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NỘI DUNG

1. Điều trị theo mục tiêu (Treat to target – T2T)

2. Loãng xương, gẫy xương và hậu quả

3. Điều trị theo mục tiêu trong loãng xương 

4. Tuân thủ và hiệu quả điều trị loãng xương  

5. Quản lý và phòng ngừa gẫy xương tái phát

6. Kết luận 

Đừng để loãng xương phá vỡ tương lai 

của bạn và gia đình



Là một chiến lược điều trị đã áp dụng và thành công trong một số bệnh lý 

mạn tính quan trọng như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và đái tháo đường

Cải thiện các hậu quả xấu của bệnh, nâng cao chất lượng sống. 

Để có một chiến lược điều trị theo mục tiêu phải có ba điều kiện:

• xác định rõ mục tiêu

• có phương pháp đo lường mục tiêu đạt được

• có đủ các biện pháp điều trị (có bằng chứng) để có thể đạt được mục tiêu

“Điều trị theo mục tiêu” (treat to target - T2T)



Disease

Target Goal Ultimately reduce organ 

damage and improve 

clinical outcomes

Medicine with 

evidence base

How long use

Hypertension Blood

Pressure

<140/90: <60y, diabetes, CKD

<150/90: ≥60y without diabetes or CKD

Celebrovascular events

(Stroke)

Thiazide

Ca channel 

blockers

ACEI or ABR

Longterm

Reduce: dose

number

Heart disease LDL-C <1.8, <2.5 or <3.0 mmol/l

for patients at very high, high and 

moderate risk

Cardiovascular events

(Myocardial Infaction)

Statin Longterm

Reduce: dose

number

Diabetes type 2 HbA1c <7%: most patients

<8%: history hypoglycemia, severe 

comorbid conditions

<6.5%: without hypoglycemia, short 

duration of diabetes

Microvascular and 

macrovascular events.

Metformin

Sulfonylureas

DPP-4 inhibitors

…. 

Longterm

Reduce: dose

number

Rheumatoid Arthritis

/Spondyloarthritis

2009 - 2014

Disease 

activity

(DAS 28, 

ASDAS..)

Remisson or

Low disease activity

Joint, CV, Bone csDMARDs

bDMARDs

tsDMARDs

Biosimilaries

Longterm

− Reduce: dose

− Increase time 

between doses

− Discountinue

Gout

2012

Acid Uric < 5 mg% (300 µmol/L) for CVD, CKD,  

chronic gout

< 6 mg% (360 µmol/L) for most patients

Joint, Renal, CV 

damages

Allopurinol

Febuxostat

Longterm

Reduce: dose

number

Osteoporosis

2017

BMD

FRAX

BMD (Tscore) > - 2.5

(if there are any fractures, T-score > -1.5)

FRAX (fracture risk) < 10%

Osteoporotic fractures

(Hip fracture)   

Reduce associated 

morbidity and mortality

Bisphophanates

Denosumab

Longterm

3 – 5 – 10 years

ConsiderDrugHoliday

(Discountinue

by doctor) shoud be 

personalized patient  

with fracture risk 

The aim of treat-to-target is to simplify management, and ultimately reduce organ damage and improve clinical outcomes



In the United States, it is estimated that # 10 million Americans have osteoporosis and an additional > 43 million 

have low BMD. The annual direct costs of osteoporosis are estimated to reach $25.3 billion by 2025. The cost from a 

hip fracture for one individual can be more than $81,000 during their lifetime.

Osteoporosis is a silent disease until fractures occur. Four times as many men and nearly three times as many 

women have osteoporosis than report having the disease. 

The number of hip fractures in the US could double or even triple by 2040. Bone disease affects women and men 

of all ethnicities, although the risk of bone disease is highest among women. 
Saved from URL: https://www.news-medical.net/health/Bone-Disease.aspx. Last Updated: Oct 31, 2017. Bone Disease

Wright NC, Looker AC, Saag KG, Curtis JR, Delzell ES, Randall S, Dawson-Hughes B. The recent prevalence of osteoporosis and low bone mass in the 

United States based on bone mineral density at the femoral neck or lumbar spine. J Bone Miner Res. 2014;29(11):2520–2526.

