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Sammanfattning
Introduktion. Bisfosfonater (BP) är den första linjens behandling för osteoporos.
Även om det finns starka bevis för att bisfosfonater förhindrar osteoporotiska
frakturer, så finns det farhågor om att dessa läkemedel kan vara förknippade med
sällsynta men allvarliga biverkningar som atypiska lårbensfrakturer (AFF). Syfte.
Denna litteraturstudie syftar till att svara på frågan om det finns ökad förekomst
av AFF vid långtidsbehandling med BP. Metod. Genomgång av litteratur i
PubMed och artiklar som är relevanta för atypiska lårbens frakturer efter
bisfosfonatbehandling. Resultat. Motstridiga resultat har rapporterats i de studer
som är inkluderade. Flera men inte alla studier tyder på en ökad risk för AFF vid
långtids bisfosfonatbehandling (5 år eller mer). Även om långvarig exponering för
BP kan öka risken för AFF till det dubbla, är antalet av sådana frakturer lågt
(uppskattningsvis 1 per 1000 per år). Slutsats. Det finns otillräckliga bevis om att
långsiktigt BP-behandling är den enda orsaken för AFF och därför finns behov av
ytterligare studier för att klargöra denna fråga. I praktiken är det viktigt att
utvärdera regelbunden och individuell indikation för långtids BP-behandling
utifrån en nytta/risk perspektiv.

Nyckelord –
långtids bisfosfonatbehandling, atypiska frakturer.

Introduktion
Bisfosfonater (BP) är den helt dominerande läkemedelsgruppen för behandling av
osteoporos. Det finns väldokumenterade bevis från placebokontrollerade studier
som bekräftar att dessa mediciner har effekt på att förebygga benförlust och att
minska risken för typiska osteoporotiska frakturer, särskilt i höften och i
ryggkotorna (1). Under årens lopp har dessa läkemedel blivit första linjens
behandling för osteoporos. För närvarande utgör BP 80% av alla mediciner som
förskrivs för osteoporos (2). Exempel på godkända BP i Sverige är alendronatsyra,
zoledronsyra och risedronsyra.
Bisfosfonater lagras in i skelettet, och har kvarstående effekt även efter avslutad
behandling och det är därmed möjligt att sätta ut behandlingen och ändå ha ett
fortsatt skydd mot frakturer. Detta är unikt för bisfosfonaterna till skillnad från
t ex östrogen, denosumab och teriparatid, där bentätheten minskar vid utsättning.
Syftet med långsiktbehandling med dessa läkemedel är att förhindra
osteoporotiska frakturer. Det finns tre stora studier där behandlingstiden med BP
varierade från 6 till 10 år. Långtids BP-behandling definieras på olika sätt i de
olika studierna från mer än 1 till mer än 5 års behandling. I de flesta studier
handlar det om mer än 5 års alendronatanvändning.
Även om bisfosfonaterna tolererades väl och säkert under stora kliniska
prövningar och har bevisad effekt på att minska andelen osteoporotiska frakturer
så är behandlingen med dessa läkemedel inte utan biverkningar. Flera sällsynta
och potentiellt allvarliga biverkningar har rapporterats. En av de mest
oroväckande komplikationerna är atypiska lårbensfrakturer (AFFS).
Som typiska lårbensfrakturer definieras proximala lårbensfrakturer (höft) på grund
av osteoporos. De har inga varningssymptom, är ensidiga (oftast efter fall), har en
