 8 RCT  

(23.525 pasienter totalt) 

-Alen 3 (7453) 

-Iban 1 (2496) 

-Rise 2 (3684) 

-Zole 2 (9892) 

Freemantle 

2013 (26) 

Alen 

Iban 

Rise 

Zole 

Klassisk metaanalyse og 

nettverksmetaanalyse 

VF 

HIP 

WRIST 

12 RCT 

(34.372 pasienter totalt) 

-Alen 5 (9720) 

-Iban 1 (2946) 

-Rise 5 (13.941) 

-Zole 1 (7765) 

Jansen  

2011 (27) 

Alen  

Iban 

Rise  

Zole 

Klassisk metaanalyse og 

nettverksmetaanalyse 

VF 

HIP 

7 RCT 

(21.848 pasienter totalt) 

-Alen 3 (7453) 

-Iban 1 (2946) 

-Rise 2 (3684) 

-Zole 1 (7765) 

Wells  

2008 (5) 

Alen Klassisk metaanalyse VF 

HIP 

WRIST 

11 RCT  

(12.099 pasienter totalt) 

-Prim prev 3 (6075 pas) 

-Sek prev 8 (6024 pas) 

Tabell 3: Tabellen sammenfatter informasjon om de inkluderte systematiske oversiktene; antall inkluderte 

RCTer, hvilke analysemetoder som ble brukt, og hvilke legemidler og endepunkter som ble undersøkt. 

Forkortelser: alen (alendronsyre), iban (ibandronsyre), rise (risedronsyre), zole (zoledronsyre), VF (vertebral 

fraktur), HIP (hoftefraktur), WRIST (håndleddsfraktur), prim prev (primærprevensjon), sek prev 

(sekundærprevensjon) 
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Bisfosfonat VF HIP WRIST 

Alendronsyre + 

 

+ + 

Kun for sek prev (5) 

Ibandronsyre + 

 

  

Risedronsyre + 

 

+  

Zoledronsyre + 

Signifikant bedre enn A, I og R (25) (27) 

Høyest sannsynlighet for å være det mest 

effektive bisfosfonatet mhp forebygging av VF, 

HIP og «alle typer fraktur» (25) (27) 

+  

Tabell 4: Tabellen oppsummerer hovedfunnene fra de fem systematiske oversiktene. Forkortelser/tegn: + 

(statistisk signifikant effekt ift placebo), A (alendronsyre), I (ibandronsyre), R (risedronsyre), sek prev 

(sekundærprevensjon), VF (vertebral fraktur), HIP (hoftefraktur), WRIST (håndleddsfraktur) 

3.1 Messori 2014 

I denne studien ble det foretatt en nettverksmetaanalyse (engelsk: MTC- mixed treatment 

comparison) for å sammenlikne frakturforebyggende effekt av de fire bisfosfonatene på 

vertebrale frakturer (24). Den indirekte sammenlikningen viste ingen signifikant forskjell 

mellom alendronsyre, ibandronsyre, risedronsyre og zoledronsyre med hensyn på forebygging 

av vertebrale frakturer.  

3.2 Migliore 2013 

Det ble foretatt klassisk metaanalyse og MTC for å vurdere de fire bisfosfonatenes 

forebyggende effekt på vertebrale frakturer (25). Resultatene fra de inkluderte RCTene ble 

først syntetisert i en klassisk metaanalyse, med parvise sammenlikninger av legemiddel vs 

placebo. I den klassiske metaanalysen viser både alendronsyre, ibandronsyre, risedronsyre og 

zoledronsyre statistisk signifikant effekt på vertebrale frakturer sammenliknet med placebo. 

Videre utføres en MTC, som finner at zoledronsyre har signifikant bedre frakturforebyggende 

effekt sammenliknet med både alendronsyre og risedronsyre. Som ledd i 

nettverksmetaanalysen, beregnes dessuten hvilket legemiddel som har høyest sannsynlighet 

for å være det mest effektive medikamentet sammenliknet med placebo med hensyn på 

forebygging av vertebrale frakturer. Migliore et al finner at zoledronsyre har høyest 

sannsynlighet for å være det mest effektive legemidlet (52 % sannsynlighet) 
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3.3 Freemantle 2013  

I denne studien ble det foretatt klassisk metaanalyse og MTC for å sammenlikne 

frakturforebyggende effekt av legemiddel vs placebo for fraktur i rygg, hofte og håndledd 

(26). Den klassiske metaanalysen viser at både alendronsyre, ibandronsyre, risedronsyre og 

zoledronsyre har statistisk signifikant effekt sammenliknet med placebo, med hensyn på 

forebygging av vertebrale frakturer. For hoftefrakturer er det kun risedronsyre og 

zoledronsyre som har statistisk signifikant effekt sammenliknet med placebo (ibandronsyre 

ble ikke vurdert). Hverken alendronsyre eller risedronsyre viser statistisk signifikant effekt 

sammenliknet med placebo med hensyn til forebygging av håndleddsfraktur (zoledronsyre og 

ibandronsyre ikke vurdert).  

I tillegg til den parvise sammenlikningen omtalt ovenfor, utføres en indirekte sammenlikning 

mellom denosumab og de ulike bisfosfonatene. Deretter utføres en MTC, der de ulike 

bisfosfonatene igjen vurderes mot placebo, men effektmålene er gjennomgående mer usikre 

(bredere kredibilitetsintervall) og følgelig er det flere av bisfosfonatene som ikke viser 

statistisk signifikant effekt i denne analysen. Dette skyldes at usikkerheten øker når man 

sammenlikner to størrelser indirekte, via en felles komparator, fremfor direkte 

sammenlikning. MTC viser at for vertebrale frakturer, har både alendronsyre, ibandronsyre, 

risedronsyre og zoledronsyre statistisk signifikant effekt sammenliknet med placebo; mens for 

hofte- og håndleddsfrakturer er det ingen av bisfosfonatene som oppnår tilsvarende resultat i 

denne analysen. I likhet med den klassiske metaanalysen, ble ikke ibandronsyre vurdert i 

analysen for hofte- og håndleddsfraktur, mens zoledronsyre var utelatt fra analysen for 

håndleddsfraktur. 

3.4 Jansen 2011 

Det ble utført klassisk metaanalyse og MTC for å vurdere den frakturforebyggende effekten 

av de fire bisfosfonatene på fraktur i vertebra og hofte (27). Den klassiske metaanalysen viser 

at for vertebrale frakturer har både alendronsyre, ibandronsyre, risedronsyre og zoledronsyre 

statistisk signifikant effekt sammenliknet med placebo. For hoftefrakturer er det kun 

alendronsyre og zoledronsyre som viser statistisk signifikant effekt. 

Nettverksmetaanalysen viser at for vertebrale frakturer har zoledronsyre statistisk signifikant 

bedre forebyggende effekt sammenliknet med både alendronsyre, ibandronsyre og 

risedronsyre. For hoftefrakturer er det ingen av de fire bisfosfonatene som viser statistisk 

signifikant bedre effekt sammenliknet med de andre. Som ledd i nettverksmetaanalysen, 
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beregnes dessuten hvilket legemiddel som har høyest sannsynlighet for å være det mest 

effektive sammenliknet med placebo med hensyn på forebygging av henholdsvis vertebrale 

frakturer, hoftefrakturer og det sammensatte endepunktet «alle typer fraktur» (inkluderer 

fraktur i vertebra og hofte, samt nonvertebral-nonhofte frakturer (27)). Zoledronsyre oppgis å 

ha høyest sannsynlighet for å være det mest effektive legemidlet for forebygging av alle de tre 

frakturtypene; sannsynlighet henholdsvis 79 % (vertebrale frakturer), 47 % (hoftefrakturer) og 

94 % (alle typer fraktur). 

