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If love makes the human world go round, 
[Ca2+] does the same for cells.

Rang &Dale’s Pharmacology



A csontanyagcserében szerepet játszó mechanizmusok 
to bone mineral homeostasis

B. G. Katzung, Basic and clinical Pharmacology

A szérum kalcium (Ca) és foszfor (P) szinteket alapvetően 3 hormon határozza meg: az 
1,25 –dihydroxicholecalciferol vagy calcitriol (1,25[OH]2D, D), a fibroblaszt növekedési 

faktor 23 (FGF23) és a parathormon (PTH). Hatásaik során szabályozzák a Ca és P 
gasztrointesztinális felszívódását, a csontban történő mobilizációjukat/raktározódásukat 
illetve a szervezetből való kiürülésüket. A kalcitonin (CT) farmakológiai koncentrációban 
csökkenti a szérum Ca és P szintet gátolva a csontból való mobilizációjukat és serkentve 

vesén keresztüli kiürülésüket.



A csontanyagcsere legfontosabb (elsődleges) 
hormonális szabályozói

1. Parathormon (PTH) 

- csökkenti a Ca és növeli a P kiürülését

- serkenti úgy az osteoclastok mint az osteoblastok működését

- fokozza a calcitriol képződését a vesében 

2. D-vitamin → 1,25[OH]2D, calcitriol (D)

- fokozza a Ca és P felszívódást

- csökkenti a Ca és P kiürülést



PTH 84 aminosavból épül fel:

- szervezet Ca szintje szabályozza a termelődését: Ca2+ érzékeny proteázok, receptorok 
aktivációja csökkenti a PTH szekréciót

- kalcitriol (gátolja a PTH termelődést)

- hatásai: emeli a szérum Ca2+ szintet / csökkenti a szérum P szintet

B. G. Katzung, Basic and clinical Pharmacology

1. Parathormon (PTH)



PTH és a D vitamin serkentik a csont képződést és felszívódást 

A PTH az osteoblastokon hatva aktiválja őket és ennek során receptor aktivátor 

nukleáris faktor κ ligand (RANKL) termelődik amely gyorsítja az osteoclastok 

differenciálódását, a remodelinget és csontvesztést. 
B. G. Katzung, Basic and clinical Pharmacology



- Calcitriol, PTH és citokinek serkentik az osteoblastok működését, nő a RANKL 
expressziója ez az osteoclastok fokozott differenciálódásához, majd óriás több 
sejtmagvas osteoclastok képződéséhez vezet→ csont remodeling (csont 
reszorpció – csont képződés).

- Osteoblastok termelik a csontvédő oszteoprotegerint is amely a RANKL 
inaktiválódásában játszik szerepet. 



Parathormon (PTH) 1-34
Teriparatid, Abaloparatid

• PTH a csont reszorpciót és csont képződést formációt egyaránt 
fokozza 

• Teriparatid és Abaloparatid a PTH első 34 aminosavát tartalmazzák, 
teljes értékű biológiai aktivitással rendelkeznek

• PTH 1-84, Natpara, hypoparathyroidizmus kezelésére alkalmazott

• Folyamatos és intermittáló adagolás egyaránt fokozza a csont 
állomány szintézisét, de:

- folyamatos kezelés tartósan magas PTH szintet eredményez, 
mely jelentős csont rezorpcióhoz vezet

- naponkénti kis dózisok jelentős csont állomány gyarapodás
(anabolikus hatás) mellett csak minimális csont rezorpciót 
eredményeznek 

• Max. 2 évig adhatóak, osteoszarkóma kockázata miatt (állatkísérletes 
eredmény)



A cholecalciferol, 7-dehydrocholesterinból képződik a bőrben ultraibolya sugarak 

hatására

- a májban calcifediol (25[OH]D3) majd a vesében a legaktívabb metabolit, az aktív 

hormon, a calcitriol (1,25[OH]2D3) keletkezik

(1-hydroxycholecalciferol)

