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Summary
An analysis of available population and clinical studies indicated that a combination of risk factors increases the range of risk
stratification and permits identification of individuals above the
threshold risk. The intervention thresholds should be based on
the assessment of absolute risk, since a combination of risk factors can be used to quantify risk in individuals. At any given age
the presence of a single risk factor is associated with a doubling
of the 10-year probability and increases markedly when these risks are combined. For this reasons the use of multiple risk factors, such as BMD, biochemical indices of skeletal turnover, prior
fragility fractures and corticosteroid therapy substantially increase
the sensitivity of fracture risk detection without a trade-off with regard to specificity, and thus performs better than the use of BMD
alone. Recommendations integrating clinical risk factors in a quantitative fracture risk assessment are under evaluation.
S∏owa kluczowe: ryzyko z∏amaƒ, BMD, markery obrotu kostnego.
Keywords: fracture risk, BMD, bone turnover markers.

wst´pnie na pochodzàcych z Ameryki Pó∏nocnej materia∏ach NORA (5), a nast´pnie na prowadzonej z udzia∏em
WHO analizie ogólnoÊwiatowych badaƒ epidemiologicznych
opublikowanych jako badania Rotterdam, EVOS/EPOS,
CaMos, Rochester, Sheffield, Dubbo, EPIDOS, OFELY, Kuopio, Hiroshima, Gothenburg 1 i Gothenburg 2, w których
uczestniczy∏o w sumie oko∏o pó∏ miliona osób obojga p∏ci.
W badaniach tych przeanalizowano zarówno obecnoÊç
czynników ryzyka z∏amaƒ, jak i wyst´powanie samych z∏amaƒ (5-12).
Uzyskane informacje, po okreÊleniu cz´stoÊci zgonów,
trendów umieralnoÊci i zachorowalnoÊci w analizowanych
przedzia∏ach wiekowych, umo˝liwi∏y okreÊlenie:
• bezwzgl´dnego populacyjnego ryzyka z∏amaƒ
• cz´stoÊci wyst´powania czynników ryzyka w analizowanych populacjach w odniesieniu do p∏ci i wieku
• procentowego udzia∏u ryzyka z∏amaƒ w relacji do przedzia∏u wiekowego
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Prowadzone aktualnie pod patronatem WHO analizy
starajà si´ uÊciÊliç charakter badanych czynników ryzyka
pod kàtem ich:
• niezale˝noÊci w stosunku do BMD
• wyst´powania zarówno u kobiet, jak i m´˝czyzn
• wyst´powania w regionach i grupach etnicznych
• oraz podatnoÊci na stosowane terapie

formu∏owane w uzgodnieniach National Institutes of
Health (NIH) diagnostyczno-terapeutyczne zalecenia dotyczàce osteoporozy k∏adà szczególny nacisk
na dwa elementy dotyczàce tkanki kostnej: aktualnà ocen´ mechanicznej jej masy i wytrzyma∏oÊci koÊci oraz prospektywne oszacowanie ryzyka z∏amaƒ (1-3).
Ogólnie czynniki ryzyka dzielimy na:
• behawioralne (dieta, ruch, u˝ywki)
• somatyczne, z rozró˝nieniem na kostne i pozakostne

S

Dla integracji wielu czynników ryzyka z∏amaƒ coraz szerzej wykorzystuje si´ poj´cie ryzyka bezwzgl´dnego. Poj´cie to opiera si´ na bezwzgl´dnej obecnoÊci badanego
zjawiska w okreÊlonym horyzoncie czasowym (rocznym,
pi´cioletnim, dziesi´cioletnim lub przy˝yciowym). Zatem
absolutne 10-letnie ryzyko z∏amaƒ wynosi 15%, gdy u 100
pacjentów w okresie 10 lat wystàpi∏o 15 z∏amaƒ, co umo˝liwia po uwzgl´dnieniu ÊmiertelnoÊci i zachorowalnoÊci
oszacowanie wp∏ywu wzgl´dnych czynników ryzyka na to
zjawisko. Wybór dziesi´cioletni to kompilacja 5-letniego
okresu leczenia i 5-letniego okresu obserwacji po zaprzestaniu terapii, jako umowna faza ca∏oÊciowa (5 lat leczenia
+ 5 lat obserwacji). Strategia ta ma mniejszà przydatnoÊç
u osób starszych, u których horyzont czasowy prze˝ycia
bywa cz´sto krótszy od okresu dziesi´cioletniego.
Materia∏ informacyjny, stanowiàcy podstaw´ rozwa˝aƒ
diagnostycznych i poÊrednio terapeutycznych, oparto
3/2006