spetsig vinkel och med flera fragment. Som atypiska definieras frakturer som
uppstår i subtrokantära region av lårbensskaftet, ofta föregås av veckor/ månader
av prodromala smärtor i låret eller ljumsken, kräver lite eller inget trauma och i
många fall är de bilaterala. De är ofta tvärgående eller med sned vinkel, börjar
som en lokal periosteal reaktion av laterala cortex. Kortikalt ben är ovanligt tjock
och läkning ofta försenad. År 2013 producerade American Society of Bone och
Mineral Research (ASBMR) en definition för AFF. Definitionen består av 5 stora
kriterier och mindre kriterier. För att klassificera en fraktur som atypisk krävs
minst 4 av de 5 stora kriterier. De mindre kriterierna är inte obligatoriska (5,
Bilaga 1).
Till skillnad från andra komplikationer i samband med BP-användning, finns det
en ovanlig relation mellan förekomsten av AFF och användning av denna
läkemedelklass. Det är fortfarande oklart hur ett läkemedel som förhindrar
sprickor kan vara orsaken till fraktur. Mekanismen för utveckling av AFF är
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okänd. Vissa studier tyder på att bisfosfonater kan påverka negativt
benremodellering och leda till ökad mikroskada. Enligt en teorin, kan bisfosfonat
förändra de biomekaniska egenskaperna hos benmatris via sin effekt på ben
kollagen och benmineralisering. Det resulterar i spröda och styva ben som kan få
fraktur med lite trauma. Minskad benremodellering, tillsammans med den
antiangiogena effekten av bisfosfonater kan ytterligare försämra läkningen av
stressfrakturer (3).
Cirka 10 år efter den första kliniska prövningen med alendronat 1995,
rapporterades om allvarliga komplikationer som AFF, potentiellt relaterade till de
kumulativa doser av sådana läkemedel. Oron för AFF vid BP-behandling har
uppstått från flera fallrapporter som har beskrivit patienter med subtrokantära
frakturer som har behandlats med BP, särskilt långtidsbehandling med alendronat.
Sambandet mellan långtids bisfosfonat användning och ovanliga diafysära
frakturer beskrevs först av Odvina 2005 som rapporterade nio patienter med
osteoporos som hade behandlants med alendronat under 3-8 år och hade fått
atraumatiska frakturer vid vanliga dagliga aktiviteter (4). Efter dessa fallrapporter
har frågan om relationen mellan BP -behandling och förekomsten av AFF blivit
mycket aktuellt och många studier har undersökt sambandet mellan AFF och
långsiktig användning av bisfosfonater. Det finns studier som inte finner ökad risk
för AFF vid långtids BP-användning (6, 7, 8), men det finns också sådana
rapporter, i vilka sambandet mellan BP och AFFS har blivit mer övertygande (9,
10, 11). Alla dessa motstridiga resultaten har lett till fortsatt oro bland behandlade
läkare och patienter, vilket har resulterat i en total minskning av recept på
bisfosfonater för behandling av osteoporos i allmänhet (5).
Denna litteraturstudier syftar till att svara på frågan om det finns en ökad risk för
atypiska lårbensfrakturer vid långtids bisfosfonatbehandling. Eftersom frågan
gäller effekt av långtids behandling har den fokus på alendronat användning.