2. D vitamin (→1,25[OH]2D, calcitriol)



A vesében a calcitriol képződését a PTH serkenti míg a FGF23 gátolja. A calcitriol gátolja a 
PTH termelést illetve fokozza a Ca és P gasztrointesztinális felszívódását, csökkenti 

kiválasztódásukat

B. G. Katzung, Basic and clinical Pharmacology

2. D vitamin (→1,25[OH]2D, calcitriol)



Emlékeztető: a calcitriol, a PTH-al és a citokinekkel együttesen serkenti az 
osteoblastok RANKL expresszióját → osteoclast prekurzozok érése, 

differenciálódása  → csont remodeling



-7-dehydrocholesterinből képződik a bőrben UV sugarak hatására

- a májban calcifediol (25[OH]D) míg a vesében calcitriol (1,25[OH]2D) 
keletkezik 

-PTH serkenti, FGF23 gátolja a calcitriol képződését a vesében 

-Calcitriol hatásai: - serkenti a Ca és P gasztrointesztinális felszívódását

- csökkenti a Ca és P kiürülését

- serkenti az osteoblastok RANKL termelését

2. D vitamin (→1,25[OH]2D, calcitriol)

A csontanyagcsere legfontosabb hormonális 
szabályozói



Készítmények: 

1. Cholecalciferol- zsírban oldódó, akkumulálódik, lassú hatás (4 hét)

2. 1-α- cholecalciferol, calcitriol- vízoldékonyabbak, hatás néhány nap 
alatt, gyorsan kiürülnek. Indikációik: rachitis, osteoporozis, D-vitamin 
hiány.

3. Calcipotril, doxicalciferol, paricalcitol- D-vitamin analógok: psoriasis, 
szekunder hyperparathyreosis

2. D vitamin (→1,25[OH]2D, calcitriol)

A csontanyagcsere legfontosabb hormonális 
szabályozói



1. Ösztrogének 

- megelőzhetik a 

posztmenopauzális 

csontvesztést

- csökkentik a PTH csont 

reszorptív hatását 

- komplex mechanizmussal 

emelik a szérum calcitriol 

szintet

A csont anyagcsere másodlagos hormonális 
szabályozói



Hormon szubsztituciós terápia (HRT)

• Menopausa akcelerált csontfogyást okoz az első 5-6 évben, 

melyet lineáris további csontvesztés követ, 75 év felett újra 

kifejezettebb a csontvesztés. 

• A HRT mindaddig eredményes ameddig alkalmazzák, 

kezelés megszüntével a hatás is megszűnik. A HRT növeli a 

csont sűrűséget, csökkenti a csont turnovert és a 

csonttörések számát

• Ösztrogének (gesztagénekkel kombinálva ha a méh is 

intakt) fokozzák az emlőrák kialakulásának kockázatát, 

kardiovaszkuláris betegségek rizikóját is növelhetik

• Hosszú távú HRT nem indikált 



Szelektív ösztrogén receptor modulátorok 
(SERM)

Raloxifen, Bazedoxifen

• Ösztrogén receptorokon hatnak 

- egyes szervekben agonisták más szervekben 
antagonisták

• Posztmenopauzális oszteoporózisban klinikai 
jelentőségűek azok a SERM-ek amelyek 

• Agonisták: csontban

• Antagonisták: emlőben és uterusban

• Nem fokozzák az össz-kardiovaszkuláris rizikót, de 
emelik a thromboembóliák számát



• Csonthatás ösztrogén terápiával azonos mértékű

• Endometriális vastagság, mell fájdalom, vaginális vérzés, hőhullám 

gyakoriság nem emelkedett placebohoz képest

• Thromboembóliás szövődmények kockázata a HRT-vel azonos

• Csigolyatörések számát csökkenti, csípőcsont törések számát nem 

befolyásolja (biszfoszfonátok, denosumab és teriparatid mindkét törés típus 

kockázatát csökkenti)

Raloxifen posztmenopauzális 
oszteoporózisban



A csont anyagcsere másodlagos hormonális 
szabályozói

2. Kalcitonin (CT) 

- Pajzsmirigy parafolliculáris sejtjei termelik 

- csökkenti a szérum Ca és P szintet

- csökkenti az osteoclast aktivitást 

- hosszú távon gátolja mind a csont képződést mind a reszorpciót 

3. Glukokortikoidok 

- csökkentik a Ca felszívódást, serkentik a Ca kiürülést, gátolják a csont 

képződést

- hosszan tartó alkalmazásuk az osteoporozis egyik gyakori oka



Cytokines such as insulin-like growth factor (IGF) and transforming growth factor (TGF)-beta are embedded in the bone matrix. Bone resorption.