W ostatecznym efekcie analiza WHO zak∏ada stworzenie algorytmów diagnostyczno-leczniczych w oparciu
o dwie strategie post´powania:
1. Oparcie decyzji diagnostycznej o uzupe∏nionà badaniem densytometrycznym ca∏oÊciowà ocen´ czynników
ryzyka
2. Rozszerzanie diagnostyki densytometrycznej o inne,
niezale˝ne od BMD czynniki ryzyka z∏amaƒ przy wykorzystaniu innych narz´dzi diagnostycznych, takich jak markery obrotu kostnego, QUS oraz morfometri´.
W obu przypadkach na uwag´ zas∏uguje kompleksowa
analiza diagnostyczna zwi´kszajàca w sposób istotny
czu∏oÊç oznaczeƒ przy zachowaniu wysokiej specyficznoÊci.
Kompleksowa ocena ryzyka z∏amaƒ
Kompleksowa diagnostyka osteoporozy opiera si´ na
identyfikacji szkieletowych czynników ryzyka z∏amaƒ czterema dost´pnymi metodami diagnostycznymi:
1. Metoda densytometryczna - okreÊla parametry iloÊciowe masy kostnej, które sa wypadkowà szczytowej masy
kostnej i tempa utraty masy kostnej.
2. Ocena metabolicznego obrotu kostnego za pomocà
markerów obrotu kostnego - umo˝liwia wglàd w dynamik´ metabolizmu tkanki kostnej, mówiàc o zmianach w mikroarchitekturze koÊci gàbczastej i korowej, a tak˝e strukturze kolagenu.
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Ka˝da z tych metod ma swoje ograniczenia, gdy˝ pod
ró˝nym kàtem ocenia tkank´ kostnà, przyczyniajàc si´ do
analizy ich wytrzyma∏oÊci mechanicznej i poÊrednio podatnoÊci na z∏amania. Elementem, który umo˝liwia integracj´ wielometodycznej oceny ryzyka z∏amaƒ na poziomie indywidualnego pacjenta, jest przeliczenie uzyskanych informacji na bezwzgl´dne ryzyko z∏amaƒ.
Strategia ta umo˝liwia ca∏oÊciowe uwzgl´dnienie patologii wynikajàcych zarówno ze zmian iloÊciowych (masa,
g´stoÊç, wielkoÊç), jak i jakoÊciowych (makro- i mikroarchitektura, metaboliczny obrót kostny, mineralizacja, mikroz∏amania, usieciowanie kolagenu) wyst´pujàcych
w tkance kostnej (tabela 1). Dodatkowà komplikacj´ stanowi fakt uzale˝nienia wszystkich zmian kostnych zarówno od p∏ci, jak i wieku. Przeprowadzona w ten sposób
analiza uwzgl´dnia fakt, ˝e w miar´ starzenia si´ organizmu dochodzi do gromadzenia w koÊci mikrouszkodzeƒ
oraz obni˝enia aktywnoÊci koÊciotwórczej osteoblastów.
Na jakoÊç koÊci wp∏yw wywierajà równie˝ czynniki genetyczne, co w istotny sposób uzupe∏nia dane dotyczàce
analizy ryzyka z∏amaƒ osteoporotycznych. Z jednej strony
wartoÊç szczytowej masy kostnej, podobnie jak predyspozycja do z∏amaƒ Collesa i szyjki koÊci udowej, jest
w 80% determinowana genetycznie (13-15). Z drugiej,
obecnoÊç z∏amaƒ w rodzinie informuje dodatkowo o tych
potencjalnych zagro˝eniach.

