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СПИСАК СРАЋЕНИЦА  
 

ACR – Амерички колеџ за реуматологију 

ГИОП -  глукокортикоидима изазвана 
остеопороза 

ГК - глукокортикоиди  

DXA - двоенергетска апсорпциометрија  

IL - интерлеукин  

IOF/ECTS – Међународна фондација за 
остеопорозу/Европско удружење за калцифи-
кована ткива  

МГК – минерална густина костију 

NOF – Национална фондација за остеопо-
розу  

P1NP - проколаген типа 1 Н пропептид 

PТХ – паратиреоидни хормон 

RANKL - лиганд рецептора активатора 
нуклеарног фактора капа Б 

RR – релативни ризик 

TNFα -  тумор некрозис фактор алфа  
 

САЖЕТАК  
 

Глукокортикоидима изазвана остеопороза 
је данас добро познати облик секундарне 

остеопорозе која доводи до повећања ризика 
за фрактурe код пацијената, а последично и 
повећању морталитета и морбидитета. Лите-
ратурни подаци показују да је више од 1% 
светске популације на континуираној, оралној 
терапији овим лековима. Међутим, велики 
проценат пацијената (66%) који започиње 
терапију је ускраћен за адекватну информа-
цију о дужини примене ових лекова, њиховим 
нежељеним дејствима међу којимa је глуко-
кортикоидима изазвана остеопороза. Због 
тога је неоходно код сваког пацијента проце-
нити ризик за фрактуре на почетку и током 
терапије глукокортикоидима. Превентивне 
мере је потребно применити код свих пације-
ната и оне укључују опште мере превенције, и 
надокнаду калцијума и витамина D (или 
његових синтетских аналога) уколико је по-
требно. Прва линија терапије подразумева 
примену једног од лекова из групе бифосфо-
ната (алендронат, риседронат и золедронат) 
који имају антиресорптивне ефекте. Уколико 
су они неефикасни или пацијенти имају висок 
ризик за настанак фрактура, потребно је уве-
сти терипаратид који има анаболичке ефекте 
на кости. Током спровођења превентивних 
мера и терапије за ову врсту остеопорозе 
неопходан је рутински мониторинг пације-
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ната који укључује: редовно мерење мине-
ралне густине костију, процену ефикасности 
терапије као и процену колико се пацијенти 
придржавају терапије (посебно током приме-
не бифосфоната). 

 

Кључне речи: глукокортикоиди,  секун-
дарна остеопороза, превенција, терапија.  

 

ABSTRACT 
 

Glucocorticoid-induced osteoporosis is now 
a well-known form of the secondary osteoporo-
sis, which increases the fracture risk in the pati-
ents and consequently the mortality and 
morbidity. Literature data show that more than 
1% of the world's population is on continuous, 
oral therapy with these drugs. However, a large 
percentage of the patients (66%) who start the 
therapy have been deprived of adequate infor-
mation on the duration of administration of these 
drugs and their adverse effects, like glucocor-
ticoid-induced osteoporosis. Therefore, it is 
necessary to estimate the individual facture risk 

in the patient at the beginning and during the 
therapy with glucocorticoids. Prevention should 
be undertaken in all patients and it includes gene-
ral prevention and supplementation with calcium 
and vitamin D (or its synthetic analogues), where 
appropriate. The first line of the therapy involves 
administration of one of the three drugs from the 
group of bisphosphonates (alendronate, risedro-
nate and zoledronate) that inhibit resorption of 
bone. If they are ineffective, or patients have 
higher risk of fractures, it is necessary to intro-
duce teriparatide, which has the anabolic effects 
on the bone. During implementation of the pre-
ventive measures and therapy for this type of 
osteoporosis, routine monitoring of patients is 
required and it includes: regular measurement of 
the bone mineral density and assessment of trea-
tment efficacy and adherence (especially during 
the use of bisphosphonates). 

 

Key words: glucocorticoids, secondary 
osteoporosis, prevention, therapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