3.5 Wells 2008 

I denne systematiske oversikten utføres en klassisk metaanalyse, og endepunktene som 

vurderes er fraktur i vertebra, hofte og håndledd (5). Det utføres en samlet metaanalyse for 

alle de inkluderte RCTene, samt separate metaanalyser for RCTene som omhandler 

primærprevensjon og sekundærprevensjon (henholdsvis tre og åtte RCTer, se tabell 3). Wells 

et al definerer sekundærprevensjon som behandling av pasienter med T-score <-2 SD, og/eller 

tidligere vertebrale frakturer, mens primærprevensjon defineres som studier med 

gjennomsnittlig T-score>-2 SD, eller der forekomst av tidligere vertebrale frakturer var lavere 

enn 20 % (5).  

I den samlede metaanalysen viser alendronsyre statistisk signifikant effekt sammenliknet med 

placebo for vertebral fraktur og hoftefraktur, men ikke for håndleddsfraktur. Tallene for 

relativ risiko er henholdsvis 0,55 (95 % KI 0,45-0,67), 0,61 (95 % KI 0,40-0,92), 0,68 (95 % 

KI 0,34-1,37). 

For primærprevensjon viser alendronsyre statistisk signifikant effekt kun for vertebrale 

frakturer. For sekundærprevensjon viser medikamentet imidlertid statistisk signifikant effekt 

for hofte- og håndleddsfrakturer i tillegg (5)
analyse 1.1, 3.1 og 4.1

). 

Det bør imidlertid nevnes at i metaanalysen for håndleddsfraktur er graden av heterogenitet 

høy både i den samlede analysen og i analysen for sekundærprevensjon; I
2
 er henholdsvis 79 

% og 58 %. Høy statistisk heterogenitet mellom enkeltstudier, kan bety at syntetisering i en 

metaanalyse gir et mindre pålitelig resultat. 

4 Diskusjon 

4.1 Studiedesign  

Metaanalyse er et kvantitativt studiedesign som på en systematisk måte syntetiserer resultater 

fra flere enkeltstudier (28). Dette er en metode som sammenstiller og oppsummerer tidligere 
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forskning, slik at man kan får et bilde av den samlede mengden dokumentasjon som foreligger 

på det aktuelle området. En klassisk metaanalyse sammenlikner effekten av to intervensjoner 

(for eksempel et legemiddel vs placebo), mens en nettverksmetaanalyse (MTC) muliggjør 

indirekte sammenlikning av multiple intervensjoner (se nedenfor). 

Kvalitetssikrede, randomiserte kontrollerte studier (RCT) som sammenlikner effekten av ulike 

intervensjoner direkte opp mot hverandre, er gullstandarden for å avgjøre hvilken type 

intervensjon som er optimal for den aktuelle sykdomstilstanden (29). For bisfosfonat-

behandling foreligger ingen studier som direkte sammenlikner frakturforebyggende effekt av 

de ulike medikamentene (25) (27). Mulige barrierer mot gjennomføring av slike studier kan 

være motstand hos legemiddelprodusentene, samt økonomiske begrensninger. Det vil ikke 

være i legemiddelfirmaenes interesse at det foretas studier som har som mål å vise at et 

medikament har dårligere effekt enn et annet. Videre er det sannsynlig at slike studier vil være 

svært ressurskrevende, både med tanke på tid og penger, samt antall forsøkspersoner som må 

inkluderes. Det er rimelig å tro at den reelle forskjellen i effekt mellom bisfosfonatene er 

relativt liten. Når en skal påvise små forskjeller, stilles større krav til grad av presisjon i 

analysen, og følgelig kreves en stor pasientpopulasjon for å påvise en eventuell forskjell (30). 

Ved fravær av studier med direkte sammenlikning av aktive intervensjoner, er 

nettverksmetaanalyse (MTC) et nyttig verktøy for å kunne sammenlikne effekten av ulike 

intervensjoner (29). Nettverksmetaanalyse er en forlengelse av den klassiske metaanalyse, 

som muliggjør indirekte sammenlikning av to eller flere intervensjoner via en felles 

komparator (29). Ved bruk av denne metoden oppnår man dermed et estimat for den relative 

effekten av to eller flere intervensjoner. Ettersom sammenlikningen av intervensjonene skjer 

via en felles komparator (indirekte sammenlikning), blir effektestimatene fra en MTC mer 

usikre (bredere konfidens- eller kredibilitetsintervall) enn i en klassisk metaanalyse.  

Ideelt sett burde en oppgave som skal sammenlikne effekten av de ulike bisfosfonatene, 

basere seg på studier der disse legemidlene er sammenliknet direkte med hverandre. Når slike 

studier ikke er tilgjengelige, er nettverksmetaanalyse et godt alternativ som kan gi et rimelig 

estimat for den relative effekten av legemidlene.  

I denne oppgaven ble det søkt etter publiserte systematiske oversikter, for å sammenfatte og 

oppsummere resultater fra disse. Det finnes flere fordeler med å oppsummere eksisterende 

forskning, fremfor å utføre nye primærstudier. For det første er det tid- og ressurskrevende å 

igangsette og gjennomføre nye RCTer. Dessuten vil dette være lite hensiktsmessig dersom det 
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allerede foreligger flere primærstudier av høy kvalitet. Videre øker dokumentasjonsgrunnlaget 

når man sammenstiller resultater fra flere enkeltstudier. Forutsatt at resultatene fra tidligere 

utførte enkeltstudier er pålitelige og lite heterogene, vil en syntese av disse ha større statistisk 

styrke enn om man utførte en ny RCT (31). Som eksempel: en metaanalyse av åtte RCTer 

med totalt 10.000 pasienter, vil kunne tillegges mye større betydning enn én enkelt RCT med 

1000 pasienter, selv dersom begge studiene hadde kommet frem til samme resultat.   

Et viktig moment å ta i betraktning når en oppsummerer eksisterende forskning (enten i form 

av en systematisk oversikt, eller en oppsummering av systematiske oversikter), er at en ikke 

innhenter og analyserer all informasjonen selv, men til en viss grad baserer seg på arbeid som 

andre har utført (dette gjelder spesielt ved oppsummering av systematiske oversikter). Det er 

viktig å påse at de inkluderte RCTene har tilfredsstillende kvalitet for blant annet rekruttering 

av forsøkspersoner, randomisering, dobbeltblinding og utføring av analysene. Randomisering 

er en teknikk som skal sikre at alle andre variabler enn den intervensjonen man ønsker å 

undersøke, er tilfeldig fordelt i de ulike studiegruppene. Selv om man gjennomgår og vurderer 

artiklenes metodebeskrivelser, er det ikke alltid mulig å etterprøve hvordan studien faktisk er 

utført, spesielt ikke for kompliserte statistiske verktøy som metaanalyser. En fare er at en ved 

gjentatt bruk av primærstudier med lav kvalitet som grunnlag for systematiske oversikter og 

metaanalyser, risikerer å gi økt faglig tyngde til slike studier.  

