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kręgosłupa i proksymalnego odcinka kości udowej,
ponadto mammografię i USG narządów rodnych
(przezpochwowe), badanie cytologiczne, a jeżeli ist-
niały wskazania — również biopsję endometrium.
Epizody sercowo-naczyniowe oceniła według ściśle
określonych kryteriów grupa ekspertów. Należy pod-
kreślić, że pacjentkom, u których redukcja BMD
między badaniami wyniosła co najmniej 7%, pro-
ponowano leczenie osteoporozy o udowodnio-
nej skuteczności, wycofując je z badania.

Analiza statystycznaAnaliza statystycznaAnaliza statystycznaAnaliza statystycznaAnaliza statystyczna
Analizą objęto pacjentki, które poddano randomi-
zacji i które otrzymały co najmniej 1 dawkę leku.
Do analizy złamań zakwalifikowano wszystkie ko-
biety, u których przeprowadzono co najmniej 1 kon-
trolę radiologiczną. Używano modelu regresji Coxa
oraz modelu regresji Poisson.

Wyniki i wnioskiWyniki i wnioskiWyniki i wnioskiWyniki i wnioskiWyniki i wnioski
W grupie pacjentek przyjmujących tybolon, w po-
równaniu z grupą otrzymującą placebo, uzyskano
redukcję ryzyka złamania kręgu — 70/1000 osobo-
lat vs. 126/1000 osobolat (HR: 0,55; 95% CI: 0,41
vs. 0,74; p < 0,001) oraz zmniejszenie ryzyka inne-
go złamania niż złamanie kręgu — 122/1000 oso-
bolat vs. 166/1000 osobolat (HR: 0,74; 95% CI: 0,58
vs. 0,93; p = 0,01). Różnice między grupami były
jeszcze bardziej widoczne wśród kobiet z przeby-
tym złamaniem kręgu przed włączeniem do bada-
nia (tab. 1).
Ponadto w grupie pacjentek przyjmujących tybo-
lon uzyskano redukcję ryzyka raka piersi (HR: 0,32;
95% CI: 0,13 vs. 0,8; p = 0,02) oraz raka jelita

WstępWstępWstępWstępWstęp
Tybolon należący do syntetycznych, selektywnych
regulatorów estrogenowej aktywności tkankowej jest
stosowany jako preparat łagodzący objawy menopauzy
oraz w profilaktyce osteoporozy u kobiet. Jednak jego
wpływ na występowanie złamań kości, raka gruczołu
piersiowego czy endometrium, a także na choroby
układu sercowo-naczyniowego pozostaje niejasny.
Autorzy próby LIFT zaprojektowali randomizowane
badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane pla-
cebo, aby sprawdzić skuteczność tybolonu (w dawce
1,25 mg/d.) w redukcji złamań kręgów u kobiet z oste-
oporozą w okresie pomenopauzalnym.

Materiał i Materiał i Materiał i Materiał i Materiał i mmmmmetodyetodyetodyetodyetody
Kobiety (n = 4538) w wieku 60–85 lat, z gęstością
mineralną (BMD) kości udowej lub odcinka lędźwio-
wego kręgosłupa mniejszą lub równą –2,5 w skali
T-score lub mniejszą bądź równą –2, ale z potwier-
dzonym radiologicznie złamaniem trzonu kręgu (bez
objawów klinicznych), losowo przydzielono do grup
otrzymujących doustnie tybolon w dawce 1,25 mg/d.
bądź placebo. Pacjentki w obu grupach otrzymy-
wały ponadto 600–1000 mg cytrynianu wapnia oraz
400–800 jm. witaminy D3/d. Grupy nie różniły się
znamiennie statystycznie pod względem średniego
wieku, wskaźnika masy ciała (BMI), częstości stoso-
wania terapii hormonalnej w przeszłości, palenia
tytoniu, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, średniej
BMD, częstości złamań kręgu czy innych złamań
w wywiadzie. W trakcie badania uczestniczki pod-
dawano cyklicznej ocenie radiologicznej (kręgosłup
i kość udowa), wykonano u nich dwuwiązkową ab-
sorpcjometrię rentgenowską odcinka lędźwiowego
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grubego (HR: 0,31; 95% CI: 0,1 vs. 0,96; p = 0,04)
w porównaniu z grupą stosującą placebo. Nie wyka-
zano znamiennych różnic w zakresie ryzyka cho-
roby wieńcowej czy żylnej choroby zakrzepowo-
-zatorowej między porównywanymi grupami. Naj-
częściej zgłaszane działania niepożądane obejmo-
wały: krwawienia z dróg rodnych, dyskomfort
w obrębie pochwy, gruczołu piersiowego, stan za-