Loãng xương, vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng

Là bệnh thường gặp & chi phí y tế rất lớn

VN: # 3,5 million

https://www.news-medical.net/health/Bone-Disease.aspx


Sau gãy xương NCT 
thường không thể trở lại 
cuộc sống bình thường và 

phải sống phụ thuộc 

Thay đổi của khối xương và diễn tiến của bệnh loãng xương



Loãng xương, bệnh lý phức tạp do sự tương tác  
của nhiều yếu tố (a multifactorial disease)

Di truyền

Nòi giống

Kích thước 

cơ thể

Lối sống, dinh dưỡng 

và sinh hoạt 

Các bệnh 

khác**

Sử dụng 

thuốc*

Tiền sử gia đình

Tuổi

Giới

Cần can thiệp nhiều yếu tố và cần chăm sóc đa tuyến (multidisciplinary in care)



Các yếu tố ảnh hưởng đến xương 

Gretl Hendrickx, Eveline Boudin, Wim Van Hul. A look behind the scenes: the risk and pathogenesis of primary osteoporosis. 

Nature Reviews Rheumatology 11, 462–474 (2015)

Các yếu tố trong sinh hoạt và môi trường  Các bệnh lý và thuốc điều trị  



Tỷ lệ Loãng xương và gãy xương 

Tỷ lệ loãng xương gia tăng theo tuổi

Tỷ lệ gãy xương gia tăng theo tuổi

Race/Ethnicity     
Sex  

(age ≥50 y) 

% Estimated 

to have OP 

% Estimated 

to have LBM                             

Non-Hispanic 

white; Asian

Women 15.8 52.6

Men 3.9 36

Non-Hispanic black
Women 7.7 36.2

Men 1.3 21.3

Hispanic
Women 20.4 47.8

Men 5.9 38.3

Source: Wright NC, Looker AC, Saag KG, Curtis JR, Delzell ES, 

Randall S, et al. The recent prevalence of osteoporosis and low bone 

mass in the United States based on bone mineral density at the femoral 

neck or lumbar spine. J Bone Miner Res. Nov 2014;29(11):2520-6. 

Tỷ lệ loãng xương của các quốc giaTỷ lệ loãng xương & thiếu xương theo chủng tộc

Navneet Sonawane and Jayesh Chaudhary, 
Choosing a Clinical Center for a Bone/Joint Health Human Study

August 22, 2013 Posted in Articles, Bone Health, Clinical Research, Bone/Joint Health



KQ nghiên cứu 3/2018 của AFOS về tỷ lệ gãy xương vùng hông tại châu Á
(An updated hip fracture projection in Asia: The Asian Federation of Osteoporosis Societies (AFOS) study)

Incidence of hip fracture in 9 studied countries/regions. 

Mean incidence rate was used for China, Japan, and Taiwan  

• Số gãy xương vùng hông sẽ tăng từ 1,124,060 năm 2018 thành 2,563,488 năm 2050 (tăng 2.28 lần)

• Sự gia tăng này, phần lớn ở 2 quốc gia đông dân nhất thế giới (China and India)

Ching-Lung Cheung, Seng Bin Ang, Manoj Chadha, Eddie Siu-Lun Chow, Yoon-Sok Chung, Fen Lee Hew,Unnop Jaisamrarn, Hou Ng, 

Yasuhiro Takeuchi, Chih-Hsing Wu,Weibo Xia, Julie Yu, Saeko Fujiwara. Osteoporosis and Sarcopenia

Volume 4, Issue 1, March 2018, Pages 16-21

Incidence of hip fracture, in female Incidence of hip fracture, in male

Hip fracture remains a key public health issue in Asia

Nữ Nam



Bệnh Tăng

huyết áp

Loãng

xương

Bệnh cơ

tim thiếu

máu

Biến chứng Đột quỵ Gẫy cổ 

xương đùi

Nhồi máu

cơ tim

Ảnh hưởng

con người

Tỷ lệ

tử vong

và tàn phế

Tỷ lệ

tử vong

và tàn phế

Tỷ lệ

tử vong

và tàn phế

Giảm

Biến chứng

Ức chế Ca++

Ức chế ACE

Bisphospho-

nates

Statins

Delia Sprini, Giovam Battista Rini, Laura Di Stefano, Luisella Cianferotti and Nicola Napoli. Correlation between 

osteoporosis and cardiovascular disease. Clin Cases Miner Bone Metab. 2014 May - Aug; 11(2): 117–119. 

Johnell, et all.  IOF Annual Report  2010.