En annen svakhet ved studiedesign som baserer seg på allerede oppsummert forskning, er at 

en risikerer å overse nyere enkeltstudier. I denne oppgaven var omtrent halvparten av de 

inkluderte RCTene utført før år 2000. De nyeste RCTene som er inkludert er fra 2007. For å 

undersøke om det foreligger relevante primærstudier utført etter 2007, ble det i januar 2019 

utført et litteratursøk i PubMed etter samme oppsett og kombinasjon av søkeord som det 

opprinnelige søket (se metodekapittel). Istedenfor filteret «systematic reviews» ble filteret 

«randomized controlled trials» brukt, i tillegg til at søket ble begrenset til publikasjoner fra og 

med 1/1-2007 til og med 7/1-2019. Dette resulterte i 337 treff, og for alle disse ble tittel og 

sammendrag gjennomlest og vurdert i henhold til oppgavens inklusjon- og 

eksklusjonskriterier. Dette arbeidet avdekket én relevant RCT fra 2013, som sammenliknet 

den frakturforebyggende effekten av zoledronsyre med placebo (32). I denne primærstudien 

ble det funnet lavere insidens av frakturer i vertebra, collum femoris, og trochantermassivet i 

zoledronsyregruppen sammenliknet med placebogruppen, men resultatene var bare 

signifikante (p<0,05) for trochanterregionen i tillegg til samlet frakturrisiko.  
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4.2 Metode 

I denne oppgaven ble det utført et systematisk litteratursøk, for å identifisere publisert 

litteratur som belyser den aktuelle problemstillingen. Ved oppsett av et slikt søk, er det viktig 

å påse at søket favner tilstrekkelig bredt (sensitivitet), samtidig som søket er tilstrekkelig 

spesifikt. Sistnevnte er essensielt for å hindre at man får for store mengder data som er 

vanskelig å bearbeide videre. Jeg fikk hjelp av flere bibliotekarer ved medisinsk bibliotek til å 

kombinere søkeord og MeSH-termer på en hensiktsmessig måte i forhold til min 

problemstilling, samt inklusjon- og eksklusjonskriteriene. Både bibliotekar og veileder anså 

søkeresultatet (3788 artikler) som et rimelig godt resultat å basere det videre arbeidet på. 

Søket ble oppdatert januar 2019, for å sikre at systematiske oversikter publisert etter 

opprinnelig søkedato (25/1-2018) ikke ble utelatt.  

Arbeidet med å oppdatere litteratursøket i januar 2019, avdekket at filteret «systematic 

reviews» i PubMed var blitt endret i desember 2018 (33). For å omgå dette problemet, ble 

søkeordene som inngår i det gamle filteret identifisert (33), og denne søkestrengen ble skrevet 

inn i søkefeltet (se vedlegg 7). For øvrig ble det brukt samme filtre og fremgangsmetode for 

inklusjon som i det opprinnelige litteratursøket.  

Videre i prosessen ble artiklene gjennomlest manuelt; først tittel og sammendrag, deretter i 

fulltekst de som syntes relevante. Gjennom hele prosessen, baserte utvelgelsen av artikler seg 

på de forhåndsspesifiserte inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Dette er et viktig prinsipp for 

å sørge for at utvelgelsen skjer systematisk og ikke etter innfallsmetoden. Det endelige 

utvalget av artikler ble presentert for og verifisert av veileder. Det øker metodens reliabilitet 

når to personer har vurdert det samme materialet og kommet frem til samme beslutning.   

En svakhet ved denne oppgaven er at det bare ble gjort søk i én database (PubMed/Medline). 

Dette kan ha svekket litteratursøkets sensitivitet, ettersom det kan ha ført til at relevante 

artikler som finnes i andre databaser, men som ikke er inkludert i PubMed/Medline, ble 

utelatt. Andre databaser som kunne vært aktuelle å inkludere er blant andre Embase, som 

sammenliknet med Medline har større fokus på farmakologi, samt som i større grad inkluderer 

europeisk forskning. En fordel med å velge Medline dersom man kun søker i en database, er 

at Medline overlapper med mange av de andre store biomedisinske databasene. Det angis at 

Embase og Web of science har en betydelig grad av overlapp med Medline (henholdsvis 60 % 

og 75 % overlapp), i tillegg til at systematiske oversikter fra Cochrane library er inkludert i 

Medline (34). En annen svakhet ved denne oppgaven er at søket ble begrenset til 
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engelskspråklig litteratur. Følgelig kan det være relevante artikler på andre språk som er blitt 

utelatt. 

4.3 Divergerende resultater  

Klassisk metaanalyse vedrørende effekt på hoftefrakturer 

Tre av studiene utfører en klassisk metaanalyse der bisfosfonatene sammenliknes med 

placebo med hensyn på forebygging av hoftefraktur (Freemantle, Jansen, Wells). Resultatene 

for alendronsyre og risedronsyre er divergerende.  

Mens Wells og Jansen finner at alendronsyre har signifikant forebyggende effekt på 

hoftefrakturer, hevder Freemantle et al det motsatte. Ved nærmere ettersyn av primærstudiene 

som inngår i de tre systematiske oversiktene, avdekkes at dokumentasjonsgrunnlaget for 

alendronsyre er klart sterkest i Wells analyse. Freemantle har inkludert fem RCTer som 

omhandler alendronsyre (Liberman 95, Black 96, Bone 97, Cummings 98, Pols 99). Wells 

inneholder de samme fem RCTene, i tillegg til seks andre RCTer som er relativt nye 

(tidsspenn 1998-2003). Jansen har i sin analyse inkludert tre RCTer som omhandler 

alendronsyre, og alle disse gjenfinnes i Wells systematiske oversikt. Basert på det faktum at 

Wells har inkludert både flere og nyere RCTer, er det nærliggende å tillegge Wells resultater 

vedrørende alendronsyre større vekt enn Freemantle sine. Basert på det samlede 

dokumentasjonsgrunnlaget fra Jansen og Wells, viser alendronsyre statistisk signifikant 

forebyggende effekt på hoftefrakturer.  

For risedronsyre finner Freemantle et al at dette bisfosfonatet har signifikant forebyggende 

effekt på hoftefrakturer, men Jansen hevder det motsatte. Freemantle har inkludert både flere 

og nyere RCTer som omhandler risedronsyre, sammenliknet med Jansen (henholdsvis fem 

RCTer, tidsspenn 1999-2005 og to RCTer, tidsspenn 1999-2000). Ettersom 

dokumentasjonsgrunnlaget for risedronsyre er sterkere i Freemantles analyse, er det naturlig å 

tillegge disse resultatene større vekt enn Jansens resultater for risedronsyre. Basert på 

dokumentasjonsgrunnlaget fra Freemantle et al, viser risedronsyre statistisk signifikant 

forebyggende effekt på hoftefrakturer.  

Indirekte sammenlikning av effekt på vertebrale frakturer 

Tre av de inkluderte systematiske oversiktene utførte en indirekte sammenlikning av de fire 

bisfosfonatenes effekt på vertebrale frakturer (Messori, Migliore og Jansen). Til tross for at 

disse tre systematiske oversiktene inneholder mange av de samme RCTene, er 
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analyseresultatene for indirekte sammenlikninger til en viss grad divergerende. Som eksempel 

er informasjonen om ibandronsyre i artiklene til Messori, Migliore og Jansen basert på den 

samme ene RCTen (Chesnut 04). Mens Messori sin nettverksmetaanalyse ikke finner en 

statistisk forskjell mellom ibandronsyre og de øvrige bisfosfonatene, konkluderer Jansen med 

at ibandronsyre er signifikant mindre effektiv enn zoledronsyre. I Migliore sin 

nettverksmetaanalyse er effektestimatet for sammenlikningen av ibandronsyre med 

zoledronsyre grensesignifikant (OR 1,58, 95 % KrI 1,0-2,5; se vedlegg 6).   