rytm oparty na dziesi´cioletnim ryzyku z∏amaƒ, w których
zintegrowano dane densytometryczne z innymi czynnikami ryzyka z∏amaƒ (rycina 1) (16)
• próby zintegrowanego zastosowania danych dotyczàcych markerów obrotu kostnego, badaƒ densytometrycznych i informacji o przebytym z∏amaniu (rycina 2) (17).
Przedstawiony w roku 2005 algorytm stanowi rozszerzenie interpretacyjne zaleceƒ WHO w badaniach densytometrycznych (rycina 1). Zawiera wartoÊci 10-letniego ryzyka z∏amaƒ dla kobiet i m´˝czyzn w zale˝noÊci od wieku
i wartoÊci T-score BMD w lokalizacji biodra. Na podstawie
tych algorytmów okreÊla si´ przynale˝noÊç pacjenta do
grupy ma∏ego (<10%), Êredniego (10-20%) lub du˝ego ryzyka z∏amania (>20%). Ze wzgl´du na brak szczegó∏owych
danych epidemiologicznych zaleca si´ w nim „jakoÊciowe”
uwzgl´dnianie innych czynników ryzyka, takich jak steroidoterapia, przebyte z∏amania (u kobiet i m´˝czyzn) oraz
podwy˝szony metaboliczny obrót kostny (u kobiet).
• próby zintegrowanego zastosowania danych dotyczàcych markerów obrotu kostnego, badaƒ densytometrycznych i informacji o przebytym z∏amaniu (rycina 2) (17).

M´˝czyêni

0,0
-0,0
-1,0

WartoÊç T-score

3. Metoda morfometryczna - umo˝liwia diagnostyk´ bezobjawowych deformacji kr´gów dajàc wczesne informacje o istotnych zmianach mikroarchitektury.
4. IloÊciowa metoda ultradêwi´kowa - w zale˝noÊci od
techniki i lokalizacji informuje o g´stoÊci koÊci, mikroarchitekturze i jakoÊci macierzy kostnej.

Niskie ryzyko

-1,5
-2,0
-2,5

Ârednie ryzyko

-3,0
-3,5

Tabela 1. Czynniki szkieletowe warunkujàce wytrzyma∏oÊç
mechanicznà koÊci
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Parametry iloÊciowe
• Masa
• G´stoÊç minera∏u kostnego
• WielkoÊç

W∏asnoÊci materia∏owe (mineralizacja, mikrouszkodzenia, usieciowanie kolagenu)
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Kobiety

0,0
-0,0

Niskie ryzyko

-1,0

WartoÊç T-score

Parametry jakoÊciowe
• Makroarchitektura (geometria)
• Mikroarchitektura (utkanie beleczkowe)
• Metaboliczny obrót kostny (resorpcja, koÊciotworzenie)