Gánh nặng của gẫy cổ xương đùi, đột quỵ và nhồi máu cơ tim
(Cardiovascular disease and osteoporosis are important causes of morbidity 

and mortality in the elderly)

Nguy cơ tử vong  trong một năm đầu                            

sau gẫy cổ xương đùi: nữ  12%, nam  30% 

Điều trị tích cực & sớm là cơ hội 

giảm tử vong cho cả LX và bệnh TM

Tử vong trong năm đầu tiên

Cả 3 nhóm thuốc này đều có hiệu quả trên cả 3 bệnh 



Với bất kỳ BMD nào Nguy cơ gãy xương

cũng cao hơn ở người cao tuổi

Nguy cơ gãy xương còn liên quan đến

tuổi và các yếu tố nguy cơ LS khác

BMD, tuổi và nguy cơ gãy xương  



BMD Versus Fracture Rate and Incidence

Paul R. Sieber, MD, FACS. Maintaining Bone Health. Published: Tuesday, Feb 20, 2018



Các yếu tố nguy cơ của gẫy xương

MĐX NGUY CƠ TÉ NGÃTUỔI

Community-Based Rehabilitation Post Hospital Discharge Interventions for Older Adults 
With Cognitive Impairment Following a Hip Fracture: A Systematic Review Protocol. September 2014



Các yếu tố nguy cơ

Người cao tuổi, loãng xương (đặc biệt là phụ nữ), té ngã và gẫy xương 

Community-Based Rehabilitation Post Hospital Discharge Interventions for Older Adults 
With Cognitive Impairment Following a Hip Fracture: A Systematic Review Protocol. September 2014



New Vitamin D Research: Beyond Building Bones

Vitamin D and Health

Vitamin D and Bone and Muscle Strength

Vitamin D and Heart Disease

Vitamin D and Cancer

Vitamin D and Immune Function
− Vitamin D and Multiple Sclerosis

− Vitamin D and Type 1 Diabetes

− Vitamin D, the Flu, and the Common Cold

− Vitamin D and Tuberculosis

Vitamin D and Risk of Premature Death...

Hip fracture risk increased 48% if low vitamin D - meta-analysis May 2017

The associations between serum 25-hydroxyvitamin D level and the risk of 

total fracture and hip fracture.

Osteoporos Int. 2017 May;28(5):1641-1652. doi: 10.1007/s00198-017-3955-x. Epub 

2017 Feb 20. Feng Y1, Cheng G1, Wang H1, Chen B2. 



LOÃNG XƯƠNG CÓ CÁC GIẢI PHÁP HỮU HIỆU 

1. CÓ THỂ PHÒNG NGỪA : 
• Dinh dưỡng, lối sống và tập luyện : tăng PBM

• Tăng PBM 10%, giảm 50% tỷ lệ gẫy xương trong suốt cuộc đời

• Phòng tránh té ngã

2. CÓ THỂ PHÁT HIỆN VÀ CHẨN ĐOÁN SỚM
• Phát hiện các yếu tố nguy cơ (VD : PBM thấp)

• Chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh

• Dự báo nguy cơ gẫy xương (các mô hình tiên lượng)

3. CÓ CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ 
• Giảm nguy cơ gẫy xương, tái gẫy xương

• Cải thiện chất lượng sống và Giảm tử vong

• Có các mô hình – nhóm quản lý gẫy xương, phòng ngừa tái GX

TUY NHIÊN CHƯA ĐƯỢC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC

Ở CÁC TUYẾN (CƠ SỞ – TỈNH – TRUNG ƯƠNG)

Trong thực hành lâm sàng



NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH
KHỐI LƯỢNG XƯƠNG ĐỈNH (Peak Bone Mass)

YẾU TỐ                       

DI TRUYỀN

KHỐI LƯỢNG 

XƯƠNG ĐỈNH 

(25–35 tuổi)

HOẠT ĐỘNG  
THỂ CHẤT &                     
CÁC YẾU TỐ                     

MÔI TRƯỜNG 

CÁC YẾU TỐ 

HORMON  

CÁC YẾU TỐ 

DINH DƯỠNG

NẾU : TĂNG KHỐI LƯỢNG XƯƠNG ĐỈNH (PBM) LÊN 10 % 

SẼ GIẢM ĐƯỢC 50 % NGUY CƠ GÃY XƯƠNG DO 

LOÃNG XƯƠNG TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI

Can thiệp



NHU CẦU CALCIUM VÀ VITAMIN D HÀNG NGÀY 

Lứa tuổi

và tinh trạng cơ thể

Nhu cầu Calcium 

hàng ngày (mg)

Nhu cầu Vitamin D   

hàng ngày (UI)

Dưới 1 tuổi 200 – 300 200 – 400

Từ 1 đến 3 tuổi 500 200 – 400

Từ 4 đến 6 tuổi 600 200 – 400

Từ 7 đến 9 tuổi 700 200 – 400

Từ 10 đến 18 tuổi 1.300 400

Từ 19 đến 50 tuổi 1.000 400

Trên 51 tuổi 1.300 800 – 1.000

Có thai/cho con bú 1.200 – 1.500 800 – 1.000

Người có tuổi ( 65)  1.500 1.000 – 1.200

Người bị loãng xương  1.500 1.000 – 2.000

Nguồn cung cấp chính

Nguồn cung cấp bổ xung

–Thực phẩm (Sữa)