Ved nærmere ettersyn av metodebeskrivelsene for de tre nevnte studiene, fremgår det at 

Migliore og Jansen har grundige og reproduserbare metoder, mens Messoris metodekapittel er 

mangelfullt. Innledningsvis beskrives et ikke-systematisk søk som identifiserte Migliores 

systematiske oversikt. Messori et al har deretter utført en MTC basert på de samme åtte 

RCTene som Migliore. I motsetning til Migliore og Jansen, har Messori et al ingen tydelig 

beskrivelse av hvordan MTC-analyseresultatene har fremkommet; det oppgis at 

effektestimatene er et resultat av «standard statistiske metoder for indirekte sammenlikning», 

uten at dette utdypes videre (24). Dette svekker metodens etterprøvbarhet og troverdighet, og 

dermed er det grunnlag for å tillegge Messoris resultater mindre betydning enn Jansen og 

Migliores. Samlet viser Jansen og Migliore sine effektestimater at zoledronsyre er mer 

effektiv enn de tre øvrige bisfosfonatene med hensyn på forebygging av vertebrale frakturer.  

4.4 Dokumentasjonsgrunnlag 

Bisfosfonater 

De fem systematiske oversiktene som denne oppgaven baserer seg på, omfatter til sammen 

resultater fra 19 ulike RCTer med til sammen 38.878 pasienter (se vedlegg 4). Det er 

imidlertid stor forskjell på hvor store pasientpopulasjoner informasjonen om hver av de fire 

bisfosfonatene baserer seg på; mens studiepopulasjonene for alendronsyre og risedronsyre er 

på henholdsvis 12.099 pasienter (11 RCTer) og 13.941 pasienter (fem RCTer), er tilsvarende 

tall for ibandronsyre 2946 pasienter (en RCT). Det vil si at omtrent 67 % av den 

pasientpopulasjonen som er inkludert i denne oppgaven, omhandler dokumentasjonen av 

alendronsyre eller risedronsyre, mens kun 8 % omhandler ibandronsyre. Tilsvarende tall for 

zoledronsyre er 25 % (9892 pasienter fordelt på to RCTer). Dokumentasjonsgrunnlaget fra de 

fem systematiske oversiktene er med andre ord langt svakere for ibandronsyre enn for de 

øvrige bisfosfonatene. 
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I tillegg til at resultatene for ibandronsyre bygger på en langt mindre pasientpopulasjon enn de 

tre andre legemidlene, kan det dessuten være problematisk at resultatene stammer fra én 

enkelt RCT (Chesnut 04). Dersom ikke denne RCTen er av tilfredsstillende kvalitet, vil ikke 

informasjonen om ibandronsyre i denne oppgaven være pålitelig; ei heller i de fire 

systematiske oversiktene der resultatene for ibandronsyre utelukkende er basert på denne 

primærstudien. Tilsvarende er all informasjonen om zoledronsyre basert på to RCTer (Black 

07 og Lyles 07). Som for ibandronsyre kan dette være problematisk dersom primærstudiene 

ikke er av tilstrekkelig kvalitet. Ved derimot å basere systematiske oversikter og metaanalyser 

på et større antall RCTer (for eksempel alendronsyre: 11 RCTer), vil det samlede resultatet 

være mer robust mot svake kvaliteter i enkeltstudier. 

Frakturtyper 

Tilsvarende som for de ulike bisfosfonatene, varierer også dokumentasjonsgrunnlaget for de 

ulike frakturtypene. Dokumentasjonsgrunnlaget er sterkest for vertebrale frakturer og 

hoftefrakturer, og svakest for håndleddsfrakturer. 

Dokumentasjonsgrunnlaget for vertebrale frakturer er solid, både for indirekte sammenlikning 

(MTC) og klassisk metaanalyse. Alle de fem inkluderte oversiktene har vertebral fraktur som 

endepunkt; samlet foreligger tre nettverksmetaanalyser og fire klassiske metaanalyser der 

vertebral fraktur er endepunkt. Alle de fire bisfosfonatene er vurdert med hensyn på 

forebyggende effekt på vertebral fraktur. 

Dokumentasjonsgrunnlaget for hoftefrakturer er tilfredsstillende, både for indirekte 

sammenlikning (MTC) og klassisk metaanalyse. Tre av de inkluderte studiene har 

hoftefraktur som endepunkt i sin metaanalyse (Freemantle, Jansen og Wells), og en av disse 

har i tillegg inkludert dette endepunktet i sin nettverksmetaanalyse (Jansen). Alle de fire 

bisfosfonatene er vurdert med hensyn på forebyggende effekt på hoftefraktur. 

Dokumentasjonsgrunnlaget for håndleddsfraktur er svakt både for klassisk metaanalyse og 

indirekte sammenlikning (MTC). Kun to av studiene har håndleddsfraktur som endepunkt 

(Freemantle og Wells), og ingen av disse har undersøkt effekten av ibandronsyre eller 

zoledronsyre. Videre har ingen av de fem inkluderte studiene utført MTC for endepunktet 

håndleddsfraktur. Basert på dokumentasjonsgrunnlaget i denne oppgaven, kan en ikke si noe 

sikkert om hvorvidt ibandronsyre eller zoledronsyre har en forebyggende effekt på 
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håndleddsfrakturer, samt om det er signifikante forskjeller mellom de fire bisfosfonatene med 

hensyn på forebygging av denne typen fraktur. 

4.5 Etidronsyre 

To av de inkluderte studiene (Freemantle og Jansen) omhandlet bruk av etidronsyre. Selv om 

etidronsyre ikke ble inkludert i litteratursøket for denne oppgaven, er det informativt å 

oppsummere resultatene fra de nevnte studiene: den samlede dokumentasjonen viser at 

etidronsyre ikke har statistisk signifikant forebyggende effekt på hoftefraktur eller 

håndleddsfraktur sammenliknet med placebo, samt at både alendronsyre og zoledronsyre er 

signifikant mer effektive enn etidronsyre med hensyn på forebygging av hoftefraktur. 

Vedrørende forebygging av vertebrale frakturer, finner Jansen at etidronsyre har statistisk 

signifikant effekt i forhold til placebo, mens Freemantle hevder det motsatte. Resultatene fra 

Freemantle og Jansen som omhandler etidronsyre er sammenfattet i vedlegg 8. 

4.6 Primær- og sekundærprevensjon 

I motsetning til de fire andre systematiske oversiktene, trekker Wells et skille mellom primær- 

og sekundærpreventiv behandling med alendronsyre. I Norge er medikamentell 

primærpreventiv behandling lite aktuelt, hvilket fremgår av indikasjonene for bruk av 

bisfosfonater (se tidligere). Derfor har studier som omhandler sekundærpreventiv behandling 

best overføringsverdi til klinisk praksis i Norge. Imidlertid er det informativt at Wells trekker 

et skille mellom primær- og sekundærprevensjon. For det første illustrerer dette at gevinsten 

er større ved sekundærprevensjon sammenliknet med primærprevensjon (signifikant effekt på 

henholdsvis vertebral fraktur, hoftefraktur og håndleddsfraktur vs kun effekt på vertebral 

fraktur). Videre får man et mer nyansert bilde av resultatet fra den samlede metaanalysen, i 

det denne viser signifikant effekt av alendronsyre på hoftefraktur, mens den separate 

metaanalysen for primær- og sekundærprevensjon, viser at dette resultatet kun er gjeldende 

for sekundærprevensjon. Likeledes viser den samlede metaanalysen at alendronsyre ikke har 

signifikant effekt på håndleddsfraktur, mens den separate metaanalysen derimot viser 

signifikant sekundærpreventiv effekt av alendronsyre på denne typen fraktur. 