palny dróg rodnych, ból w obrębie miednicy, upad-
ki. W lutym 2006 roku badanie przerwano (śred-
nio 34 miesiące obserwacji) z powodu znacznego
wzrostu ryzyka udaru mózgu (HR: 2,19; 95% CI:
1,14 vs. 4,23; p = 0,02) w grupie kobiet przyjmującej
tybolon. Wykazano, że wzrost ryzyka jest najbardziej
znaczący w 1. roku obserwacji u kobiet w wieku po-
nad 70 lat (ryc. 1).
Terapia tybolonem w dawce 1,25 mg zmniejsza
zagrożenie wystąpienia złamań oraz raka piersi,
ale znacząco zwiększa ryzyko udaru mózgu u ko-
biet chorujących na osteoporozę w wieku powyżej
70 lat.

lek. Małgorzata Sacha
Klinika Chorób Wewnętrznych

i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie

Komentarz do artykułu
Cummings i wsp. [1] przedstawili bardzo obiecują-
ce wyniki randomizowanego badania Long-Term In-
tervention on Fractures with Tibolone (LIFT), kon-
trolowanego placebo, z podwójnie ślepą próbą,
w którym w grupie 2267 kobiet w średnim wieku
68 lat (w tym 915 kobiet w wieku ≥ 70 lat),
w okresie przeciętnie 3-letniego stosowania tybo-
lonu w dawce 1,25 mg uzyskano redukcję względ-
nego ryzyka złamań kręgów o 45%, złamań poza-
kręgowych — o 26%, złamań kości nadgarstka
— o 46% i złamań bliższego odcinka kości udowej
— o 28%. Jeszcze bardziej korzystne zmniejszenie

Tabela 1. Główne wyniki
Table 1. Main results

Tybolon Placebo HR p Różnica w grupie
(n = 2249) (n = 2257) (95% CI) (95% CI) leczonej tybolonem

Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
zdarzeń  zdarzeń zdarzeń  zdarzeń zdarzeń

na 1000 na 1000 na 1000
osobolat osobolat osobolat

Nowe złamanie kręgu 70 10,9 126 19,6 0,55 (0,41–0,74) < 0,001< 0,001< 0,001< 0,001< 0,001 –8,6 (–12,9 do –4,4)
Złamanie inne niż kręgu 122 19,5 166 26,3 0,74 (0,58–0,93) 0,01 –6,9 (–12,2 do –1,6)
Rak piersi 6 0,9 19 2,8 0,32 (0,13–0,8) 0,02 –1,9 (–3,4 do –0,5)
Rak jelita grubego 4 0,6 13 1,9 0,31 (0,10–0,96) 0,04 –1,3 (–2,6 do –0,1)
Udar (niedokrwienny
lub krwotoczny) 28 4,3 13 1,9 2,19 (1,14–4,23) 0,02 2,3 (0,4–4,2)
Choroba
niedokrwienna serca 27 4,1 20 3,0 1,37 (0,77–2,45) 0,28 1,1 (–0,9 do 3,2)
Zakrzepica żylna 5 0,8 9 1,3 0,57 (0,19–1,69) 0,31 –0,6 (–1,7 do 0,5)