–Thuốc

–Thuốc

–Ánh nắng mặt trời*

–Thực phẩm

Source: Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academy of Sciences, 2010

Definitions: mg = milligrams; IU = International Units



VIỆC CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG HIỆN NAY

1. Khảo sát khối lượng xương (BMD) ở 2 
vị trí trung tâm: cột sống TL và xương 
vùng hông

2. Chẩn đoán loãng xương dựa trên chỉ số T 
(T score)

3. PP Hấp phụ năng lượng tia X kép (DXA)

− Phát hiện nguy cơ LX (BMD thấp)

− Chẩn đoán mức độ LX  

− Dự báo nguy cơ gẫy xương

− Đánh gía và theo dõi kết quả ĐT

BVCR                    Kết quả
Khoa CĐHA              

BVCR                    Kết quả
Khoa CĐHA              

Máy Hologic QDR 4500 tại BVCR, 2003

Sử dụng các mô hình tiên lượng 

FRAX / GARVAN để dự báo nguy 

cơ gẫy xương của từng cá thể



DXA (I)
(QDR-1000)

1987, 360 giây

DXA 
(QDR-2000)
1991, 90 giây

DXA 
(QDR-2000plus)

1993, 90 giây

DXA 
(QDR-4500)

1995-2002, 30 giây

Hologic Discovery
Sau 2002, SE 10 giây

AP   Lateral

Cải thiện thời gian quét và hình ảnh DXA

Atypical Femur Fractures 
Advanced Body Composition 
Assessment (management of obesity)
Abdominal Aortic: Calcification 
Screening (indicator CV risk: MI                 
and stroke)

Hologic Horizon  
2013

Là một chỉ số thể hiện tình trạng vi cấu trúc xương, 

có thể ước tính từ các scan MĐX từ máy DXA. 

Về LS, TBS có thể dự báo nguy cơ gãy xương. 

TBS không thay thế các thăm dò hiện tại, có thể 

được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ chẩn 

đoán và đánh giá hiệu quả điều trị. 

BMD và TBS là hai tham số độc lập phản ánh các 

đặc tính khác nhau của xương : số lượng và chất 

lượng. Vì vậy, cả BMD và TBS đều rất quan trọng 

trong việc đánh giá sức mạnh của xương cũng như 

đưa ra quyết định về loại điều trị .

Chỉ số xương xốp

Ví dụ: trong ĐTĐ và bệnh thận mạn

là một



DXA 
(Dual Energy Xray 

Absorptiometry 

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán của TCYTTG 

2. Phương pháp đo Hấp phụ năng lương tia X kép ở vị trí trung tâm:             
CSTL (spine) và xương vùng hông (hip)

3. Nhược điểm: không phản ảnh toàn bộ sức mạnh của xương, cần tìm hiểu thêm 
các yếu tố nguy cơ khác để tiên lượng nguy cơ gẫy xương (Fracture Risk)



Hai công cụ để đánh giá nguy cơ gẫy xương 



ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG

1. Giảm nguy cơ gẫy xương, tái gẫy xương 

2. Giảm mất xương, cải thiện chất lượng & khối lượng xương

3. Nâng cao chất lượng sống và giảm tử vong

MỤC TIÊU 

Có thể giảm tới 50%



Ai cần điều trị 
Whom To Treat

After exclusion of secondary causes. 
Treat postmenopausal woman and men ≥ 50, who have:

T-scores between 
– 1.0 and – 2.5OSTEOPOROSIS

Clinical diagnosis: 
Hip of spine fracture

DXA diagnosis: 
T-scores  ≤ 2.5 in the spine or hip

10 years risk of fracture

≥ 3% for hip fracture
or 

≥ 20% for a major osteoporotic 
fracture



BN nữ 61, không có tiền sử bệnh, té, gẫy cổ xương đùi T,     
được thay khớp háng T. 
Sau khi thay, được đo KLX, Tscore - 4,1 (S), - 3,5 (H)
bắt đầu điều trị  LX 

BMD giảm 1 độ lệch 

chuẩn (SD), tương đương 

với giảm 10-12% mật độ 

xương và nguy cơ gãy 

xương tăng gấp 1.5 lần.