Osteoclast (OC) precursor cells, recruited by cytokines and hormones, are activated by osteoblasts (OBs) to form mobile multinuclear OCs that move 

along the bone surface, resorbing bone and releasing the embedded cytokines. Bone formation. The released cytokines recruit OBs, which lay down 

osteoid and embed cytokines IGF and TGF-beta in it. The osteoid then becomes mineralised, and lining cells cover the area. Oestrogens cause 

apoptosis of OCs. Note that pharmacological concentrations of glucocorticoids have the effects specified above, but physiological concentrations are 

required for OB differentiation. BPs, embedded bisphosphonates-these are ingested by OCs when bone is resorbed; IL, interleukin; PTH, parathyroid 

hormone.

PTH

Calcitriol

T3 / T4

calcitonin



Ө

(eg. physiol cc. of 

glucocorticoids)

(pharmacol cc. / Cushing)

 (PTH 1-34)





A csontanyagcserére ható nem hormonális 
vegyületek

1. Biszfoszfonátok 

• a pirofoszfát (P-O-P) analógjai, enzimatikus lebontással szemben 
stabilak, kötődnek a csont ásványi anyagához

• hatásmechanizmus:
• a nem-amino (régi) biszfoszfonátok az osteoclastokban citotoxikus 

ATP analógokat hoznak létre
• az amino biszfoszfonátok fő hatásmódja, hogy gátolják a farnezil-

pirofoszfát szintézisét, ami fontos a kis GTPázok (Ras, Rho, Rac, Rab) 
működéséhez, ezek szükségesek az osteoclast funkciókhoz.

• a csont trabekuláris mikro-architektúrája megtartott 

• a csont reszorpció ma ismert legerősebb gátlói

• A biszfoszfonátok csökkentik a csont turnovert

• A csont ásványi anyagtartalma gyorsan növekszik az első évben, később 
egy új egyensúly alakul ki a csont felépülés és reszorpció között



BF-k a csont 
reszorpció
helyén
akkumulálódnak

Az ostecoclastok  
felveszik a BF-kat 

A BF-k az ostecoclastokban
meggátolják a csont reszorpciót. 
Inaktív osteoclast, számos 
sejt apoptotizálódik 

BF

Biszfoszfonátok (BF) csont reszorpció gátlásának 
mechanizmusa

Mike Rogers nyomán (2005)





Biszfoszfonátok adagolása

❖Alendronat

➢5-10 mg/nap po

➢35-70 mg/hét po

❖Risedronat

➢5 mg/nap po

➢35 mg/hét po

❖ Ibandronat

➢2,5 mg/nap po

➢20 mg/hét po

➢2 mg 3 havonta, iv

❖Zolendronat

➢4 x 0,25 mg 3 havonta iv

➢4 x 0,5 mg 3 havonta iv 

➢4 x 1,0 mg 3 havonta iv 

➢2 x 2,0 mg 6 havonta iv 

➢1 x 4mg 12 havonta iv



• nagyon rossz per os felszívódás (1-10%, üres gyomor esetén, Ca tovább 
gátolja a felszívódást)

• nem metabolizálódnak

• vesén keresztül ürülnek ki 

• a csonthoz kötődött biszfoszfonátok féléletideje 10-25 év

• az antireszorptív hatás adagolásuk  megszakításakor még 1-2 évig  
kimutatható 

Biszfoszfonátok farmakokinetikai tulajdonságai 

• Gasztrointesztinális: reflux, nyelőcső irritáció

• Osteonecrosis, intravénás adagolás során, főleg a zoledronát esetében 
figyelték meg

Biszfoszfonátok mellékhatásai 



Bisphosphonate-related Osteonecrosis 

Anticancer Research, 09.2013 vol. 33 no. 9, 3917-3924



Hosszú biszfoszfonát kezelés abnormális 
csont struktúrához vezet

American Association of Orthopaedic Surgeons 2010 Annual Meeting

• Öt éven túl kezelt asszonyok csont biopsziája szerint a 

csont nagyon „öreggé” válik. Ezt feltehetően a huzamos 

biszfoszfonát csont turnover gátlás okozza

• A csont szövet heterogenitása csökken,  mely végezetül 

pathológiás, atipikus csonttörésekhez vezet. 

• Biszfoszfonát alkalmazás a korai szakaszban javítja a 

csontszövet integritását, ásványi anyag tartamát. Az előnyök 

azonban 4-5 éves kezelés után elmúlnak.  