I Wells’ analyse er det kun alendronsyre som vurderes. Av de 11 RCTene som er inkludert, er 

tre av disse definert som primærpreventive (se vedlegg 4). En av studiene som omhandler 

primærprevensjon (Cummings 98), er også inkludert i de fire andre systematiske oversiktene. 

Cummings 98 omhandlet endepunktene vertebral fraktur og hoftefraktur, og inkluderte 4432 
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pasienter, noe som tilsvarer omtrent en tredjedel (36,6 %) av den totale pasientpopulasjonen 

for alendronsyre som er inkludert i denne oppgaven. 

I analysene til Messori, Migliore, Freemantle og Jansen, er funn fra Cummings sammenholdt 

med resultater fra til sammen fire alendronsyre-RCTer som Wells har definert som 

sekundærpreventive (Black 96, Bone 97, Liberman 95 og Pols 99), uten at skillet mellom 

primær- og sekundærpreventiv behandling er spesifisert. En mulig tolkning av at pasienter 

med osteopeni og osteoporose er blandet sammen i disse analysene, er at effektestimatet for 

alendronsyres effekt på vertebrale frakturer og hoftefrakturer kan ha blitt svekket. Det er 

nærliggende å tenke seg at i en studiepopulasjon med høy frakturrisiko, vil gevinsten av 

medikasjon være større enn i en lavrisikopopulasjon, og følgelig vil det være lettere å vise 

statistisk signifikant effekt av frakturforebyggende legemidler. Basert på dette resonnementet, 

kan en tenke seg at analysene til Messori, Migliore, Freemantle og Jansen, viser svakere 

effektestimater for alendronsyre enn det en ville sett dersom funnene fra Cummings 98 var 

utelatt fra analysene. 

4.7 Betydning for klinisk praksis 

Når en skal vurdere grad av overførbarhet til klinisk praksis, må en spørre seg hvorvidt 

studiepopulasjonen er representativ for den aktuelle pasientpopulasjonen. Viktige momenter 

en bør ta i betraktning, er blant andre gjennomsnittsalder i studiepopulasjonen, tidligere 

medikamentell behandling, frakturrisiko, komorbiditet, etterlevelse, samt varighet av 

inkluderte studier. 

Frakturrisiko 

Vedrørende frakturrisiko, er både alder, alvorlighetsgrad av sykdom og lavenergifrakturer i 

sykehistorien viktige momenter. Som tidligere beskrevet, er det nærliggende å tenke at 

gevinsten av medikamentell behandling vil være størst i en studiepopulasjon med høy 

frakturrisiko. Utfra dette resonnementet vil en lettere kunne påvise statistisk signifikant effekt 

av bisfosfonatbehandling i en studiepopulasjon med høy gjennomsnittsalder, lav T-score (mer 

alvorlig osteoporose) og tidligere osteoporotiske frakturer, sammenliknet med en yngre 

studiepopulasjon med høyere T-score og lavere forekomst av osteoporotiske frakturer i 

sykehistorien.  

Gjennomsnittsalder i de 19 inkluderte RCTene er 67,4 år (variasjonsbredde: 52,7-78,5 år). 

Snittalderen ligger derfor innenfor den aldersgruppen der postmenopausal osteoporose typisk 
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manifesterer seg. En lav gjennomsnittsalder i studiepopulasjonen kan resultere i et falskt lavt 

effektestimat for den frakturforebyggende effekten av legemidlene som testes, og likeledes 

kan en studiepopulasjon med høy gjennomsnittsalder føre til overestimering av den reelle 

frakturforebyggende effekten.  

Vedrørende alvorlighetsgrad av osteoporose, samt forekomst av tidligere lavenergifraktur, er 

det store variasjoner mellom de inkluderte RCTene. Omtrent halvparten av RCTene (ni 

stykker) har T-score lavere enn -2,0 som inklusjonskriterium, hvilket tilsvarer osteopeni. 

Dette utelukker imidlertid ikke at pasienter med osteoporose-diagnose også er inkludert. 

Eksempelvis er inklusjonskriteriet for primærstudien til Bone et al (1997) lumbal T-score 

lavere enn -2,0. Imidlertid ligger gjennomsnittlig T-score i studiepopulasjonen innenfor 

diagnoseområdet for osteoporose (T-score -3,1; se vedlegg 5). Kun fire av primærstudiene har 

T-score lavere enn -2,5 som inklusjonskriterium.  

Likeledes varierer forekomsten av tidligere lavenergifrakturer mellom de ulike RCTene. I 

flere av primærstudiene er tilstedeværelse av ett eller flere tidligere osteoporotiske frakturer et 

inklusjonskriterium, mens andre studier har inkludert pasienter både med og uten tidligere 

fraktur. I en av primærstudiene, som undersøkte den primærpreventive effekten av 

alendronsyre, er tilstedeværelse av tidligere osteoporotiske frakturer et eksklusjonskriterium 

(Ascott Evans 2003, se vedlegg 5). 

Det fremstår hensiktsmessig at den totale studiepopulasjonen viser variasjoner med hensyn på 

T-score og forekomst av tidligere lavenergifrakturer, da dette gjenspeiler forholdene i den 

sanne pasientpopulasjonen. Det er viktig at en ikke får for stor tyngde i ett av ytterpunktene; 

en studiepopulasjon med svært lav gjennomsnittlig T-score og høy forekomst av tidligere 

frakturer, vil kunne gi en overestimering av bisfosfonatenes effekt. Likeledes vil en 

studiepopulasjon der flertallet har mild osteoporose eller osteopeni og ingen tidligere fraktur, 

kunne føre til at bisfosfonatenes sanne effekt undervurderes.   

Varighet 

Som tidligere beskrevet, er optimal behandlingsvarighet for bisfosfonatterapi ikke avklart, og 

det foreligger lite dokumentasjon for bruk over lengre tid. Gjennomsnittlig varighet av de 

inkluderte primærstudiene er ca 2,5 år (28,7 måneder; variasjonsbredde 12-48 måneder). 

Basert på dokumentasjonsgrunnlaget i denne oppgaven, kan en med andre ord ikke si noe 

sikkert om den frakturforebyggende effekten ved lengre tids behandling. Dette er et viktig 
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moment å ta i betraktning når man vurderer grad av overførbarhet til klinisk praksis, ettersom 

varighet av bisfosfonatbehandling som regel vil overstige 2,5 år.  

Dosering 

Det er nærliggende å tenke at høye doser bisfosfonat vil gi en sterkere frakturforebyggende 

effekt enn lave doser. Det er derfor viktig å påse at legemidlene som undersøkes, gis i 

tilsvarende doser som det en bruker i klinisk praksis. Gjennomgående har de inkluderte 

primærstudiene benyttet samme dosering av bisfosfonater som det en gjør i klinikken.  