BVCR                                       Kết quả
Khoa Chẩn đoán hình ảnh

BVCR                                       Kết quả
Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Region BMD T-score Z-score

Neck 0,464 - 3,5 - 2,2

Troch 0,294 - 4,0 - 3,2

Inter 0,477 - 4,0 - 3,3

Total 0,406 - 4,4 - 3,4

Ward 0,300 - 3,7 - 1,7

Region BMD T-score Z-score

L1 0,474 - 4,1 - 2,8

L2 0,576 - 4,1 - 2,7

L3 0,594 - 4,5 - 3,0

L4 0,722 - 3,6 - 2,1

Total 0,601 - 4,1 - 2,6



Với một bệnh nhân đã bị gẫy xương
Chẩn đoán: loãng xương nặng và được ĐT, đi lại vận động được

4 tháng sau, bệnh nhân té lần 2, gẫy cổ xương đùi P, thay khớp háng P 

Chỉ dùng thuốc, có đủ không ??? Làm thế nào để không gẫy tiếp ?

Vấn đề quản lý gẫy xương 



Điều trị theo mục tiêu trong loãng xương (T2T)

Mục tiêu

(Target)

Đích (Goal) 

có thể đo lường được

Giảm tổn thương các cơ

quan đích và cải thiện 

các kết cục LS

Các trị liệu có 

bằng chứng

Thời gian điều trị

Loãng xương

(Osteoporosis)

Tscore 

(BMD)

Nguy cơ

gẫy 

xương

(FRAX) 

BMD (Tscore) > - 2.5

(T-score > -1.5 nếu đã bị gẫy xương)

FRAX (nguy cơ gẫy xương chung) < 10%

− Giảm gẫy xương, tái 

gẫy xương do loãng 

xương (Gẫy xương 

vùng hông – hip 

fracture)   

− Giảm tỷ lệ mắc và tỷ

lệ tử vong liên quan 

(Reduce associated 

morbidity and 

mortality

Bisphophonates

Denosumab

Dài hạn

3 – 5 – 10 năm

Xem xét tạm nghỉ

thuốc nếu nguy cơ

gẫy xương giảm thấp 

ConsiderDrugHoliday

(Discountinue

by doctor) shoud be 

personalized patient  

with fracture risk 

From 2018. IOF goal is NO NEW FRACTURES (KHÔNG CÓ GẪY XƯƠNG MỚI).

Treat to Target means a FRAX score of <20% for “major osteoporotic” and <3% for hip fracture

T-score > - 2.5

Alternately, T-score of better than -1.5 if there are any fractures. 

• Chiến lược T2T đã cải thiện các hậu quả của một số bệnh mạn tính quan trọng (THA, ĐTĐ, 

bệnh mạch vành, RL lipid máu, VKDT, VKCS, Gout..).  

• Từ 2017, T2T được áp dụng trên thực tế điều trị loãng xương, với đủ 3 điều kiện:

− Xác định rõ mục tiêu

− Có phương pháp đo lường mục tiêu đạt được

− Có đủ các biện pháp điều trị (có bằng chứng) để có thể đạt được mục tiêu



Các thuốc điều trị Loãng xương 

Advance in osteoporosis Jun 2019

Dawn Connelly. Osteoporosis: moving beyond bisphosphonates.The Pharmaceutical Journal 23 NOV 2016

Còn đang nghiên cứu

Đã đưa ra ĐT 7/2009 nhưng, 
còn đang nghiên cứu tiếp

Đã đưa ra ĐT (4/2019) nhưng, 
còn đang nghiên cứu tiếp
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Bisphosphonates: addressing the duration conundrum – bpacnz                Primary Care Update Series 2019





Chọn lựa thuốc điều trị loãng xương dựa trên bằng chứng 

Bisphosphonates (BPs) là nhóm thuốc được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và được 

khuyến cáo là chọn lựa đầu tiên trong điều trị tất cả các thể LX:

− LX sau mãn kinh

− LX người già

− LX nam giới

− LX thứ phát

(do corticosteroid…)

1. IOF guidelines: http://www.osteofound.org/osteoporosis/treatment.html

2. DVO-guideline (2006) for prevention, clinical assesssment and treatment of osteoporosis 

for women after meno-pause, for men after age 60 (Germany)

3. SEIOMM. http://www.seiomm.org/

4. Nuova Nota 79 relativa all’osteoporosi http://www.amiciitalia.org/nuovo_nota_79.htm

5. Canadian Guidelines 2010, UK Guidelines 2008, APLAR guidelines 2006, NOF (USA) 2010

6. NICE and NOGG (United Kingdom), BYT Vietnam 2014, SYT  TP HCM 2013



* Adapted from Adler RA et al. 

† Includes age > 70 years; clinical risk factors for fracture and osteoporosis; 

‡ Cessation of treatment for 2–3 years.