• Javasolt egy kezelési szünet beiktatása 4-5 éves kezelés 

után



Anti-RANKL antitestek, denosumab, RANKL-hoz kötődve megelőzik a RANK-RANKL 
interakciót. Denosumab csökkenti az oszteoklaszt aktivitást, csökken a csont reszorpció 

(60 mg sc/6 havonta)

(e.g. denosumab)

2. Denosumab 



2. Denosumab

Denosumab előnyei a biszfoszfonátokhoz képest:

• gyorsabban csökkenti a csont turnovert mint a per os

biszfoszfonát kezelés

• nem halmozódik fel a csontokban, alacsonyabb a 

patológiás csont kialakulásának kockázata

• intermittáló PTH –al való kombinációja előnyösebb a 

biszfoszfonát-PTH kombinációhoz képest

Hátrányai:

• hypokalcémia veszélye krónikus vesebetegségben vagy 

malabszorbcióban szenvedőknél

• A hatása a kezelés megszakítása esetén reverzibilis



RANK ligand (RANKL) in the vicious cycle of bone metastases.

Brown JE &  RE. Coleman RE Nature Reviews Clinical Oncology 9, 110-118, 2012

RANKL esszenciális az osteoclastok kialakulásához és élettani hatásaikhoz. Csont 

metasztázisokban a daganatsejtek által szekretált faktorok stimulálják az 

osteoblastokat, amelyek fokozzák a RANKL expressziót és ezáltal aktiválják az 

osteoclastokat . A csontreszorpció során olyan növekedési faktorok szabadulnak fel 

amelyek fokozzák a tumor aktivitását. Ezt a folyamatot gátolja a Denosumab.



3. Osteoprotegerin (OPG)

 
Az osteoblastok által termelt osteoprotegerin (OPG)  kötődik a RANKL-hoz 
és csökkenti a csont turnovert. Ilyen hatású rekombináns OPG (r-OPG)-
klinikai kipróbálás alatt van. 



A PTH gátolja a SCLEROSTIN-t is (osteoblastok proliferációját gátló molekula). 
ROMOSOZUMAB, egy sclerostin ellenes antitest, nemrég lett bevezetve a klinikai 

gyakorlatba.

4. Romosozumab



5. Calcimimetikumok - Cinacalcet

- kálcium szenzitív receptort aktiválja (CaSR) és ezáltal gátolja a PTH 

szekréciót a mellékpajzsmirigyben

- klinikai indikációi: szekunder hyperparathyroidizmus (kr. vese 
betegségben), parathyroid carcinoma

- CaSR antagonisták lehetséges terápiás eszközökké válhatnak 
intermittáló PTH szekréció  létrehozásához osteoporozisban

6.  Thiazid diuretikumok

- fokozhatják a PTH mediálta Ca visszaszívódást

- csökkentik a hypercalciuriát, hatékonyak vesekövességben

A csontanyagcserére ható nem hormonális 
vegyületek



7. Fluorid

- felhalmozódik a csontokban és fogakban, stabilizálhatja a 

hydroxyapatit kristályokat 

- serkenti a csont képződést

- kálciummal együtt adva javítja a Ca egyensúlyt de klinikai 

vizsgálatok szerint nem csökkenti a csonttörések számát

8. Stroncium ranelat (forgalmazása megszűnt) 

- fokozza az osteoblastok aktivitását

- gátolja az osteoclastokat, csökkenti a csont reszorpciót

- jelentősen növeli a csonttömeget 

- Európában engedélyezett (az USA-ban nem) az osteoporozis kezelésére 

A csontanyagcserére ható nem hormonális 
vegyületek



• Genetikai faktorok

• Környezeti faktorok: dohányzás, alkohol, kevés fizikális aktivitás, 
sovány habitus, alacsony testsúly (< 58 kg), alacsony Ca bevitel, kevés 
napfény

• Menstruális status: menopausa < 45év, korábbi amenorrhea

• Gyógyszer terápia: glukortikoidok, antiepileptikumok (phenytoin), 
excesszív szubstitutiós terápia:  thyroxin, antikoagulánsok:  heparin, 
dicoumarin származékok

• Endocrin betegségek (hyperparathyreoidismus, thyrotoxicosis), 
gasztrointesztinális malabszorbciós szindrómák, rheumatoid arthirits, 
hematológiai megbetegedések

Osteoporosis rizikó faktorok 


