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Εισαγωγή
Η µελέτη Επέκτασης Παρακολούθησης Φορστεο (ΕξΦΟΣ)
• πολυεθνική, µη παρεµβατική, προοπτική, µελέτη παρατήρησης για την
επίδραση σε
κατάγµατα,
πόνο στην πλάτη (ΒΠ),
Συµµόρφωση
ποιότητα ζωής που σχετίζεται µε την υγεία
σε ασθενείς µε οστεοπόρωση που έλαβαν θεραπεία µε τεριπαρατίδη (ΤΠΤΔ) για
διάστηµα έως 24 µηνών µε παρακολούθηση τουλάχιστον 18 µηνών.
-

Εισαγωγή
ØΗ

ΕξΦΟΣ έχει παρόµοιο σχεδιασµό µε εκείνο της Ευρωπαϊκής
Μελέτης Παρατήρησης Φορστεο (ΕΦΟΣ) που διεξήχθη και στην
Ελλάδα, µεταξύ άλλων χωρών της ΕΕ, πέντε χρόνια νωρίτερα.
Ø Η ΕΦΟΣ ήταν µια τριετής προοπτική, µη παρεµβατική,
πολυκεντρική µελέτη που περιελάµβανε φάση ενεργού
θεραπείας 18 µηνών και επιπλέον περίοδο παρακολούθησης 18
µηνών.
Ø Η µελέτη ΕΦΟΣ διεξήχθη στην Ελλάδα µεταξύ 2004 και 2008
ενώ η ΕξΦΟΣ διεξήχθη στην Ελλάδα µεταξύ 2011 και 2015.

Εισαγωγή
Ø Στη

µελέτη ΕξΦΟΣ έχουν ενσωµατωθεί οι νέες ενδείξεις
(ανδρική οστεοπόρωση και επαγόµενη από γλυκοκορτικοειδή
οστεοπόρωση (ΓΙΟΠ)) για τη χρήση της ΤΠΤΔ και η παράταση
της διάρκειας της θεραπείας για έως 24 µήνες.

Μέθοδοι / σχεδιασµός
♦

♦

♦
♦

Έχουν δηµοσιευθεί οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των Ελληνικών
οµάδων των µελετών ΕΦΟΣ και ΕξΦΟΣ κατά την έναρξη και κατά τη
διάρκεια της θεραπείας1, 2.
Αντιπαρατίθενται τα δεδοµένα του διαστήµατος παρακολούθησης µετά
από θεραπεία των ελληνικών κοορτών ΕΦΟΣ3 (ν = 301, όλες γυναίκες)
και ΕξΦΟΣ (ν = 416, 92,1% γυναίκες).
Δεν πραγµατοποιήθηκαν στατιστικές συγκρίσεις µεταξύ των µελετών.
Οι περιληπτικές µέσες τιµές και τα ποσοστά βασίστηκαν στους
ασθενείς που µελετήθηκαν στο εκάστοτε χρονικό σηµείο

Αποτελέσµατα
♦

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, οι Έλληνες ασθενείς στην ΕΦΟΣ και την
ΕξΦΟΣ διατηρούσαν τη βελτίωση που παρατηρήθηκε κατά τη φάση της ενεργού
θεραπείας σε αυτοαναφερόµενες παραµέτρους ποιότητας της υγείας.

♦

Στην ΕΦΟΣ, αναφέρθηκε στατιστικά σηµαντική βελτίωση στον πόνο στην πλάτη
κατά τη διάρκεια του προηγούµενου µήνα, κατά 77,0% στους 18 µήνες µετά τη
θεραπεία µε ΤΠΤΔ έναντι της τιµής κατά την έναρξη, σε σχέση µε τη βελτίωση κατά
79,2% κατά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Στην ΕξΦΟΣ παρατηρήθηκε σηµαντική
βελτίωση κατά 42,4% και 37,2% αντίστοιχα.

♦

Οι βελτιώσεις σε άλλες παραµέτρους ήταν αριθµητικά συγκρίσιµες (πίνακας).