Approach to the management of post-menopausal women on long term BP therapy for osteoporosis*

C
al

ci
u

m
, v

it
am

in
 D

, E
xe

rc
is

e
s 

ev
e

ry
 d

ay
 a

n
d

 A
vo

id
 f

al
ls

Frances Milat and Peter R Ebeling. Med J Aust 2016; 205 (4): 185-190. || doi: 10.5694/mja16.00568 Published online: 15 August 2016

Osteoporosis treatment: a missed opportunity

Risk factors for fracture  

Low :   < 10%    10-y risk

Moderate : 10 – 20% 10-y risk

High :  > 20% 10-y risk



Bisphosphonates for treatment of osteoporosis 
Expected benefits, potential harms, and drug holidays

Jacques P. Brown, Suzanne Morin, William Leslie et al

Time since Bisphosphonate 
Discontinuation (yrs)

Number of hip fractures 
(n)

Crude Incidence Rate per 
1,000 person-years

Adjusted* Hazard Ratio
(95% CI)

0 (i.e. current use) 1958 9.6 (9.2, 10.1) 1.0 (reference)

>0 to <= 3 months 530 13.1 (12.0, 14.3) 1.29 (1.17, 1.42)

>3 months <=1 year 539 12.0 (11.0, 13.1) 1.12 (1.02, 1.24)

>1 to <=2 years 422 13.3 (12.0, 14.6) 1.21 (1.09, 1.35)

>2 to <=3 years 235 15.7 (13.7, 17.8) 1.39 (1.21, 1.59)

The Impact of the Duration of Bisphosphonate Drug Holidays on Hip Fracture Rates

Curtis J.R., Chen R. Li Z et al. Arthritis Rheumatol. 2017; 69 (suppl 10).



Bisphosphonat đã làm giảm đáng kể tỷ lệ gẫy xương 



Osteoporosis treatment: a missed opportunity

Balancing benefits and risks of bisphosphonate therapy with other lifetime risks*

Lợi ích và nguy cơ của các bisphosphonates

Brown JP, et al. Can Fam Physician 2014;60:325–33.

Adler RA, El-Hajj Fuleihan G, Bauer DC, et al. Managing osteoporosis in patients on long-term bisphosphonate treatment: 

report of a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res 2016; 31: 16-35.

Frances Milat and Peter R Ebeling. Osteoporosis treatment: a missed opportunity. Med J Aust 2016; 205 (4): 185-190. 

Bis-AFF: Bisphosphonate-associated atypical subtrochanteric and diaphyseal femur fracture; 

Bis-ONJ: Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw; 

BMD, bone mineral density; FN, femoral neck; MVA, motor vehicle accident. 

*10-year risk of major osteoporotic fracture by Canadian FRA

Số liệu thực tế về OJN and AFF 



Tỷ lệ tuân thủ điều trị của các bệnh mạn tính giảm dần theo thời gian

Tỷ lệ không tuân thủ điều trị đối với 
Bisphosphonate đường uống 

Vấn đề tuân thủ trong điều trị LX

Osteoporosis < 40%   12 tháng



Phát triển các dạng dùng của nhóm bisphosphonates                        
để cải thiện sự tuân thủ điều trị

Timeline of Food and Drug Administration approvals of different bisphosphonate regimens.

1. Nitrogen-containing bisphosphonates have become the standard of care for osteoporosis.                                              
US approval dates for currently available bisphosphonate regimens are shown 

2. Oral bisphosphonate dosing (weekly or monthly) is popular for first-line treatment in the outpatient 
setting. Intravenous (iv) regimens (quarterly or yearly), are newer options available to patients with 
postmenopausal osteoporosis. Intravenous bisphosphonates are particularly helpful for those who are 
bedfast or have esophageal disorders, cognitive problems, or other dosing challenges.



Chọn lựa thuốc : điều trị cá thể

− Nhóm được chọn lựa đầu tiên : Bisphosphonates

− Đường dùng được chọn đầu tiên là đường uống

− Cách dùng thuốc nào bệnh nhân dễ tuân thủ, dung nạp, ít tác dụng 

phụ, ít bỏ dở (thường do bệnh nhân chọn lựa với sự tư vấn của BS): 

uống hàng tuần, hàng tháng hay truyền TM hàng năm…

− Truyền TM mỗi năm là lựa chọn thích hợp khi bệnh nhân không 

dung nạp đường uống, không tuân thủ, hay quên liều, có nhiều 

bệnh phối hợp và đã bị gẫy xương ….

− Thời gian điều trị: 3 – 5 năm là “một đơn vị” 

− Bổ sung calcium và vitamin D theo nhu cầu

− Việc bổ xung đủ vitamin D (≥ 800 UI/hàng ngày)                             

còn góp phần giảm té ngã cho người cao tuổi



Nghiên cứu FIT: Hiệu quả phòng ngừa gãy xương 
của Alendronate trong điều trị BN loãng xương sau mãn kinh 

FIT=Fracture Intervention Trial.
Trên 3.658 phụ nữ sau mãn kinh (5-80) hiện có gãy đốt sống hoặc chưa gãy đốt sống và T-Score <–2.5.

