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G´stoÊç mineralna koÊci czy jakoÊç koÊci praktyczne podejÊcie do oznaczeƒ
densytometrycznych
Bone mineral density or bone quality a practical approach to bone densitometry
Summary
Osteoporosis is a metabolic bone disease which is characterized by
low bone density and also by poor quality of bone tissue. It leads to
increased vertebral and non-vertebral fractures. Although low bone mineral density (BMD) predicts increased fracture risk in osteoporosis, the
present data clearly show that BMD measurement is a poor predictor of
observed fracture risk reduction with antiresorptive therapy. Sometimes
clinicians have great problems with correct interpretation of axial and
peripheral bone densitometry. This paper discusses new densitometric
criteria approved by the International Society for Clinical Densitometry.
S∏owa kluczowe: g´stoÊç mineralna koÊci, jakoÊç koÊci, densytometria,
praktyka lekarska.
Keywords: bone mineral density, bone quality, densitometry, clinical
practice.
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W

iadomo, ˝e g´stoÊç mineralna koÊci (BMD) dobrze determinuje wzrost ryzyka z∏amaƒ. Jednak obecne dane
wskazujà na to, ˝e BMD jest s∏abym prognostykiem
zmniejszenia ryzyka z∏amaƒ podczas terapii antyresorpcyjnej.
Czasami lekarze praktycy majà olbrzymie trudnoÊci z prawid∏owà
interpretacjà badaƒ densytometrycznych. W artykule omówiono
nowe kryteria densytometryczne przyj´te przez Mi´dzynarodowe
Stowarzyszenie Densytometrii Klinicznej (ISCD).
Wytrzyma∏oÊç koÊci, g´stoÊç koÊci czy jakoÊç koÊci
Definicja osteoporozy wg WHO z 1994 roku jest oparta na oznaczeniach densytometrycznych metodà absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej wiàzce energetycznej (DXA).
Oznaczenia powinny byç wykonywane wy∏àcznie w odcinku L1-L4
kr´gos∏upa i/lub nasadzie bli˝szej koÊci udowej, a interpretacja kliniczna wynika ze Êcis∏ej zale˝noÊci mi´dzy niskà g´stoÊcià mineralnà koÊci (BMD) a wi´kszà podatnoÊcià na z∏amania. Niestety, definicja ta w praktyce klinicznej opartej na standardach, w niezwykle
silny sposób uzale˝nia rozpoznanie osteoporozy, a co gorsza cz´sto bezmyÊlnie uzale˝nia rozpocz´cie skutecznego leczenia tylko
od wartoÊci BMD lub wskaênika T-score poni˝ej -2,5 odchylenia
standardowego (SD). Dlatego te˝ jest ona powszechnie krytykowana i choç podejmowano próby jej weryfikacji, dotàd obowiàzuje
w niezmienionej postaci (1,2). Dla lekarzy specjalizujàcych si´
w diagnostyce i leczeniu osteoporozy, jest sprawà oczywistà, ˝e
istniejà chorzy, którzy nie spe∏niajà kryteriów definicyjnego rozpoznania osteoporozy, a w rzeczywistoÊci jà majà lub sà obarczeni
wieloma czynnikami ryzyka z∏amaƒ i powinni byç z tego powodu leczeni lekami antyresorpcyjnymi lub lekami stymulujàcymi koÊciotworzenie, zupe∏nie niezale˝nie od oznaczeƒ densytometrycznych.
W ostatnich latach podkreÊla si´ jednak istotnà rol´ jakoÊci i wytrzyma∏oÊci koÊci oraz ich bezpoÊredniego zwiàzku z mikrostruktu2, z. 2/2005