Wysokie ryzyko

-4,0
-4,5

Ârednie ryzyko

-1,5
-2,0
-2,5

Wysokie ryzyko

-3,0
-3,5
-4,0

Celem kompleksowej diagnostyki szkieletowych czynników ryzyka z∏amaƒ jest:
• trafna identyfikacja pacjentów zagro˝onych z∏amaniem
• ró˝nicowanie zagro˝enia na pod∏o˝u przyspieszonego
katabolizmu i zahamowania procesów koÊciotworzenia
• dobranie terapii do pod∏o˝a metabolicznego
• okreÊlenie progu terapeutycznego oraz lokalnych zasad
kosztów i efektywnoÊci leczenia
Przyk∏adami praktycznego wdro˝enia nowego sposobu
post´powania sà:
• próby kanadyjskie, w efekcie których opracowano algo-
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Rycina 1. OkreÊlenie 10-letniego bezwzgl´dnego ryzyka z∏amaƒ
w kategoriach niskie (<10%), Êrednie (10-20%) i wysokie (>20%)
na podstawie badaƒ densytometrycznych BMD w lokalizacji
szyjki koÊci udowej w zale˝noÊci od wieku pacjenta (16).
ObecnoÊç dodatkowego czynnika ryzyka, takiego jak leczenie
steroidami lub przebyte z∏amania po 40. roku ˝ycia przesuwa
zagro˝enie pacjenta z∏amaniami o kategori´ wy˝ej
3/2006
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niczonà przydatnoÊç w przypadkach innych rodzajów
aparatury i miejsc pomiarowych.
Analiza tzw. progów z∏amaƒ sygnalizuje powa˝ne ograniczenia interpretacyjne wynikajàce z faktu, ˝e densytometria tylko w ograniczonym zakresie informuje o jakoÊci
tkanki kostnej i jej budowie przestrzennej. Powoduje to
istotne obni˝enie „czu∏oÊci” tej metody diagnostycznej
przy wysokiej jej specyficznoÊci. Jak ujawniono, znaczàca
liczba z∏amaƒ wyst´puje u pacjentów, u których g´stoÊç
koÊci jest powy˝ej densytometrycznego progu z∏amaƒ.
Spostrze˝enia te wymusi∏y koniecznoÊç, aby dla zwi´kszenia czu∏oÊci identyfikacji pacjentów zagro˝onych z∏amaniami, badanie densytometryczne g´stoÊci minera∏u
kostnego uzupe∏niç o dodatkowe pomiary i informacje kliniczne (18-11). Spostrze˝enia te z drugiej strony nie zmieni∏y przekonania, ˝e BMD mierzony metodà densytometrycznà, pozostaje parametrem umo˝liwiajàcym ocen´ ryzyka z∏amaƒ, o czym Êwiadczà:
• badania biomechaniki, które wykaza∏y silnà zale˝noÊç
mi´dzy odpornoÊcià mechanicznà koÊci i BMD mierzonym metodà densytometrycznà (23)
• badania epidemiologiczne, które ujawni∏y zale˝noÊç
mi´dzy ryzykiem z∏amaƒ i BMD mierzonym densytometrycznie (24)
• badania kliniczne, wykazujàce efektywnoÊç terapii tylko
u pacjentów kwalifikowanych na podstawie obni˝onego
BMD (25)
• zwiàzek mi´dzy obni˝eniem ryzyka z∏amaƒ i wzrostem
BMD pod wp∏ywem skutecznego leczenia (26)

trzy czynniki ryzyka - BMD + CTX + z∏amanie

Rycina 2. Absolutne 10-letnie bezwzgl´dne ryzyko wystàpienia z∏amania w obr´bie bli˝szej cz´Êci koÊci udowej w relacji
do wieku i liczby czynników ryzyka (RR) w populacji kobiet
szwedzkich (17)
Jest to kompilacja danych epidemiologicznych szwedzkich i francuskich w postaci algorytmu oceny 10-letniego
ryzyka z∏amaƒ u kobiet 65 i 80-letnich w oparciu o badania densytometryczne, poziomy markerów resorpcji i wywiad dotyczàcy z∏amaƒ (rycina 2).
Metoda densytometryczna
W interpretacji wyników oznaczeƒ densytometrycznych
ciàgle dominujà stare zalecenia WHO, w których dane
densytometryczne, uzyskane przy zastosowaniu metody
DXA, wyra˝ono w postaci wskaêników T-score i Z-score.
T-score okreÊla liczb´ odchyleƒ standardowych ró˝nych
od wartoÊci szczytowych g´stoÊci lub masy koÊci dla danej p∏ci, natomiast w przypadku Z-score punktem odniesienia jest Êrednia g´stoÊç lub masa kostna w∏aÊciwa dla
analizowanego wieku i p∏ci. Uzyskane wyniki sà interpretowane w zale˝noÊci od uzyskanych wartoÊci jako norma
w przedziale od (±1SD), jako osteopenia (do -2,5 SD) lub
te˝ osteoporoza (poni˝ej -2,5 SD). Zasadniczym walorem
takiej interpretacji jest prostota oraz jednorodnoÊç oceny
niezale˝nie od stosowanego aparatu. Niemniej walor ten
przekszta∏ci∏ si´ w mankament, gdy okaza∏o si´, ˝e wartoÊci T-score okreÊlajàce próg z∏amaƒ sà ró˝ne w ró˝nych
lokalizacjach pomiarowych, a bazy danych, opracowane
pierwotnie dla populacji kobiet po menopauzie majà ogra3/2006