1. Black DM et al. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85(11):4118–4124.

P<0.001

P<0.001

P<0.001

P<0.001

P=0.005

P=0.003

P=0.038
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Giảm nguy cơ gãy xương với Alendronate so sánh với Placebo 

trong nghiên cứu FIT

48%

87%

45%

30% 27%

53%

30%





Effect of Risedronate on the Risk of Hip Fracture in Elderly Women

Figure 2. Kaplan–Meier Estimates of the Incidence of 
Hip Fracture in the Younger Women (Panel A) and 
the Older Women (Panel B), According to Treatment 
with Risedronate or Placebo.

Michael R. McClung, Piet Geusens,Paul D. Miller et all. N Engl J Med 2001; 344:333-340
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BHEB OP - 44

DƯỢC ĐỘNG HỌC (Pharmacodynamic) 
của Zoledronic acid 

 Gắn kết vào mô xương (61%)                 

Từ mô xương, được phóng

thich rất chậm vào tuần hoàn

toàn thân và được đào thải qua 

thận

 Bài tiết qua thận (39%) trong

vòng 24h. Không có sự tích lũy

 Không chuyển hóa

24 giờ

100% Khả dụng sinh học

Chen T, et al. J Clin Pharmacol. 2002;42:1228–1236. 44



Reduction in all-cause mortality over 3 yr after therapy 

Zoledronic Acid 
and Clinical Fractures 

and Mortality 
after Hip Fracture

November 1, 2007

N Engl J Med 2007; 357:1799-1809

DOI: 10.1056/NEJMoa 074941

28%

Zoledronic Acid 5 mg TTM/năm                    

giảm 28% nguy cơ tử vong 

do mọi nguyên nhân



Giảm nguy cơ gẫy xương 37%, Giảm nguy cơ tử vong 35%



1. Hiệu quả: tăng KLX và giảm nguy cơ gẫy xương 

2. An toàn

3. Kiểm soát được sự tuân thủ

4. Giá cả hợp lý

5. Ít tương tác với các thuốc khác

6. Ảnh hưởng có lợi lên các bệnh lý cùng mắc 

Chọn lựa thuốc để đạt MT điều trị loãng xương

Các thuốc điều trị Loãng xương đang có mặt tại Việt Nam

1. Đường uống

− Alendronate 70mg (+ vitamin D) uống hàng tuần

− Risedronate 35mg uống hàng tuần

− Ibandronate 150mg uống hàng tháng

2. Đường tĩnh mạch 

− Zoledronic acid 5mg TTM hàng năm

− Ibandronate 3mg chích TM mỗi 3 tháng



Thiết lập mối quan hệ tin cậy 
giữa thầy thuốc và bệnh nhân

 Chẩn đoán xác định bệnh và Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ

 Chỉ định điều trị và chọn lựa thuốc phù hợp

 Theo dõi điều trị 

 Để BN tham gia vào việc điều trị và chọn lựa ĐT thích hợp

 Khuyến khích BN tuân thủ và kéo dài điều trị 

 Giải thích sự cần thiết phải tiếp tục điều trị

 Giải thích cần phòng ngừa sớm: Dinh dưỡng-Vận động và Lối sống



Gẫy xương làm gia tăng nguy cơ gẫy xương tiếp theo 

Cần ngăn chặn :

Gẫy đốt sống kế tiếp và ngăn chặn sự phá vỡ cấu trúc của thân đốt sống 







Fracture Liaison Services around the world apply for Capture the Fracture recognition 

June 25, 2017
This month alone, Fracture Liaison Services (FLS) 

from Australia, Colombia, France, Israel, Russia, 

Spain, and Thailand have applied for inclusion in 

the Capture the Fracture® Map of Best Practice, 

bringing the total to 225 FLS in 35 countries

FLS across the world are receiving recognition by 

applying to the Capture the Fracture® program and 

having their FLS assessed against the CTF Best 

Practice Framework

Is your Fracture Liaison Service (FLS) mapped?

Gain visibility for your FLS on the Map of Best 

Practice. Applying clinics are mapped with a green 

star while their application is being reviewed. After 

assessment, the FLS is rated and plotted on the Map 

of Best Practice as Gold, Silver or Bronze. Read 

more about how to get mapped.