For alendronsyre, har ni av primærstudiene benyttet den doseringen som brukes i Norge 

(10mg p.o per dag). To av disse studiene har i tillegg gitt høyere doser til en subgruppe av 

studiepopulasjonen (20mg p.o per dag). De to resterende studiene har utelukkende gitt doser 

på 5mg p.o daglig eller lavere (se vedlegg 5). I de fem primærstudiene for risedronsyre, ble 

behandlingsgruppen delt i to, og disse to gruppene ble gitt henholdsvis 2,5mg og 5mg p.o per 

dag (sistnevnte dosering er den som brukes i Norge). En kan spørre seg om det faktum at to av 

alendronsyre-studiene og alle fem risedronsyre-studiene har benyttet lavere doser enn 

normalt, kan ha svekket effektestimatet for det gitte legemidlet. I primærstudien for 

ibandronsyre (Chesnut 04) ble legemidlet gitt i dosen 2,5mg p.o daglig. Det er vanskelig å 

vurdere overføringsverdien til norsk praksis, ettersom vanlig rasjonale i Norge ikke er daglig 

tilførsel, men administrasjon månedlig (150mg p.o) eller hver tredje måned (3mg i.v). De to 

primærstudiene for zoledronsyre har begge benyttet tilsvarende dosering som det man 

benytter i norsk praksis (5mg i.v en gang i året). 

Etterlevelse 

Et annet moment som er relevant å trekke frem, er i hvilken grad etterlevelse påvirker 

effektestimatet for de ulike intervensjonene. Suboptimal etterlevelse er en kjent utfordring ved 

bruk av perorale bisfosfonater. Dette problemet reduseres ved å benytte intravenøs 

administrasjon. Det er hensiktsmessig å vite om resultatene som er fremkommet for bruk av 

perorale bisfosfonater, er basert på studiepopulasjoner der etterlevelsen har vært optimal, eller 

om etterlevelsen er mer lik den som sees i den reelle pasientpopulasjonen. I forlengelsen av 

dette, kan en derfor spørre seg om resultater for zoledronsyre (som administreres intravenøst) 

gjenspeiler høy etterlevelse eller skyldes en spesifikk zoledronsyre-effekt.   

I sum virker den totale studiepopulasjonen å være representativ for den aktuelle 

pasientpopulasjonen, både med hensyn på alder og pre-eksisterende frakturrisiko. Videre 
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gjenspeiler behandlingsrasjonalet det man bruker i klinisk praksis, med unntak av avvikende 

dosering i enkelte studier, samt at behandlingsvarighet i studiene gjennomgående er kortere 

enn det som er aktuelt i klinisk praksis. 

4.8 Videre forskning 

Ett egnet studiedesign for videre forskning på den aktuelle problemstillingen, er en 

registerstudie. En slik studie kan bestå i å innhente informasjon fra norsk pasientregister 

vedrørende forekomst av fraktur i vertebra, hofte og håndledd, og sammenholde dette med 

hvorvidt den enkelte pasient hadde resept på et bisfosfonat (og i så fall hvilket) eller ikke. Ved 

bruk av denne strategien går man helt ned på individnivå for å undersøke effekten av de ulike 

bisfosfonatene på de vanligste frakturtypene ved osteoporose. For å kunne gjennomføre en 

slik studie, må man få innvilget tillatelse fra REK (regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk) til å koble data fra nasjonale helseregistre.    

5 Konklusjon  

I denne oppgaven er det foretatt en systematisk gjennomgang av studier som sammenlikner 

den frakturforebyggende effekten av bisfosfonater hos pasienter med postmenopausal 

osteoporose. Arbeidet er basert på fem systematiske oversikter som belyser den aktuelle 

problemstillingen. Funnene fra disse artiklene, viser at alle de fire mest brukte bisfosfonatene 

i Norge har signifikant forebyggende effekt på ryggbrudd sammenliknet med placebo. 

Tilsvarende gjelder for forebygging av hoftebrudd, med unntak av ibandronsyre. Ingen av de 

inkluderte studiene har sammenliknet den forebyggende effekten av ibandronsyre eller 

zoledronsyre med placebo på håndleddsbrudd. Dokumentasjonsgrunnlaget for 

håndleddsbrudd omhandler derfor kun alendronsyre og risedronsyre, og av disse er det kun 

alendronsyre som er vist å ha forebyggende effekt på håndleddsbrudd sammenliknet med 

placebo. 

Indirekte sammenlikning av bisfosfonatenes forebyggende effekt på ryggbrudd, viser at 

zoledronsyre er mer effektiv enn alendronsyre, ibandronsyre og risedronsyre. Tilsvarende 

analyse for hoftebrudd avdekker ingen holdepunkter for at det er forskjeller i legemidlenes 

effekt på denne bruddtypen. Ingen av de fem systematiske oversiktene har utført en indirekte 

sammenlikning av bisfosfonatenes effekt på håndleddsbrudd, dermed foreligger ingen 

dokumentasjon for hvorvidt det er signifikante forskjeller mellom de fire bisfosfonatene med 

hensyn på forebygging av denne type brudd. Videre er zoledronsyre vist å ha høyest 
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sannsynlighet for å være det mest effektive bisfosfonatet med hensyn på forebygging av rygg- 

og hoftebrudd, i tillegg til det sammensatte endepunktet «alle typer brudd». 
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7 Appendiks 

 

Vedlegg 1: Gjengivelse av rapport fra reseptregistret vedrørende bruk av bisfosfonater i Norge i 2017. 

Rapporten er hentet fra reseptregistrets søkeside 31.05.2018 

 

Vedlegg 2: Figuren viser oppsettet av litteratursøket 

Artikkel (tittel, forfatter, årstall) Årsak til eksklusjon 

Treatment of low bone density or osteoporosis to 

prevent fractures in men and women: a clinical 

practice guideline from ACP (Quaseem, 2017) 

Ikke en systematisk oversikt 

UK clinical guideline for the prevention and 

treatment of osteoporosis (Compston, 2017) 

Ikke en systematisk oversikt 

Indirect comparison of teriparatide, denosumab 

and oral bisphosphonates for the prevention of 

vertebral and non-vertebral fractures in 

postmenopausal osteoporosis (Zhang 2015) 

Overlappende resultater med andre inkluderte 

studier 

Bazedoxifene vs oral bisphosphonates for the 

prevention of nonvertebral fractures in 

postmenopausal osteoporosis (Ellis, 2014) 

Andre legemidler enn bisfosfonater 
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Systematic review and meta-analysis of the 

efficacy and safety of alendronate and 

zoledronate for the treatment of postmenopausal 

osteoporosis (Serrano 2013) 

Overlappende resultater med andre inkluderte 

studier 

Osteoporosis treatment: why ibandronic acid? 

(Rossini, 2013) 

Ikke en systematisk oversikt 

Summary of AHRQs comparative effectiveness 

review of treatment to prevent fractures in men 

and women with low bone density or 

osteoporosis (Levis 2012) 

Overlapp med nyere, oppdatert studie 

Osteoporosis treatment in postmenopausal 

women with pre-existing fractures (Cheng 2012) 

Ikke en systematisk oversikt 

Benefits and risks of bisphosphonate therapy for 

osteoporosis (Khosla 2012) 

Ikke en systematisk oversikt 

The relative efficacy of nine osteoporosis 

medications for reducing the rate of fractures in 

post-menopausal women (Hopkins 2011) 

Overlappende resultater med andre inkluderte 

studier 

Fracture prevention in postmenopausal women 

(Vestergaard 2011) 

Ikke en systematisk oversikt 

The role of zoledronic acid in the management of 

osteoporosis (Maricic 2010) 

Ikke en systematisk oversikt 

Bisphosphonate use in women and the risk of 

atrial fibrillation: a systematic review and meta 

analysis (Bhuriya 2010) 