rà i geometrià, którà mo˝na ju˝ oznaczaç bardziej precyzyjnie zarówno in vitro, jak i in vivo. WÊród nowych technik, które jak dotàd
znajdujà ograniczone zastosowanie, dominujà: tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczoÊci (hrCT) i rezonans magnetyczny
o wysokiej rozdzielczoÊci (hrMRI), mikrotomografia komputerowa
(µCT) i mikrorezonans magnetyczny (µMRI). Obrazy koÊci otrzymywane za pomocà tych technik sà niezwykle dok∏adne i precyzyjne.
Cz´sto udaje si´ uzyskaç rozdzielczoÊç rz´du od 1 do 5 µm, a nawet próbuje si´ te techniki wykorzystywaç w badaniach klinicznych, oceniajàc wp∏yw leków na zmian´ tych parametrów. Poza
strukturà jakoÊç koÊci zale˝y równie˝ od takich czynników, jak metabolizm tkanki kostnej mierzony markerami obrotu kostnego
(w praktyce bardzo rzadko wykorzystywany), proces tzw. akumulacji mikroz∏amaƒ (tak˝e po stosowaniu niektórych leków), wielkoÊç
mineralizacji tkanki kostnej oraz jakoÊç kolagenu i macierzy kostnej.
Cechy te sà jednak niezmiernie trudno mierzalne i ich wykorzystanie w praktyce klinicznej, mimo olbrzymiej naukowej wartoÊci, jest
chyba przy obecnym stanie wiedzy niemo˝liwe. Byç mo˝e w niedalekiej przysz∏oÊci b´dzie mo˝na szybko i precyzyjnie oceniç „jakoÊç” tkanki kostnej i na tej podstawie postawiç rozpoznanie osteoporozy oraz zastosowaç odpowiednie leczenie. Dlatego te˝ wydaje si´, ˝e na obecnym etapie wiedzy na temat chorób metabolicznych koÊci standardowe oznaczanie g´stoÊci mineralnej koÊci
nie straci∏o zupe∏nie na znaczeniu w diagnostyce osteoporozy. Dla
olbrzymiej rzeszy lekarzy praktyków pozostaje wi´c rozsàdne wykonywanie (pod warunkiem odpowiedniego doboru lokalizacji pomiaru do konkretnego pacjenta) i interpretowanie oznaczeƒ densytometrycznych zarówno w diagnostyce, jak i monitorowaniu post´powania terapeutycznego oraz zwracanie szczególnej uwagi na
czynniki ryzyka z∏amaƒ (1,2,3).
Densytometria w Êwietle kryteriów ISCD 2004
Nale˝y pami´taç, ˝e wydruk badania densytometrycznego jest
jednym z wielu wyników badaƒ dodatkowych. Nie mo˝e byç interpretowany w oderwaniu od znajomoÊci stanu klinicznego pacjenta i jego przesz∏oÊci chorobowej, a tak˝e nie mo˝e s∏u˝yç za
wy∏àcznà podstaw´ do rozpoznania osteoporozy i wdro˝enia terapii. Szczególnie nale˝y bardzo rozsàdnie interpretowaç badania densytometryczne w nast´pujàcych grupach badanych:
• zdrowych kobiet w okresie premenupauzalnym
• zdrowych m´˝czyzn do 65 roku ˝ycia
• dzieci i m∏odzie˝y poni˝ej 20 roku ˝ycia
W tych przypadkach raczej nale˝y opieraç si´ na wskaêniku
Z-score ni˝ na wskaêniku T-score obliczanym w stosunku do wartoÊci BMD. Niestety, referencyjne bazy danych dla Z-score sà ró˝ne, cz´sto niejednoznaczne, wymagajà ujednolicenia i standaryzacji Êwiatowej.
Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Densytometrii Klinicznej (International Society for Clinical Densitometry) opublikowa∏o w The
Journal of Clinical Densitometry (2004) nowe oficjalne stanowisko
dotyczàce u˝ytecznoÊci klinicznej badania g´stoÊci mineralnej
koÊci (BMD) w ocenie ryzyka rozwoju osteoporozy (3).
Z klinicznego i praktycznego punktu widzenia bardzo istotny
wydaje si´ fakt, ˝e nie istniejà ˝adne istotne powody uzasadniajàce zmian´ densytometrycznej definicji osteoporozy u kobiet
w wieku pomenopauzalnym przyj´tej w 1994 roku przez WHO.
Jedynà nadal zalecanà metodà diagnostycznà jest DXA w lokali-
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zacji kr´gos∏upowej (odcinek L1-L4 lub L2-L4 z interpretacjà najni˝szej wartoÊci BMD w co najmniej 2 kr´gach) oraz w nasadzie
bli˝szej koÊci udowej (z interpretacjà najni˝szej wartoÊci BMD
w obr´bie szyjki koÊci udowej lub kr´tarza wi´kszego lub opcji total hip). Nie zaleca si´ natomiast interpretacji BMD w obr´bie tylko jednego kr´gu, ani w obr´bie tzw. trójkàta Warda.