A warm welcome to our new FLS this month
− Hospital Universitario Infantil De San Jose, Bogota, Colombia

− CHU Rennes Hôpital Sud, Rennes, France

− Concord Repatriation General Hospital, Sydney, Australia

− Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand

− Federal Medical and Rehabilitation Center, Moscow, Russian Federation

− Russian Gerontology Clinical Research Centre, Moscow, Russian Federation

− Soroka University Medical Center, Beersheba, Israel

− Xarxa Sanitaria I Social Santa Tecla, Tarragona, Spain

The Hospital Universitario Infantil De San Jose in Bogota and the Soroka University Medical Center in Beersheba are the first FLS from 

their respective countries. We hope their example will provide inspiration for other hospitals and clinics in Colombia and Israel.

With Siriraj Hospital in Bangkok (the largest and oldest hospital in Thailand), Capture the Fracture® is pleased to welcome the third 

FLS from Thailand.

http://www.capturethefracture.org/
http://www.capturethefracture.org/best-practice-framework
http://capturethefracture.org/map-of-best-practice
http://http/www.capturethefracture.org/get-mapped


Khi nào thì có ở Việt Nam ???

Chúng tôi rất cần sự chung tay của: cộng đồng và ngành y tế 
(Lãnh đạo và giới chuyên môn) 



Reference Broken bones, broken lives: a roadmap to fragility fracture crisis in Europe https://www.iofbonehealth.org/broken-bones-broken-lives

Các con số về loãng xương từ 6 quốc gia Châu Âu (nam/nữ )
(2017 International Osteoporosis Foundation)  

https://www.iofbonehealth.org/broken-bones-broken-lives


Ngày 11/9/2019: Báo cáo mới nhất của National Osteoporosis Foundation (NOF): 

• 2.300.000 gãy xương liên quan đến LX /2.000.000 người Mỹ năm 2015

• Chi phí cho > 300 trường hợp gãy xương lần 2 (trong vòng  6 tháng): 6,3 tỷ USD

• Chỉ 9% phụ nữ (được BH bởi Medicare FFS) được kiểm tra MĐX trong vòng 6 tháng trước gãy xương

• Hơn 40% người gãy xương (được BH bởi Medicare FFS) do loãng xương mới phải nhập viện trong vòng 1 

tuần và gần 20% số họ bị tử vong trong vòng 12 tháng sau 

• Việc giảm các cases tái  gãy xương từ 5% - 20% trong năm 2015 đã làm giảm chi phí từ 312 đến 1.2 tỷ USD, 

trong thời gian theo dõi 2 – 3 năm

Hệ thống chăm sóc sức khỏe đang được đánh giá là bị thất bại với con số > 54 triệu người bị LX hoặc có nguy cơ 

LX, trong khi có đủ các công cụ để ngăn chặn, hệ thống Medicare sẵn sàng trả cho việc 

• Xác định những người có nguy cơ gãy xương

• Thực hiện sớm các bước can thiệp phòng ngừa sớm và hiệu quả LX

• Thanh toán các phương pháp điều trị bằng thuốc được FDA phê duyệt

• Triển khai các mô hình mới về chăm sóc và quản lý bệnh nhân sau gãy xương, hiệu quả và chi phí thấp

Understanding the Burden of Osteoporosis 
in US 



1. Loãng xương, một căn bệnh của cộng đồng, nguy hiểm, đang gia tăng  

2. Cần thay đổi nhận thức của toàn xã hội về bệnh: 

− Quy mô và hậu quả nặng nề của bệnh với sức khỏe cộng đồng, liên quan tới 

nhiều bệnh lý khác (viêm khớp, tim mạch, chuyển hóa-nội tiết, thận, tiêu hóa, 

dùng thuốc…) là tăng nguy cơ gẫy xương & gia tăng nguy cơ tái gẫy xương

− Bệnh có thể phòng ngừa: calcium, vitamin D (theo nhu cầu) và tập luyện  

− Bệnh cần được chẩn đoán sớm và phát hiện các yếu tố nguy cơ

− Mục tiêu quan trọng của điều trị: giảm nguy cơ gẫy xương, tái gẫy xương  

− Bisphosphonate là nhóm thuốc hiệu quả, an toàn, kinh tế trong việc giảm tỷ 

lệ gẫy xương, tái gẫy xương và giảm tử vong cho cả LX và các bệnh liên 

quan, tuy nhiên bệnh cần được theo dõi và quản lý một cách hệ thống, thuốc 

phải sử dụng liên tục và kéo dài ể đạt mục tiêu của ĐT

3. Chiến lược điều trị theo mục tiêu giúp xác định rõ đích cần đạt của điều trị 

loãng xương, khi đó mới cải thiện được các kết cục nguy hiểm của bệnh

4. Rất cần triển khai và tham gia vào hệ thống theo dõi và quản lý gẫy xương 

chung (mô hình Fracture Liaison Service) để phòng ngừa gẫy xương tái phát   

KẾT LUẬN



20 – 10, Ngày Thế giới phòng chống Loãng xương 