Annet endepunkt enn frakturer 

Absolute risk reduction in osteoporosis: assessing 

treatment efficacy by number needed to treat 

(Ringe 2010) 

Ikke en systematisk oversikt 

Prevention of vertebral fractures in osteoporosis: 

mixed treatment comparison of bisphosphonate 

therapies (Jansen 2009) 

Overlapp med nyere, oppdatert studie 

Alendronate for fracture prevention in 

postmenopause (Holder 2008) 

Ikke en systematisk oversikt 

Oral nitrogen-containing bisphosphonates: a 

systematic review of RCTs and vertebral 

fractures (Bianchi 2008) 

Overlapp med nyere, oppdatert studie 

Once-yearly administered intravenous zoledronic Overlapp med nyere, oppdatert studie 
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acid for postemenopausal osteoporosis (Woodis 

2008)  

Comparative effectiveness of pharmacologic 

treatment to prevent fractures (Crandall 2014) 

Basert på andre studier allerede inkludert 

Antifracture efficacy of currently available 

therapies for postmenopausal osteoporosis 

(Reginster 2011) 

Ikke en systematisk oversikt 

Efficacy and safety of zoledronic acid for 

treatment of postmenopausal osteoporosis: a 

meta-analysis of randomized controlled trials 

(Wang 2017) 

Kun tilgjengelig som abstrakt  

Treatment of postmenopausal osteoporosis in 

women: a systematic review (Brandão 2008) 

Overlapp med nyere, oppdatert studie 

Risedronate for the primary and secondary 

prevention of osteoporotic fractures in 

postmenopausal women (Wells 2008) 

Overlapp med nyere, oppdatert studie 

Vedlegg 3: Tabellen viser en oversikt over de 23 artiklene som etter full gjennomlesing ble ekskludert, samt 

årsaken til at disse ble forkastet 

Bisfosfonat Antall RCTer Totalt antall pasienter 

Alendronsyre 11 

Chestnut 95 

Liberman 95 

Black 96 

Bone 97 

Cummings 98* 

Greenspan 98 

Hosking 98* 

Pols 99 

Durson 01 

Greenspan 02 

Ascott Evans 03* 

12.099 

Ibandronsyre 1 

Chesnut 04 

2946 

Risedronsyre 5 

Harris 99 

Reginster 00 

13.941 
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Fogelman 00 

McClung 01 

Hooper 05 

Zoledronsyre 2 

Black 07 

Lyles 07 

9892 

Totalt 19 RCTer 38.878 pasienter 

Vedlegg 4: Tabellen viser antall unike RCTer som til sammen er inkludert i de fem systematiske oversiktene. 

Tabellen viser dessuten antall RCTer og pasienter fordelt på de ulike bisfosfonatene. RCT merket *: omhandler 

primærprevensjon, etter Wells definisjon av begrepet. 

RCT: navn (BP) Gjennomsnitts-

alder 

Inklusjonskriterium Varighet Dosering 

Chestnut 95 (A) 63 BMD<-2,0 24mnd 5-10-20mg/dag  

Liberman 95 (A) 64 Lumbal-BMD<-2,5  36mnd 5-10-20mg/dag 

Black 96 (A) 70.7  Hofte-BMD<-2,1 og tidl VF 36mnd 10mg/dag 

Bone 97 (A) 70.8 Lumbal-BMD<-2,0 

Gjennomsnittlig T-score i studiepopulasjonen: -3,1 

24mnd 1-2,5-5mg/dag 

Cummings 98 (A)* 67.6 Hofte-BMD<-1,6 

Ingen tidl VF 

48mnd 10mg/dag 

Greenspan 98 (A) 70 Postmenopausale kvinner med osteoporose 

(inklusjonskriterier ikke basert på BMD-måling) 

Gjennomsnittlig T-score i studiepopulasjonen: -4,3 

30mnd 5-10mg/dag 

Hosking 98 (A)* 53  Friske postmenopausale kvinner (inklusjonskriterier 

ikke basert på BMD-måling).  

Gjennomsnittlig T-score i studiepopulasjonen: -1,0 

24mnd 2,5-5mg/dag 

Pols 99 (A) 62.8 Lumbal-BMD<-2,0 12mnd 10mg/dag 

Durson 01 (A) 61 Hofte- eller lumbal-BMD <-2,0 12mnd 10mg/dag 

Greenspan 02 (A) 78.5 Hofte- eller lumbal-BMD<-2,0 24mnd 10mg/dag 

Ascott Evans 03 *(A) 67.3 Postmenopausale kvinner med BMD<-1,5 

Eksklusjonskriterium: tidligere osteoporotisk 

fraktur 

12mnd 10mg/dag 

Chesnut 04 (I) 69 1-4 tidl VF og lumbal-BMD<-2,0 36mnd 2,5mg/dag 

Harris 99 (R) 69 Postmenopausale kvinner med enten ≥2 tidligere 

VF eller 1 tidligere VF og lumbal-BMD<-2,0 

36mnd 2,5-5mg/dag 

Reginster 00 (R) 71 Postmenopausale kvinner med diagnose o.p samt 

≥2 tidligere VF 

36mnd 2,5-5mg/dag 
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Fogelman 00 (R) 64.7 Lumbal-BMD<-2,0 24mnd 2,5-5mg/dag 

McClung 01 (R) 78.5 Hofte-BMD<-4,0 eller alder>80 år og ≥1 klinisk 

risikofaktor for hoftefraktur 

36mnd 2,5-5mg/dag 

Hooper 05 (R) 52.7 Lumbal-BMD<-2,5 (o.p) 24mnd 2,5-5mg/dag 

Black 07 (Z) 73.1 Hofte-BMD<-2,5 (o.p) eller hofte-BMD <-1,5 og 

≥2 tidligere VF 

36mnd 5mg/år (i.v) 

Lyles 07 (Z) 74.4 Tidligere lavenergi-fraktur hofte (<90 dgr siden 

operasjon) 

36mnd 5mg/år (i.v) 

Vedlegg 5: Tabellen viser en oversikt over studiekarakteristika for de 19 primærstudiene som er inkludert i 

denne oppgaven. Forkortelser: BP (bisfosfonat), A (alendronsyre), I (ibandronsyre), R (risedronsyre), Z 

(zoledronsyre), BMD (bone mineral density; bentetthet), VF (vertebral fraktur). *: omhandler 

primærprevensjon, etter Wells definisjon av begrepet. 

Systematisk 

oversikt 

Funn 

Messori 2014 Nettverksmetaanalyse:  

VF: Ingen statistisk signifikant forskjell mellom alen, iban, rise og zole 

-Z vs I           RR=0,73 (95 % KI 0,38-1,39) 

-I vs R           RR=0,83 (95 % KI 0,57-1,22) 

-Z vs R          RR=0,61 (95 % KI 0,33-1,11) 

-I vs A           RR=0,97 (95 % KI 0,67-1,41)  

-Z vs A          RR=0,71 (95 % KI 0,39-1,29) 

-A vs R          RR=0,86 (95 % KI 0,64-1,15) 

Migliore 2013 Klassisk metaanalyse 

VF: Alen, iban, rise, zole har statistisk signifikant effekt ift placebo 

-A vs P         OR=0,50 (95 %  KrI 0,41-0,62) 

-I vs P           OR=0,48 (95 % KrI 0,32-0,73) 

-R vs P          OR=0,57 (95 % KrI 0,44-0,73) 

-Z vs P          OR=0,30 (95 % KrI 0,24-0,38) 

 

Nettverksmetaanalyse: 

VF: zole statistisk signifikant effekt ift både alen og rise.  