 (N. Engl. J. Med. 2008; 359: 702)

Rycina 1. Łączny odsetek pacjentów z rakiem piersi (A)
i udarem (B) (N. Engl. J. Med. 2008; 359: 2011)
Figure 1. Cumulative percentages of patients with breast
cancer (A) and stroke (B) (N. Engl. J. Med. 2008; 359: 2011)
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ryzyka dotyczyło kobiet z istniejącym już wcześniej
złamaniem kręgu (redukcja względnego ryzyka kolej-
nego złamania kręgu o 61%, a złamań pozakręgo-
wych — o 47%). Tybolon jest syntetycznym stero-
idem, z którego na drodze tkankowo selektywnego
metabolizmu powstają 3 związki wykazujące dzia-
łanie estrogenowe, progestagenowe i androgeno-
we. Stosuje się go głównie (również w Polsce)
w leczeniu objawów naczynioruchowych w okresie
pomenopauzalnym; w niektórych krajach jest też
wykorzystywany w profilaktyce osteoporozy.
W aktualnych wskazówkach dotyczących rozpozna-
wania i leczenia osteoporozy u kobiet po menopau-
zie [2], jak i w opublikowanych w Polsce zaleceniach
postępowania diagnostycznego i leczniczego w oste-
oporozie [3] nie ujęto przyjmowania tybolonu. Na-
tomiast u osób zagrożonych złamaniem osteoporo-
tycznym rekomenduje się stosowanie 4 zasadniczych
grup leków:
— bisfosfonianówbisfosfonianówbisfosfonianówbisfosfonianówbisfosfonianów: alendronian, ryzedronian, iban-

dronian;
— wybiórczych modulatorów receptora estroge-wybiórczych modulatorów receptora estroge-wybiórczych modulatorów receptora estroge-wybiórczych modulatorów receptora estroge-wybiórczych modulatorów receptora estroge-

nowegonowegonowegonowegonowego (SERM, selective estrogen receptor mo-
dulators): raloksyfen;

— pochodnych parathormonupochodnych parathormonupochodnych parathormonupochodnych parathormonupochodnych parathormonu: teryparatyd;
— ranelinianu stronturanelinianu stronturanelinianu stronturanelinianu stronturanelinianu strontu.
Leczenie należy uzupełniać suplementacją wapnia
i witaminy D i — jak w każdej sytuacji podejmowania
interwencji farmakologicznej — jej wybór zależy od
indywidualnie ocenionego bilansu korzyści i ryzyka.
Zalecenie przyjmowania tych właśnie grup leków jest
wynikiem udowodnionej ich skuteczności. Obecnie naj-
częściej stosowane (raz w tygodniu) alendronian w daw-
ce 70 mg i ryzedronian (35 mg raz w tygodniu) zmniej-
szają ryzyko złamań kręgów, kości nadgarstka i bliż-
szego odcinka kości udowej o około 50% [4]. Podobną
skuteczność w zwiększeniu przyrostu gęstości mineral-
nej kości (BMD, bone mineral density), zmniejszeniu
stężeń markerów obrotu kostnego oraz w stosunku do
redukcji częstości złamań kręgów wykazano, stosując
ryzedronian w dawce 150 mg raz w miesiącu (w bada-
niu nie oceniano częstości złamań pozakręgowych) [5].
Stosowany ostatnio coraz częściej ibandronian (rów-
nież w formie parenteralnej u osób z przeciwwska-
zaniami do leczenia doustnego) zmniejsza ryzyko
złamań kręgów o 50–60%, a analizy statystyczne
wskazują również na możliwość redukcji częstości
złamań pozakręgowych pod jego wpływem, w tym
również bliższego odcinka kości udowej, pod jego
wpływem [6]. Raloksyfen — jedyny przedstawiciel
SERM stosowany w Polsce w leczeniu osteoporozy
— zwiększa BMD kręgów i szyjki kości udowej, ale