Rozpoznanie densytometryczne osteoporozy jest mo˝liwe na podstawie badania metodà DXA w tzw. 1/3 dystalnej koÊci przedramienia (radius 33%) jedynie w nast´pujàcych przypadkach:
• gdy nie mo˝na wykonaç lub zinterpretowaç badania BMD w obr´bie kr´gos∏upa l´dêwiowego w projekcji przednio-tylnej (PA spine) lub w obr´bie bli˝szej nasady koÊci udowej (hip) np. przy zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych czy endoprotezach
stawów biodrowych
• w nadczynnoÊci przytarczyc
• w przypadku znaczàcej oty∏oÊci
Nadal powinniÊmy stosowaç poj´cia normy, osteopenii, osteoporozy czy zaawansowanej osteoporozy. Sà one oparte na
wartoÊci wskaênika T-score (odchylenie standardowe od Êredniej wyników dla szczytowej masy kostnej w wieku 20-29 lat).
W opisach densytogramów nale˝y unikaç stopniowania powy˝szych okreÊleƒ (3,4).
Natomiast kryteria WHO (T-score poni˝ej -2,5 SD) mogà byç u˝ywane u doros∏ych kobiet w okresie premenopauzalnym tylko w razie istotnych przyczyn rozwoju wtórnej osteoporozy (np. endokrynopatie, chirurgiczna menopauza, choroby zapalne stawów, stosowanie kortykosteroidów i inne). W przypadku dzieci i m∏odych doros∏ych do 20 r.˝. niezale˝nie od p∏ci, Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Densytometrii Klinicznej (ISCD) nie zaleca u˝ywania terminu
osteoporoza czy osteopenia wy∏àcznie bo badaniu g´stoÊci mineralnej koÊci metodà densytometrii. Badania technikà DXA w tej grupie dzieci (podejrzenie osteoporozy wtórnej) powinny byç interpretowane z wielkà ostro˝noÊcià przede wszystkim z powodu zwiàzanej z wiekiem zmiany wielkoÊci i kszta∏tu koÊci. W celach interpretacyjnych nigdy nie nale˝y u˝ywaç wskaênika T-score, natomiast
wskaênik Z-score powinien byç odnoszony do najlepszej dost´pnej
dzieci´cej bazy referencyjnej stworzonej dla danego aparatu densytometrycznego. Informacja na temat bazy referencyjnej powinna
byç podawana do wiadomoÊci lekarzy kierujàcych, a informacje takie muszà byç zawarte na wydrukach densytogramów (3,4).
W przypadku oceny BMD u m´˝czyzn rozpoznanie osteoporozy jedynie na podstawie T-score powinno dotyczyç tylko badanych po 65 r.˝. lub po 50 r.˝., je˝eli podejrzewamy osteoporoz´ wtórnà i wyst´pujà czynniki ryzyka z∏amaƒ. W innych przypadkach powinniÊmy opieraç si´ jedynie na wskaêniku Z-score
i unikaç rozpoznawania osteoporozy wy∏àcznie na podstawie
wyniku badania densytometrycznego.
Nale˝y podkreÊliç jednoznacznie, ˝e kryteria WHO z 1994 roku rozpoznawania osteoporozy i osteopenii (T-score i Z-score)
nie dotyczà oznaczeƒ densytometrycznych wykonywanych
technikà osiowej lub obwodowej tomografii komputerowej (QCT,
pQCT), a tak˝e metody ultradêwi´kowej (QUS). Wymienione
oznaczenia nale˝y traktowaç jako przesiewowe i w przypadku
podejrzenia osteoporozy zawsze powinny byç weryfikowane
densytometrià wykonywanà technikà DXA.
Obecnie uwa˝a si´, ˝e kolejne badania densytometryczne u tego
samego pacjenta mogà byç u˝yteczne w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie (wzrost lub stabilizacja BMD), a czas pomi´dzy kolejnymi oznaczeniami powinien byç dobierany indywidualnie i zale˝eç od stanu klinicznego pacjenta. Standardowo przyjmuje si´, ˝e
kolejne densytometrie nale˝y zalecaç nie wczeÊniej ni˝ po roku od
rozpocz´cia terapii lub nawet rzadziej w przypadku ustalonej wczeÊnie skutecznoÊci leczenia. W szczególnych przypadkach (np. kortykoterapia) istnieje potrzeba wczeÊniejszych oznaczeƒ densytometrycznych. Kolejne oznaczenia BMD powinny byç wykonywane,
je˝eli zlecajàcy badanie oczekuje zmiany BMD równej lub wy˝szej
od wartoÊci LSC, tzw. najmniejszej znaczàcej zmiany (least signifi-
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cant change). WartoÊç ta powinna byç deklarowana przez pracownie densytometryczne i wynosi z regu∏y 3% dla kr´gos∏upa i 5% dla
nasady bli˝szej koÊci udowej (total hip). Stàd w praktyce klinicznej