Syfte
Finns det bevis för en ökad frekvens av AFF vid långtidsbehandling med BP?

Metod
Sökning av litteratur i PubMed med hjälp av sökord (långtids
bisfosfonatbehandling, atypiska frakturer) och artiklar som är relevanta för
atypiska lårbens frakturer efter bisfosnatbehandling har studerats. Med hjälp av
sökordet "long term bisphosphonate /review, free full text, humans/" resulterade i
86 artiklar. Vid sökning med "atypical fracture" som nyckelord hittades 38
artiklar. Kombinerade sökning "long term bisphosphonate AND atypical
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fracture" resulterade i 14 artiklar. Vid utökad sökning i referenserna blev
ytterligare 5 artiklar relevanta för frågan.
Nyckelord-long term bisphosphonate, atypical fracture

Resultat
Litteratursökningen i PubMed resulterade i total antal 19 artiklar. Efter granskning
(genomgång av resultaten och slutsatserna) exkluderades 12 artiklar.
Sammanfattningsvis inkluderar rapporten 7 artiklar.
Det finns flera studier som inte har hittat ökad förekomst av AFF vid långtids BPbehandling. En stor dansk observationsstudie som har granskat förekomsten av
subtrokantära/diafysära frakturer hos långtids BP-användare har inte visat något
ökad risk för dessa frakturer vid långtidsbehandling med BP (7). Subtrokantära /
diafysära frakturer var lika vanligt bland alendronat-behandlade och i obehandlade
kontrollpatienter. Subtrokantära och diafysära frakturer har inträffats vid en
incidens av 31 per 10 000 patient/år hos kvinnor som har tagit alendronat och 13
per 10 000 patient/år hos obehandlade kvinnor. Motsvarande för män var 31 och
sex per 10 000 patient/år. Risken för subtrokantära / diafysära frakturer var
likartad hos patienter som fått nio år behandling och patienter som hade avbrutit
behandlingen efter 3 månader. På samma sätt har Black och kollegor undersökt
förekomsten av AFF i 3 stora studier (FIT, FLEX, HORIZON-PET) och har dragit
slutsatsen att det fanns ingen signifikant ökning av risken för fraktur på
subtrokantära eller diafysära lårben i samband med BP-användning (6). Av totalt
284 frakturer, var 12 klassificerade som frakturer i subtrokantära och diafysära
lårben som inträffade på 10 kvinnor (baserat på radiografisk rapport) . Black och
kollegor uppskattade att BP-behandlingen skulle resultera i en årstakt på 2,3 AFF
per 10 000 patient/år. Även bland kvinnor med upp till 10 års BP-exponering
varierade risken för AFF från en till sex fall per 10,000 patient/år.
Enligt Rizzoli som har granskat sambandet mellan AFF och långtids BPanvändning i flera fallrapporter, i stora studier och retrospektiva analyser
uppskattas antalet AFF i samband med bisfosfonater till en per 1000 per år.
Långtids BP-användning kan associeras med AFF men det är fortfarande en
hypotes som behöver studeras ytterligare. Det finns otillräckliga bevis för att
långtids bisfosfonat användning är den enda orsaken till atypiska frakturer (8).
Wang har också undersökt förekomsten av AFF vid BP-behandlade patienter och
rapporterar att frekvensen av dessa frakturer inte längre ökar och det är möjligen
relaterat till minskad förskrivning av bisfosfonater(12).
Tre andra studier har visat en ökad risk för AFF i samband med BP-användning. I
sin studie har Schilcher hittat ett starkt tidsberoende mellan bisfosfonat
användning och atypiska frakturer. Risken har ökats stadigt med längre
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behandlingstid och har minskat snabbt efter avslutad behandling. Den relativa
risken efter 4 år eller mer BP-användning nådde 126,0 , med en motsvarande årlig
absolut risk för 11 frakturer per 10 000 patient/år. Risken minskade med 70% per
år efter avslutad behandling. Kvinnorna har visat en högre risk för AFF än män
(9). Meier och kollegor har också dragit slutsatsen att AFF är förknippade med
BP-användning och att långtidsbehandlingen resulterar i förstärkt risk.
Förekomsten av AFF ökar under en 12-årsperiod , men det absoluta antalet sådana
frakturer är mycket liten. I den studie som inkluderar 477 patienter hittade
arbetsgruppen 39 patienter med AFF ( använda ASBMR kriterier) och resterande
438 hade klassiska frakturer. BP-användning associerades med en minskning av
risken för klassiska frakturer med 47%. Trettiotvå av de 39 patienter med atypisk
fraktur hade behandlats med bisfosfonat jämfört med 28 i den klassiska frakturer
gruppen. 28,2% av AFF var bilaterala. Incidensen av atypiska frakturer var låg
(32 fall per miljon person/år) och har ökat vid långtids exponering för BP med
10,7% per år i genomsnitt. Incidensen av atypiska frakturer var 35,1 vid BPbehandling mindre än 2 år, 46,9 vid 2 till 5 års behandlingstid, 117,1 för 5 till 9 år
och 175,7 för mer än 9 år jämfört med icke-användning (10). Gedmintas och
kollegor har utfört en systematisk genomgång och meta-analys som inkluderar 11
studier och resultatet av denna analys överstämmer med ovanstående studier som
visar en ökad risk för subtrokantära och lårbensskaftet frakturer vid långtids BPanvändning (11).