Αποτελέσµατα: Πόνος στην πλάτη
Ελληνική οµάδα EFOS (N=301)3
Βελτίωση
παραµέτρων

18 µήνες
(θεραπεία)
(N=278)
79.2%

36 µήνες

Περιορισµός
λόγω ΠΠ *
VAS–ΠΠ (mm)**

ΠΠ τον
περασµένο
µήνα*

Ελληνική οµάδα ExFOS (N=416)
42 µήνες

(N=264)
77.0%

24 µήνες
(θεραπεία)
(N=376)
37.2%

72.5%

70.9%

62.5%

62.2%

-38.6

-42

-36.4

-36.0

(N=342)
42.4%

ΠΠ: Πόνος στην πλάτη, EQ-5D: ερωτηµατολόγιο υγείας EuroQol VAS: Βαθµολογία οπτικής
αναλογικής κλίµακας
* Ποσοστό ασθενών που ανέφεραν βελτίωση σε αυτοαναφερόµενες παραµέτρους υγείας του ερωτηµατολογίου ΕΘ-5Δ από την
επίσκεψη έναρξης της µελέτης, ** Μέση µεταβολή (αύξηση ή µείωση) της βαθµολογίας έναντι των αρχικών τιµών της µελέτης

Αποτελέσµατα: αυτοαναναφερόµενα από ασθενείς
αποτελέσµατα παραµέτρων υγείας
Ελληνική οµάδα EFOS
(N=301)3
Βελτίωση παραµέτρων

18 µήνες
(θεραπεία)
(N=278)

36 µήνες

EQ-5D–πόνος / δυσφορία *

Ελληνική οµάδα ExFOS
(N=416)
42 µήνες

(N=264)

24 µήνες
(θεραπεία)
(N=376)

64.9%

59.4%

59.9%

57.4%

EQ-5D–κινητικότητα*

48.0%

46.9%

45.5%

48.9%

EQ-5D–αυτοφροντίδα*

39.9%

39.1%

37.1%

38.0%

EQ-5D–συνήθεις
δραστηριότητες *
EQ-5D–άγχος / κατάθλιψη *

54.6%

48.4%

49.5%

54.8%

45.8%

42.6%

41.7%

41.3%

(N=342)

EQ-5D–διαστάσεων VAS**

+22.7
+24.9
+22.7
+23.9
ΠΠ: Πόνος στην πλάτη, EQ-5D: ερωτηµατολόγιο υγείας EuroQol VAS: Βαθµολογία οπτικής
αναλογικής κλίµακας
* Ποσοστό ασθενών που ανέφεραν βελτίωση σε αυτοαναφερόµενες παραµέτρους υγείας του ερωτηµατολογίου ΕΘ-5Δ από την
επίσκεψη έναρξης της µελέτης, ** Μέση µεταβολή (αύξηση ή µείωση) της βαθµολογίας έναντι των αρχικών τιµών της µελέτης

Αποτελέσµατα
♦

♦

Μετά τη θεραπεία µε ΤΠΤΔ, το 68,0% των ασθενών στη
µελέτη ΕΦΟΣ έλαβε αντιοστεοκλαστική θεραπεία (σε
σύγκριση µε το 81,7% που ανέφερε προηγούµενη χρήση
αντιοστεοκλαστικών στην έναρξη της µελέτης3).
Στην ΕξΦΟΣ, 34,7% χρησιµοποίησαν διφωσφονικά και
25,0% χρησιµοποίησαν µη διφωσφονικά αντιοστεοκλαστικά
φάρµακα στους 30 µήνες (σε σύγκριση µε 58,8% και 33,4%
που ανέφερε προηγούµενη χρήση αντιοστεοκλαστικών
στην έναρξη της µελέτης, αντίστοιχα).

Περιορισµοί
♦

Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να ερµηνεύονται στο
πλαίσιο των µελετών παρατήρησης.

♦

Οι περιλήψεις όπως παρατηρήθηκαν µπορεί να
υπερεκτιµούν το αποτέλεσµα του φαρµάκου

Συµπεράσµατα
♦

Όλες οι αναφερόµενες από τους ασθενείς παράµετροι δείχνουν
βελτίωση και στις δύο οµάδες µελετών, διατηρούµενες κατά τη διάρκεια
της παρακολούθησης.

♦

Και οι δύο οµάδες παρουσιάζουν µειωµένη χρήση αντιοστεοαπορροφητικών φαρµάκων µετά από τη θεραπεία µε ΤΠΤΔ.
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