mo˝emy zinterpretowaç wzrost BMD o np. 5% w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa w ten sposób, ˝e jesteÊmy pewni, ˝e nasza wartoÊç BMD z 95% prawdopodobieƒstwem jest pomi´dzy wartoÊcià
8% (tzn. 8%=5%+3%) a 2% (tzn. 2%=5%-3%).
G´stoÊç koÊci w progonozowaniu ryzyka z∏amaƒ
Podwy˝szone ryzyko nowych z∏amaƒ kr´gów u kobiet w okresie pomenopauzalnym jest uwarunkowane niskà wartoÊcià BMD
w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa. Ryzyko to znacznie wzrasta
wraz z wiekiem oraz w przypadku rozpoznania wczeÊniejszych
z∏amaƒ. WyjÊciowe wartoÊci BMD (T-score) sà niezmiernie istotnym, ale nie jedynym czynnikiem okreÊlajàcym tych pacjentów,
którzy powinni byç leczeni lekami antyresorpcyjnymi (1,2).
Jednak z uwagi na ró˝norodnoÊç opcji terapeutycznych stosowanych w profilaktyce i leczeniu osteoporozy istnieje ogromna
potrzeba zrozumienia zwiàzków mi´dzy zmianà BMD po leczeniu
a zmniejszeniem ryzyka z∏amaƒ (relative risk reduction). Nie jest
nadal jasne dlaczego ró˝ny wzrost BMD po leczeniu antyresorpcyjnym (najwi´kszy po alendronianie) skutkuje podobnymi wartoÊciami (w okolicach 50%) redukcji ryzyka z∏amaƒ kr´gów. Przyk∏adem mo˝e byç porównanie stosowania raloksyfenu w dawce
60 mg/dob´ (3 lata leczenia) i alendronianu w dawce 10 mg/dob´ (4,2 lata leczenia), gdzie uzyskano odpowiednio wzrost BMD
o 2,8% i o 6,8%. Natomiast wzgl´dne ryzyko (relative risk) nowych z∏amaƒ kr´gów zmniejszy∏o si´ odpowiednio o 55% (95%
CI, 29%-71%) i o 44% (95%CI, 20%-61%). Dlatego te˝ jest prawie pewne, ˝e zwiàzek mi´dzy zmianà BMD po leczeniu a zmniejszeniem ryzyka z∏amaƒ jest ró˝ny dla ró˝nych stosowanych leków. Byç mo˝e jest to zwiàzane z innymi molekularnymi mechanizmami dzia∏ania antyresorpcyjnego (2).
Z drugiej strony istnieje wiele doniesieƒ potwierdzajàcych hipotez´, ˝e wzrost BMD po leczeniu antyresorpcyjnym bisfosfonianami, estrogenami czy raloksyfenem jest s∏abym i niepe∏nym
miernikiem oczekiwanego spadku liczby z∏amaƒ.
W pracy opublikowanej przez Somnath Sarkara (2) okreÊlono relacje mi´dzy zmianami BMD po roku i trzech latach stosowania raloksyfenu lub placebo (badanie MORE) a ryzykiem nowych z∏amaƒ
kr´gów obserwowanym w trzecim roku leczenia. Podobnie jak
w innych badaniach kobiety z wyjÊciowà niskà wartoÊcià BMD
w odcinku l´dêwiowym kr´gos∏upa i/lub w obr´bie szyjki koÊci udowej mia∏y znacznie wi´ksze ryzyko z∏amaƒ kr´gów. Jednak z drugiej strony jakiekolwiek zmiany BMD (wzrost lub spadek) w odcinku l´dêwiowym (od minus 4,1% do plus 10,8%) lub szyjce koÊci
udowej (od minus 7,3% do plus 10,1%) w pierwszym lub w trzecim
roku leczenia raloksyfenem by∏y zwiàzane ze zmniejszonym ryzykiem z∏amaƒ kr´gów tak˝e w trzecim roku leczenia (odpowiednio
o 38% i 41%). Wykorzystujàc matematyczny model logistycznej regresji stwierdzono, ˝e zmiany BMD po leczeniu raloksyfenem t∏umaczà jedynie w 4% obserwowane zmniejszenie ryzyka z∏amaƒ. Co
wi´cej, zmiany BMD w obr´bie szyjki koÊci udowej w trzecim roku
leczenia sà lepszym czynnikiem prognostycznym z∏amaƒ kr´gów,
ni˝ zmiany BMD w odcinku l´dêwiowym. Jest to zwiàzane z trudnoÊciami interpretacyjnymi wzrostu BMD z powodu nasilajàcych si´
z wiekiem zmian zwyrodnieniowych. Jednak pozosta∏y mechanizm
(poza BMD) wp∏ywu raloksyfenu na zmniejszenie ryzyka z∏amaƒ jest
w 96% nadal niewyjaÊniony. Podobnie w trakcie leczenia alendronianem wzrost BMD jedynie w 17% jednoznacznie t∏umaczy
zmniejszenie ryzyka z∏amaƒ (model analizy Freedmana).
Mimo, i˝ wyjÊciowe wartoÊci BMD niezale˝nie od miejsca badania densytometrycznego dobrze przewidujà ryzyko z∏amaƒ
(spadek BMD o 1 SD w obr´bie szyjki koÊci udowej zwi´ksza
o 1,5 razy ryzyko z∏amaƒ kr´gów w badaniu MORE), to jednak
zmiany procentowe BMD po leczeniu raloksyfenem s∏abo prognozujà zmniejszenie ryzyka z∏amaƒ (2).
2, z. 2/2005
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Tabela 1. Ró˝ne definicje z∏amaƒ kr´gów stosowanych w badaniach
klinicznych (wg 1)
Badanie

