
Бісфосфонати є найпотужнішими інгібітора�

ми резорбційної активності остеокластів, яку

спостерігають при метастатичному ураженні ске�

лета. Доведена здатність бісфосфонатів знижува�

ти частоту ускладнень метастатичного процесу на

30–40% [13, 40]. При тривалому прийомі цих пре�

паратів достовірно зменшується частота виник�

нення патологічних переломів хребців та,

відповідно, компресії спинного мозку, а також,

такого загрозливого метаболічного розладу як

гіперкальциємія. Результати останніх досліджень

демонструють наявність позитивної кореляції

між вираженістю такого ефекту та тривалістю

лікування бісфосфонатами, крім того, чим

раніше розпочата терапія, тим більша  її ефек�

тивність [37, 40, 43]. 

На думку фахівців ASCO (Американської

асоціації з клінічної онкології) при ранньому по�

чатку терапії бісфосфонатами перевагу слід нада�

вати пероральним формам препаратів. Вони та�

кож вважають, що при наявності больового синд�

рому та збільшенні накопичення радіофармпре�

паратів (РФП), яке виявлене за результатами ос�

теосцинтиграфії, навіть за умови відсутності змін

на рентгенограмах, слід розпочинати лікування

хворих із застосуванням бісфосфонатів паралель�

но з системною терапією  — хіміотерапією (ХТ) та

гормонотерапією (ГТ). Однак, за наявності підви�

щеного накопичення РФП та відсутності больово�

го синдрому недоцільно призначати бісфосфона�

ти [4]. Рандомізовані клінічні дослідження щодо

ефективності ад’ювантного застосування бісфос�
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Резюме. В статті наведені результати досліджень переваги перорального застосування клодронату при

лікуванні хворих на рак молочної залози ранніх стадій, обговорюється потенційна роль інших бісфос�

фонатів (ібандронат та золедронат) як компоненту ад'ювантної терапії таких хворих. Також розглянуті

питання щодо позитивного впливу бісфосфонатів на мінеральну щільність кісток при проведенні сис�

темної цитостатичної терапії хворих із деякими типами пухлин.
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Резюме. В статье представлены результаты иссле�

дований целесообразности перорального приме�

нения клодроната при лечении больных раком

молочной железы ранних стадий, обсуждается по�

тенциальная роль других бисфосфонатов (ибан�

дронат и золедронат) как компонента адьювантной

терапии таких больных. Также рассмотрены во�

просы, касающиеся положительного влияния бис�

фосфонатов на минеральную плотность костей

при проведении системной цитостатической те�

рапии больных некоторыми видами опухолей.

Ключевые слова: адьювантная терапия,

бисфосфонаты, рак молочной железы, минеральная

плотность костей, метастатическое поражение

костей.

EFFICACY OF ADJUVANT 
BISPHOSPHONATES THERAPY 

FOR PREVENTING OF BONE METASTASES 
AND DECREASING 

OF BONE MINERAL DENSITY
O.S. Bondaruk

Summary. This article outlines the results of studies,

that there is increasing evidence that oral clodronate

has important clinical benefits in early breast cancer,

and discusses the potential role of other bisphospho�

nates (ibandronate and zoledronic acid) as the compo�

nents of adjuvant therapy of this patients. Moreover

some dates about positive influence on bone mineral

density during systemic cytostatic therapy of patients

with some tumour types are observed.
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