NieinwazyjnoÊç densytometrii (niska dawka promieniowania) przy wysokiej precyzji i odtwarzalnoÊci (27,28),
umo˝liwia podj´cie próby oparcia strategii oceny ryzyka
z∏amaƒ o dane BMD z u˝yciem metody wyliczeƒ 10-letniego bezwzgl´dnego ryzyka z∏amaƒ.
Stwierdzono istotne znaczenie budowy przestrzennej koÊci, w przypadku z∏amaƒ bli˝szego odcinka koÊci udowej,
w którym wyd∏u˝enie osi szyjki koÊci udowej do 11,6 cm (norma 10,5±0,62 cm) 4-krotnie zwi´ksza ryzyko z∏amaƒ bli˝szego odcinka koÊci udowej (9). Analiza komputerowa
badaƒ densytometrycznych w rejonie bli˝szej cz´Êci koÊci
udowej (HSA - hip structure analysis) ujawni∏a tak˝e zmiany wytrzyma∏oÊci mechanicznej koÊci oraz zmiany gruboÊci i szerokoÊci warstwy korowej (parametry geometryczne koÊci w rejonie szyjki koÊci udowej i kr´tarza) pod
wp∏ywem zwi´kszenia aktywnoÊci ruchowej i si∏y mi´Êniowej (29).
Markery obrotu kostnego
W celu poprawy identyfikacji pacjentów zagro˝onych
osteoporozà ocen´ densytometrycznà rozszerza si´ cz´sto o ocen´ jakoÊci koÊci. Ocenia si´ wówczas poziomy
biochemicznych markerów obrotu kostnego.
Udowodniono, ˝e podwy˝szony metaboliczny obrót
kostny jest czynnikiem ryzyka z∏amaƒ niezale˝nym od
BMD, wynikajàcym z niszczàcego wp∏ywu podwy˝szonego obrotu kostnego na mikroarchitektur´ tkanki kostnej
(17,30-32). Wykazano ponadto, ˝e obni˝enie poziomu
markerów w wyniku terapii bisfosfonianami ju˝ po 3-6 miesiàcach leczenia jest najwa˝niejszym czynnikiem prognostycznym obni˝enia ryzyka z∏amaƒ w perspektywie 2-3 lat.
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Zmiany struktury beleczek sà g∏ównà przyczynà os∏abienia wytrzyma∏oÊci mechanicznej koÊci u pacjentów
z podwy˝szonym poziomem markerów obrotu kostnego.
Zwi´kszenie st´˝enia markerów resorpcji (powy˝ej Êredniej ±2 SD, T-score >2 dla zdrowej populacji kobiet w wieku premenopauzalnym) prowadzi do dwukrotnie wi´kszego ryzyka wystàpienia z∏amaƒ osteoporotycznych u kobiet
w wieku 65 i 80 lat. Dla podniesienia jakoÊci oznaczeƒ do
oceny metabolicznego obrotu kostnego zaleca si´ stosowanie markerów oznaczanych w surowicy metodà automatycznà, takich jak: C-koƒcowy usieciowany telopeptyd
∏aƒcucha alfa kolagenu typu I (CTX), N-koƒcowy usieciowany telopeptyd ∏aƒcucha alfa kolagenu typu I (NTX) oraz
N-koƒcowy propeptyd kolagenu typu I (P1NP).
Metoda morfometryczna
Pierwsze bezobjawowe z∏amanie kr´gu 4-krotnie zwi´ksza ryzyko kolejnego z∏amania kr´gu oraz ryzyko innych
z∏amaƒ. Jest to niezwykle wa˝na poÊrednia informacja
o zaawansowanym upoÊledzeniu mikroarchitektury
koÊci beleczkowej jako niezale˝nego od masy kostnej
czynnika determinujàcego jej wytrzyma∏oÊç (10). Dlatego te˝ coraz wi´kszà wag´ przywiàzuje si´ do identyfikacji zniekszta∏ceƒ kr´gów przy wykorzystaniu badaƒ
morfometrycznych (DXA) oraz analizy klasycznych zdj´ç
rtg odcinka piersiowo-l´dêwiowego kr´gos∏upa w projekcji bocznej.
Z∏amania kr´gów sà najpowszechniejszym i najwczeÊniej wyst´pujàcym nast´pstwem osteoporozy, dotykajàcym du˝à grup´ kobiet po menopauzie. Wi´kszoÊç z∏amaƒ nie daje ˝adnych objawów, ale ich konsekwencje
mogà byç powa˝ne. Nast´pstwami z∏amaƒ kr´gów sà:
• bóle pleców i upoÊledzenie sprawnoÊci ruchowej
• zniekszta∏cenie sylwetki (kifoza, wystajàcy brzuch, obni˝enie wzrostu)
• pogorszenie jakoÊci ˝ycia i zwi´kszenie cz´stoÊci hospitalizacji
• ryzyko dalszych z∏amaƒ, prowadzàcych nawet do
zgonu
Osteoporotyczne z∏amania kr´gów sà zwykle klasyfikowane jako kompresyjne, klinowate, dwuwkl´s∏e oraz mieszane.