Lek

Definicja
z∏amania

Quality
score*

FIT (1966)
MORE (1999)
VERT-MN (1999)
VERT-US (2000)

ALN
RLX
RIS
RIS

≥20% lub ≥4mm
≥20% lub ≥4mm
≥ 15% lub ≥4mm
≥ 15% lub ≥4mm

28
25
22
18

* wg Downs and Black, J. Epidemiol. Community Health 1998, 52: 377-384.
quality score - wskaênik jakoÊci danej próby klinicznej

Nie ma wi´c pewnego dowodu na to, ˝e leki antyresorpcyjne
powodujàce wi´kszy wzrost BMD nawet po kilku latach stosowania istotnie lepiej wp∏ywajà na obni˝enie ryzyka z∏amaƒ w porównaniu do tych, które zmieniajà BMD w sposób bardzo nieznaczny. Nie udowodniono równie˝ d∏u˝szego ni˝ 3 lata wp∏ywu
leczenia na zmniejszenie ryzyka z∏amaƒ. Trzeba mieç równie˝
ÊwiadomoÊç niedoskona∏oÊci i ograniczeƒ badaƒ klinicznych,
które w ró˝ny sposób interpretujà z∏amania kr´gów (tabela 1).
Praktyczne wnioski kliniczne
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynikajà dla lekarza praktyka nast´pujàce wnioski:
1. Badanie densytometryczne metodà DXA szkieletu osiowego
jest bardzo wiarygodnà, ale nie jedynà metodà identyfikacji chorych zagro˝onych z∏amaniami patologicznymi. Istnieje grupa chorych, którzy powinni byç leczeni lekami antyresorpcyjnymi lub sty-

2, z. 2/2005

mylujàcymi koÊciotworzenie, mimo ˝e nie spe∏niajà kryteriów densytometrycznych rozpoznania osteoporozy.
2. W przypadku chorych z niskà wartoÊcià BMD, poni˝ej 2,5 SD
ocenianà w badaniu densytometrycznym odcinka l´dêwiowego kr´gos∏upa i/lub nasady bli˝szej koÊci udowej, skutecznoÊç przeciwz∏amaniowa leków antyresorpcyjnych i stymulujàcych jest najwi´ksza.
3. Niewielki spadek BMD, tylko niewielki jego wzrost lub brak jakichkolwiek zmian w wartoÊciach BMD nie jest pewnym dowodem na brak skutecznoÊci przeciwz∏amaniowej leczenia farmakologicznego. Dlatego te˝ z regu∏y takie post´powanie terapeutyczne nie powinno byç szybko przerywane, lecz raczej kontynuowane przez wiele lat.
4. Wzrost BMD, jakkolwiek po˝àdany jest s∏abym (i nie jedynym)
czynnikiem prognostycznym skutecznoÊci przeciwz∏amaniowej
cz´Êci leków antyresorpcyjnych.
5. Badania densytometryczne innymi technikami ni˝ DXA oraz
badania przeprowadzone w innych miejscach szkieletu ni˝ odcinek l´dêwiowy kr´gos∏upa i/lub nasada bli˝sza koÊci udowej nale˝y traktowaç jedynie jako testy przesiewowe i weryfikowaç
densytometrià osiowà.
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