redukcję ryzyka złamań o 30–50% wykazano tylko
u kobiet po menopauzie w lokalizacji osiowej, bez
wpływu na złamania pozakręgowe [2, 7]. Terypara-
tyd, stosowany jeszcze dość rzadko w Polsce (wysoki
koszt leczenia), charakteryzuje się wysoką skutecz-
nością w redukcji częstości wszystkich typów złamań
u chorych z ciężką osteoporozą [2]. Z kolei stosowa-
nie ranelinianu strontu w ciągu 5 lat terapii obniżało
ryzyko złamań kręgów o 24–35%, a bliższego od-
cinka kości udowej — o 43% [8], wykazując również
skuteczność u kobiet powyżej 74. roku życia, u któ-
rych uzyskano redukcję ryzyka złamań bliższego od-
cinka kości udowej o 36% [9].
Czy zatem poszukiwania i badania kolejnych leków
przeciwosteoporotycznych są celowe? Odpowiedź
musi być pozytywna. Zawsze należy poszukiwać
optymalnego leku — o wysokiej skuteczności i po-
zbawionego działań niepożądanych, zwłaszcza
uwzględniając fakt, że obecnie około 1/3 życia ko-
biety przypada na okres po menopauzie oraz to, iż
wszystkie wymienione powyżej grupy leków, oprócz
podobnej skuteczności przeciwzłamaniowej, wyka-
zują liczne działania utrudniające ich stosowanie.
Ograniczeniem stosowania bisfosfonianów najczęś-
ciej są dolegliwości ze strony przewodu pokarmo-
wego oraz ryzyko zapalenia i owrzodzeń przełyku,
ale powikłaniami leczenia mogą być też: migotanie
przedsionków, bóle mięśniowe i objawy rzekomo
grypowe, martwica żuchwy, upośledzenie funkcji
nerek, a więc zaburzenia istotne u osób w podeszłym
wieku [10]. Dodatkową korzyść z terapii raloksyfe-
nem stanowi pozytywny wpływ na profil lipidowy
(zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji
LDL o 7–12% w ciągu 3 lat), brak pobudzającego
działania na endometrium oraz redukcję ryzyka in-
wazyjnego raka sutka o 76% [7, 11]; preparat
zwiększa jednak ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-
-zatorowej, może też nasilać objawy naczyniorucho-
we [2, 7]. To lek raczej stosowany w terapii kobiet
w krótkim okresie po menopauzie, tym bardziej, że
nie udowodniono wpływu na redukcję złamań
w obrębie bliższego odcinka kości udowej, typo-
wych w starszym wieku. Stosowanie pochodnych
parathormonu jest przeciwwskazane u osób zagro-
żonych hiperkalcemią, z ciężką niewydolnością ne-
rek, z pierwotnymi i przerzutowymi nowotworami
kości; ze względu na możliwość hiperkalciurii nale-
ży zachować ostrożność u pacjentów z kamicą ner-
kową [2, 3]. Korzyścią ze stosowania ranelinianu stron-
tu jest jego dwojakie działanie przeciwresorpcyjne
i pobudzające tworzenie kości, a ograniczeniem
— obecność ciężkiej niewydolności nerek z kliren-
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sem kreatyniny poniżej 30 ml/min oraz ryzyko żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej, choć w przypadku
tego drugiego schorzenia związek przyczynowy nie
został do końca ustalony [2, 3]. Kwestią otwartą
w stosunku do wszystkich leków pozostaje bezpie-
czeństwo długotrwałej terapii, gdyż leczenie osteopo-
rozy powinno trwać dożywotnio, a zaprzestanie po-
dawania leków powoduje stopniowe narastanie ubyt-
ku masy kostnej i ponowny wzrost ryzyka złamań.
Dotychczasowe doświadczenia obejmują 10 lat sto-
sowania alendronianu, 7 lat terapii ryzedronianem,
5-letnią terapię raloksyfenem i ranelinianem stron-
tu oraz jeszcze krótsze okresy w stosunku do no-
wych form bisfosfonianów. Leczenie pochodnymi
PTH jest ograniczone maksymalnie do 24 miesięcy
w krajach Unii Europejskiej i do 12 miesięcy w Ame-
ryce [2, 3]. W części obserwacji sugeruje się możli-
wość redukcji wytrzymałości tkanki kostnej, z towa-
rzyszącym zwiększeniem ryzyka złamań w wyniku wie-
loletniego stosowania bisfosfonianów [10, 12], które
silnie hamują resorpcję oraz metabolizm kostny, wbu-
dowując się do tkanki kostnej, a ich eliminacja jest
długotrwała i sięga nawet 10 lat.
Czy stosowany w badaniu LIFT tybolon wobec swo-
jej skuteczności w redukcji złamań przewyższa bez-
pieczeństwem dotychczas stosowane leki przeciw-
osteoporotyczne? Autorzy wykazali zmniejszenie
względnego ryzyka inwazyjnego raka sutka o 68%
i raka okrężnicy o 69%, natomiast nieistotnie czę-
ściej w grupie leczonej tybolonem obserwowano
występowanie raka endometrium, zwiększenie jego
grubości powyżej 4 mm w badaniu ultrasonogra-
ficznym, częściej też występowały cechy dysplazji
w badaniu cytologicznym. Jednak największe ogra-
niczenia zastosowania tybolonu w leczeniu oste-
oporozy mogą wynikać ze stwierdzenia wzrostu
ryzyka udaru mózgu [wskaźnik względnego ryzyka
(HR, hazard ratio) 2,19; 95% przedział ufności (CI,
confidence interval): 1,14–4,23], zwłaszcza u ko-
biet powyżej 70. roku życia i w 1. roku stosowania
leku (HR: 4,1 vs. 1,6 w kolejnych latach), co było
przyczyną wcześniejszego zakończenia programu [1].
Choć nie stwierdzono zwiększonego ryzyka choro-
by niedokrwiennej serca, autorzy zastrzegają, że ba-
danie nie miało odpowiedniej mocy statystycznej
do oceny tych incydentów, podobnie jak do analizy
raka endometrium, a uzyskane dane szacujące pro-
fil ryzyka mogłyby ulec zmianie wraz z wydłużeniem
stosowania leku. Wyniki badania Osteoporosis Pre-
vention and Arterial Effects of Tibolone (OPAL) wska-
zują na wzrost grubości kompleksu intima-media