-A vs R          OR=0,89 (95 % KrI 0,64-1,23) 

-A vs I           OR=1,04 (95 % KrI 0,66-1,65) 

-A vs Z          OR=1,65 (95 % KrI 1,21-2,25) 

-I vs Z            OR=1,58 (95 % KrI 1,0-2,5) 

-R vs I            OR=1,17 (95 % KrI 1,38-1,92) 
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-R vs Z           OR=1,86 (95 % KrI 1,35-2,61) 

 

Sannsynlighet for å være det mest effektive legemidlet ift placebo: zole (52 %) 

Freemantle 2013 Klassisk metaanalyse 

VF: Alen, iban, rise, zole har statistisk signifikant effekt ift placebo 

-A vs P           RR=0,56 (95 % KI 0,46-0,69) 

-I vs P             RR=0,51 (95 % KI 0,34-0,74) 

-R vs P            RR=0,62 (95 % KI 0,50-0,77) 

-Z vs P            RR=0,30 (95 % KI 0,24-0,38) 

 

HIP: rise, zole har statistisk signifikant effekt ift placebo (iban ikke vurdert) 

-R vs P             RR=0,74 (95 % KI 0,59-0,94) 

-Z vs P             RR=0,59 (95 % KI 0,42-0,83) 

-A vs P             RR=0,65 (95 % KI 0,41-1,03) 

 

WRIST: hverken alen eller rise har statistisk signifikant effekt ift placebo (iban 

og zole ikke vurdert) 

-A vs P              RR=0,81 (95 % KI 0,37-1,80) 

-R vs P              RR=0,68 (95 % KI 0,42-1,07) 

 

Nettverksmetaanalyse 

VF: Alen, iban, rise, zole har statistisk signifikant effekt ift placebo 

-A vs P             RR=0,57 (95 % KrI 0,44-0,75) 

-I vs P               RR=0,50 (95 % KrI 0,31-0,80) 

-R vs P              RR=0,62 (95 % KrI 0,46-0,83) 

-Z vs P              RR=0,30 (95 % KrI 0,21-0,43) 

 

HIP: Hverken alen, rise eller zole har statistisk signifikant effekt ift placebo 

(iban ikke vurdert) 

-A vs P              RR=0,63 (95 % KrI 0,33-1,19) 

-R vs P              RR=0,75 (95 % KrI 0,50-1,15) 

-Z vs P               RR=0,58 (95 % KrI 0,28-1,22) 

 

WRIST: Hverken alen eller rise har statistisk signifikant effekt ift placebo (iban 

og zole ikke vurdert) 

-A vs P               RR=0,82 (95 % KrI 0,25-2,53) 
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-R vs P               RR=0,67(95 % KrI 0,20-2,22) 

Jansen 2011 Klassisk metaanalyse 

VF: Alen, iban, rise, zole har statistisk signifikant effekt ift placebo 

-A vs P              RR=0,53 (95 % KrI 0,44-0,65) 

-I vs P                RR=0,51 (95 % KrI 0,34-0,74) 

-R vs P               RR=0,59 (95 % KrI 0,47-0,75) 

-Z vs P               RR=0,30 (95 % KrI 0,23-0,37) 

 

HIP: Alen, zole har statistisk signifikant effekt ift placebo 

-A vs P                RR=0,61 (95 % KrI 0,39-0,95) 

-I vs P                 RR=1,53 (95 % KrI 0,43-6,20) 

-R vs P                RR=0,80 (95 % KrI 0,45-1,43) 

-Z vs P                RR=0,58 (95 % KrI 0,41-0,82) 

 

Nettverksmetaanalyse 

VF: zole har statistisk signifikant bedre effekt enn både alen, iban og rise 

-Z vs A                RR=0,55 (95 % KrI 0,41-0,76) 

-Z vs I                  RR=0,58 (95 % KrI 0,37-0,92) 

-Z vs R                 RR=0,50 (95 % KrI 0,36-0,70) 

 

HIP: ingen statistisk signifikant forskjell mellom alen, iban, rise og zole 

-Z vs A                 RR=0,95 (95 % KrI 0,54-1,68) 

-Z vs R                 RR=0,73 (95 % KrI 0,37-1,44) 

-Z vs I                   RR=0,38 (95 % KrI 0,09-1,43) 

-A vs R                  RR=0,77 (95 % KrI 0,37-1,59) 

-A vs I                   RR=0,40 (95 % KrI 0,09-1,55) 

-R vs I                   RR=0,52 (95 % KrI 0,12-2,15)        

 

Sannsynlighet for å være det mest effektive legemidlet ift placebo: zole- VF 

(79 %), HIP (47 %), «alle typer fraktur» (94 %)          

Wells 2008 Klassisk metaanalyse 

Primærprevensjon: Alen har statistisk signifikant effekt ift placebo for VF 

-VF: A vs P          RR=0,55 (95 % KI 0,38-0,80) 

-HIP: A vs P         RR=0,79 (95 % KI 0,44-1,44) 

-WRIST: A vs P   RR=1,19 (95 % KI 0,87-1,62) 
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Sekundærprevensjon: Alen har statistisk signifikant effekt ift placebo for VF, 

HIP og WRIST 

-VF: A vs P          RR=0,55 (95 % KI 0,43-0,69) 

-HIP: A vs P         RR=0,47 (95 % KI 0,26-0,85) 

-WRIST: A vs P   RR=0,52 (95 % KI 0,36-0,75) 

 

Samlet analyse (primær og sekundærprevensjon): Alen har statistisk signifikant 

effekt ift placebo for VF og HIP 

-VF: A vs P           RR=0,55 (95 % KI 0,45-0,67) 

-HIP: A vs P          RR=0,61 (95 % KI 0,40-0,92) 

-WRIST: A vs P    RR= 0,68 (95 % KI 0,34-1,37) 

Vedlegg 6: Tabellen viser en oversikt over funnene fra de fem systematiske oversiktene. Forkortelser: KI 

(konfidensintervall), KrI (kredibilitetsintervall), A/alen (alendronsyre), I/iban (ibandronsyre), R/rise 

(risedronsyre), Z/zole (zoledronsyre), P (placebo), VF (vertebral fraktur), HIP (hoftefraktur), WRIST 

(håndleddsfraktur) 

Vedlegg 7: Figuren viser strengen som ble lagt til i søkefeltet da søket ble oppdatert i januar 2019 

Fraktur Resultat klassisk metaanalyse (E vs P) Resultat MTC 

VF Freemantle: RR 0,46 (95 % KI 0,17-1,31) 

Jansen: RR 0,43 (95 % KrI 0,18-0,96) 

 

HIP Freemantle: RR 2,97 (95 % KI 0,12-72,11) 

Jansen: RR 11,61 (95 % KrI 0,86-221) 

Jansen:  

-Z vs E: RR 0,05 (95 % KrI 0,00-0,70) 

-A vs E: RR 0,05 (95 % KrI 0,00-0,75) 

WRIST Freemantle: RR 4,95 (95 % KI 0,24-101,92)  

Vedlegg 8: Tabellen sammenfatter resultatene fra Freemantle og Jansen som omhandler etidronsyre. 

Forkortelser: VF (vertebral fraktur), HIP (hoftefraktur), WRIST (håndleddsfraktur), 

MTC(nettverksmetaanalyse), A (alendronsyre), E (etidronsyre), Z (zoledronsyre), P(placebo), KI 

(konfidensintervall), KrI(kredibilitetsintervall) 