Konwencjonalne zdj´cia radiologiczne odcinka piersiowo-l´dêwiowego kr´gos∏upa w projekcji bocznej oraz badania morfometryczne przy u˝yciu densytometrii dwuwiàzkowej (DXA) sà coraz cz´Êciej analizowane jakoÊciowo pod kàtem z∏amaƒ kr´gów. Najcz´Êciej stosowane
kryteria identyfikacji z∏amaƒ kr´gów okreÊlajà procentowe
zmniejszenie stosunków pomi´dzy przednià, Êrodkowà
i tylnà wysokoÊcià trzonu kr´gu w odniesieniu do wartoÊci
prawid∏owych dla danego kr´gu. ¸agodne z∏amanie okreÊlane jest jako zmniejszenie przedniej, Êrodkowej i/lub tylnej wysokoÊci kr´gu o oko∏o 20-25% oraz powierzchni
o 10-20% lub jako obni˝enie stosunku wysokoÊci przedniej do tylnej danego kr´gu o wi´cej ni˝ 3 SD w stosunku
do wartoÊci Êredniej dla tego kr´gu w okreÊlonej populacji. Zmniejszenie wymienionych uprzednio wysokoÊci
o 25-40% Êwiadczy o wystàpieniu z∏amania umiarkowanego, zaÊ redukcja wysokoÊci o ponad 40% - z∏amania
ci´˝kiego (33,34).
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Dla 70-letniej kobiety rasy kaukaskiej przeci´tne ryzyko
doznania z∏amania szyjki koÊci udowej w ciàgu ca∏ego ˝ycia wynosi 16%. Ryzyko to ulega podwojeniu, jeÊli wystàpi u niej z∏amanie kr´gu. Wskaênik ÊmiertelnoÊci po przebytym z∏amaniu w obr´bie kr´gos∏upa wynosi 67,5/1000
osobolat, dla porównania - wartoÊç tego wskaênika dla
okresu bez z∏amaƒ wynosi 4,5/1000 osobolat.
IloÊciowa metoda ultradêwi´kowa
Badania kobiet po menopauzie oraz po 65. roku ˝ycia
wykaza∏y, ˝e parametry takie jak BUA i SOS mierzone iloÊciowà metodà ultradêwi´kowà w lokalizacji koÊci pi´towej sà niezale˝nym od BMD czynnikiem ryzyka z∏amaƒ.
Stawiana jest hipoteza, ˝e wartoÊci parametrów QUS odzwierciedlajà zmiany mikroarchitektury koÊci beleczkowej
jako niezale˝nego czynnika wytrzyma∏oÊci mechanicznej
koÊci. Badania ˝ywieniowe nie wykluczajà równie˝, ˝e
BUA i SOS mogà odzwierciedlaç patologie struktury kolagenu jako wa˝nego czynnika wytrzyma∏oÊci mechanicznej
koÊci. Dane dotyczàce zmian parametrów QUS i ryzyka
z∏amaƒ, w zale˝noÊci od wieku i p∏ci, sà obecnie w trakcie
badaƒ i mogà w przysz∏oÊci byç cennym, niezale˝nym od
BMD iloÊciowym parametrem oceny parametrów mikroarchitektury i macierzy kostnej (35-37).
Somatyczne pozakostne czynniki ryzyka z∏amaƒ
Do somatycznych pozakostnych czynników ryzyka z∏amaƒ nale˝à:
• upoÊledzenie funkcji uk∏adu nerwowego
• upoÊledzenie funkcji uk∏adu mi´Êniowego
Ich wyst´powanie zwiàzane jest ze zwi´kszeniem cz´stoÊci upadków, a przez to zwi´kszeniem ryzyka z∏amaƒ
kostnych. W wielu przypadkach sa to czynniki podlegajàce modyfikacji. U osób starszych dysfunkcje uk∏adu nerwowo-mi´Êniowego sà cz´sto wynikiem niedoborów ˝ywieniowych, zw∏aszcza witaminy D i bia∏ka.
Pozaszkieletowe czynniki ryzyka z∏amaƒ
Do pozaszkieletowych czynników ryzyka z∏amaƒ, niezale˝nych od ryzyka zwiàzanego z opisanymi powy˝ej szkieletowymi czynnikami ryzyka z∏amaƒ, nale˝à:
• z∏amania osteoporotyczne wyst´pujàce w rodzinie
• wskaênik masy cia∏a (BMI)
• potencjalne zagro˝enia Êrodowiskowe i ˝ywieniowe
• niektóre schorzenia
Pozaszkieletowe czynniki ryzyka z∏amaƒ zale˝à od p∏ci
pacjenta i zmieniajà si´ wraz z jego wiekiem.
Wiele czynników ryzyka zmienia swà wartoÊç predykcyjnà z∏amaƒ wraz z wiekiem pacjenta. Pozorny paradoks
obrazuje fakt, ˝e ryzyko wzgl´dne maleje wraz z wiekiem
(ze wzgl´du na wzrost umieralnoÊci), natomiast cz´stoÊç
z∏amaƒ z wiekiem roÊnie. Wynika z tego, ˝e ocena ryzyka z∏amaƒ za pomocà ryzyka wzgl´dnego jest cz´sto
nie tylko niew∏aÊciwa, ale wr´cz mylàca.
Aktualnie próby majà na celu zobiektywizowanie
oceny czynników ryzyka z∏amaƒ przez opisanie ich
w sposób iloÊciowy, a nie jakoÊciowy. S∏usznoÊç tego
za∏o˝enia czeka na pe∏nà realizacj´ w Êwietle ciàgle
ograniczonych danych iloÊciowych.
3/2006