tętnic szyjnych u kobiet, którym podawano tybo-
lon w dawce 2,5 mg [13]; zmniejsza on również
stężenie cholesterolu frakcji HDL [1]. Trzeba też pa-
miętać, że istnieją w literaturze doniesienia na te-
mat zwiększenia ryzyka raka sutka (LIBERATE, The
Livial Intervention following Breast Cancer; Effica-
cy, Recurrence, and Tolerability Endpoints) [14] oraz
obu nowotworów hormonozależnych sutka i en-
dometrium (Million Women Study) [15], przy czym
pierwsze badanie dotyczyło kobiet z rakiem sutka
w wywiadzie, a drugie było badaniem obserwacyj-
nym i wysunięto w stosunku do niego zastrzeżenia
metodyczne. Niemniej jednak o ile zachowując
wszystkie przeciwwskazania i środki ostrożności,
można rozważać zastosowanie tybolonu w lecze-
niu osteoporozy u młodszych kobiet po menopau-
zie, u których ryzyko udaru jest niskie, tym bardziej,
że w badaniu udowodniono skuteczność niższej
dawki (1,25 mg) niż dotychczas stosowana (2,5 mg),
nie powiększy on zapewne spektrum leków prze-
ciwosteoporotycznych możliwych do zastosowa-
nia w okresie późnej starości, zwłaszcza u kobiet za-
grożonych udarem mózgu — palących tytoń, z migo-
taniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym lub
chorych na cukrzycę.
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