Diskussion
Oron för AFF vid BP-behandling har uppstått från flera fallrapporter som har
beskrivit patienter med subtrokantära frakturer som har behandlats med BP,
särskilt långtidsbehandling med alendronat. Efter dessa rapporter har sambandet
mellan bisfosfonat användning och subtrokantära eller diafysära frakturer
undersökts i flera kontrollerade epidemiologiska studier och något motstridiga
resultat har rapporterats.
Den ökande oron för dessa sällsynta men allvarliga komplikationer som AFF i
samband med långtids BP-exponering i kombination med den kända ihållande
effekt som BP har även efter avslutad behandling ( upp till 5 år) har lett till
rekommendationen om läkemedelsuppehåll. Läkemedelsuppehållet är utformat för
att minimera biverkningar och maximera fördelarna/nytta av behandlingen, och är
en metod som med framgång har tillämpats vid andra kroniska sjukdomstillstånd.
Olika organisationer har gett vägledning om riskerna och nyttan av BP
läkemedelsuppehåll hos individer som fått BP i 3-5 år. American Association of
Clinical Endocrinologists (AACE) riktlinje föreslår ett läkemedeluppehåll efter 4
till 5 år med BP behandling hos patienter med måttlig risk för frakturer, och efter
10 år för högriskpatienter.The National Osteoporosis Group (NOGG) i
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Storbritannien har utvecklat en algoritm som rekommenderar att utvärdera
indikationerna för BP-behandling efter 1,5-3 år läkemedelsuppehåll.
I Sverige har Läkemedelverket och Socialstyrelsen rekommenderat
behandlingsuppehåll efter 5 års behandling med bisfosfonat. Baserat på den
dokumentation som för närvarande finns tillgänglig kan behandling med
bisfosfonater upp till 5 år anses vara effektiv och säker. Inom denna tidsrymd är
allvarliga biverkningar mycket ovanliga. Begränsade frakturdata vid
bisfosfonatexponering upp till 10 år tycks visa att effekten avseende
frakturreduktion håller i sig men ingen ytterligare fördel ses efter de första 3–4
årens behandling(13). Långtidseffekterna av bisfosfonater över 10 år på
benvävnad är ofullständigt kända. Därför kommer den kliniska bedömningen
fortfarande att spela en viktigt roll när det gäller att ta hand om patienter med
osteoporos. Efter ca 5 års behandling bör en ny värdering göras. Om patienten då
har haft en gynnsam bentäthetsutveckling ( inte förlorat benmassa) samt varit
frakturfri, bör medlet utsättas. Efter utsatt behandling bör man ompröva
behandlingen varje år utifrån BMD, frakturförekomst och ny riskbedömning. Vid
tecken till sjunkande bentäthet får en återinsättning övervägas. Om patienten har
förlorat benmassa eller haft osteoporosrelaterad fraktur och bedöms som
högriskpatient ( har T-score lägre än −2,5) kan de ha nytta av fortsatt
bisfosfonatbehandling eller terapibyte. Urvalet av patienter för
behandlingsuppehåll bör vara individuellt.
Med allt flera bevis som pekar på ett samband mellan AFF och långtids BPbehandling (mer än 5 år) har FDA (Food and Drug Administration) fastställt att en
varning om risken av AFFS bör läggas till på etiketterna för alla BP läkemedel
godkända för att förebygga eller behandla osteoporos. Efter granskning i den
tillgängliga databasen för den långsiktiga säkerheten och effekten av BP, har FDA
rekommenderat att läkare bör ompröva indikationen för fortsatt BP terapi efter 3-5
år, men noterade att för högriskpatienter kan utsättningen av läkemedlet inte vara
tillrådligt. För närvarande har alla FDA godkända BP för behandling av
osteoporos bifogat informationen att ”Den optimala användningstiden har inte
fastställts. Alla patienter med BP behandling bör få behandlingen omprövat med
jämna mellanrum” ( 1 ).
En arbetsgrupp vid Uppsala universitet har utvecklat och studerat en ny strategi
som kan förhindra biverkningar av läkemedel mot osteoporos. Enligt forskarna
kan den negativa påverkan på friskt skelett undvikas genom att läkemedlet binds
till en bärandemolekyl. I sin bundna form blev läkemedlet mer selektiv mot celler
som var aktiva i den pågående osteoporosen medan "friska" celler undveks.
De ovanstående studier som har granskats visar motstridiga resultat. Några av
dem visar ingen ökad risk för AFF i samband med långtids BP-behandling, andra
rapporterar att den ökade förekomsten av dessa frakturer är bara en hypotes, och
några beskriver en ökad risk för AFF vid långtids BP-behandling. Skillnaden i
resultat kan till stor del förklaras av skillnader i röntgen definitionen av atypiska
frakturer och brist på statistisk styrka. Det finns otillräckliga bevis för att
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långsiktig BP-behandling är den enda orsaken för AFF och därför finns behov av
ytterligare studier för att på ett bättre sätt besvara denna fråga.

Konklusion/slutsats
1.Nyttan av BP behandlingen överväger risken för sällsynta komplikationer tidigt
i behandlingen, men denna nytta är mindre klart för långsiktiga användare.
2.Även om långvarig exponering för BP ( mer än 5 år) kan öka risken för
subtrokantära lårben frakturer med det dubbla, är antalet AFF i samband med
bisfosfonater litet . Trots detta bör den sällsynta men allvarliga komplikationer
beaktas vid fortsatt BP-behandling efter 5 år.
3. I praktiken är det viktigt att omvärdera indikationerna för BP behandling
regelbundet och individuellt utifrån ett nytta/risk perspektiv.
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Bilaga 1

bild 1
Atypical femur fractures

Bilaga 2

Definition för AFF enligt American Society of Bone och Mineral
Research (ASBMR) 2013
Definitionen består av 5 stora kriterier och mindre kriterier. För att klassificera en
fraktur som atypisk krävs minst 4 av de 5 stora kriterier:
(1) minimal eller ingen trauma
(2) fraktur ursprung på den laterala cortex och är i stort sett tvärgående eller korta
sneda,
(3) fullständiga frakturer är associerad med en medial spik, medan ofullständig
frakturer innebär bara sido cortex,
(4) minimal eller ingen utsplittring, och
(5) lokaliserad periostal eller endosteal kortikal förtjockning.
Mindre kriterier(ej nödvändiga) inkluderar
(1) generaliserad ökad kortikal tjocklek av lårben,
(2) prodormal smärta i ljumske eller låret,
(3) bilaterala ofullständig eller fullständig fraktur, och
(4) fördröjd frakturläkning.
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