OSTEOPOROZA
Podsumowanie
Wiek jest najwa˝niejszym czynnikiem ryzyka z∏amaƒ,
który zmienia wartoÊç predykcyjnà ka˝dego innego czynnika ryzyka. Dlatego ka˝dy czynnik ryzyka z∏amaƒ powinien byç normalizowany ze wzgl´du wiek
Wspó∏czesne dane kliniczne i epidemiologiczne nie pozwalajà na iloÊciowà ocen´ ryzyka z∏amaƒ danego pacjenta w przedziale dziesi´cioletnim. Nie ogranicza to
jednak mo˝liwoÊci sukcesywnej analizy poszczególnych
czynników ryzyka, jak równie˝ oceny ich wzajemnych
wspó∏zale˝noÊci (3).
Najistotniejsze jest to, ˝e rozpoznanie osteoporozy
wed∏ug arbitralnie przyj´tych kryteriów diagnostycznych nie jest równocenne z poj´ciem progu interwencji leczniczej. Definiujàc próg interwencji leczniczej
dla danego pacjenta, musimy bowiem uwzgl´dniç nie
tylko zagro˝enia z∏amaniami, korzyÊci p∏ynàce z terapii, jej efekty uboczne, ale tak˝e koszty w po∏àczeniu
z zagro˝eniem z∏amaniami.
Arbitralnie przyjmuje si´ Êredni próg 10% zagro˝enia
z∏amaniami w perspektywie 10 lat za wymagajàcy interwencji leczniczej. Uwzgl´dniajàc zmiany zagro˝enia z∏amaniami z wiekiem stosowany jest tak˝e próg 5% u osób
m∏odych, jak równie˝ próg 15% u osób powy˝ej 70.-75.
roku ˝ycia. Prowadzone badania majà na celu stworzenie
algorytmu interwencji leczniczej, który oprócz ryzyka z∏amania uwzgl´dnia tak˝e tak istotne parametry, jak utrzymanie jak najwy˝szego poziomu jakoÊci ˝ycia, redukcj´
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dzia∏aƒ ubocznych leczenia oraz koszty zwiàzane z leczeniem z∏amaƒ przy uwzgl´dnieniu ich ryzyka.
Procedury te oczekujà wcià˝ na ostateczne opracowanie.
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