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Udzia∏ czynników ryzyka z∏amania
koÊci w algorytmie
diagnostycznym osteoporozy
The role of bone fracture risk factors in
the diagnostic algorithm in osteoporosis
Summary
There is a need for an algorithm of diagnosis and treatment in
osteoporosis which would consider our Polish economic possibilities of diagnosis and therapy. The main role of pharmacological
treatment in osteoporosis is not to improve DXA results but to
prevent fractures and to improve the quality of the patient’s life.
The role of risk factors of bone fracture is an important part of this
algorithm. We have to consider which risk factors are important
in our everyday practice and how to calculate the total risk in the
presence of several different risk factors. DXA examination has
the most important influence on the treatment decision but it is
now clear that bone fracture can occur in cases of DXA results
above osteoporotic value. The most important clinical risk factors
of bone fracture, which are the main indications for diagnostic
procedures, are: osteoporotic fracture in a patient, chronic steroid therapy (≥7.5 mg/day of prednisone for >3 months), age, for
women ≥65 years and for men ≥70 years, propensity to fall and
primary hyperparathyroidism. The DXA result is only one, although very important, part of our decision-making process. It is possible to qualify a patient for treatment without an abnormal DXA
result. Pharmacological treatment (antiresorptive and anabolic) is
indicated in case of osteoporotic spine and hip fracture even without a DXA result. Until one algorithm for diagnosis and therapy
of osteoporosis becomes available in Poland, every physician can
rely on different methods but they all have to be evidence-based.
S∏owa kluczowe: algorytm, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie, osteoporoza, zapobieganie, z∏amanie koÊci.
Keywords: algorithm, bone fracture, diagnosis, osteoporosis,
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stnieje powszechne dà˝enie do ujednolicenia zasad
post´powania w ró˝nych specjalnoÊciach medycznych. U∏atwia to lekarzom podejmowanie decyzji diagnostyczno-leczniczych. JednoczeÊnie staje si´ prostsze
egzekwowanie us∏ug medycznych przez pacjenta i p∏atnika oraz utrzymanie ustalonego poziomu tych us∏ug. Dotyczy to nie tylko danego kraju, ale jest to zjawisko globalne. Ze wzgl´du na szereg problemów zwiàzanych z post´powaniem w osteoporozie, w tym równie˝ ekonomicznych, konieczne jest opracowanie schematu post´powa-
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nia. Jednym z elementów takiego schematu sà czynniki
ryzyka z∏amania koÊci i ich wp∏yw na decyzje diagnostyczno-lecznicze. Tematem goràcych dyskusji jest zasadnoÊç
opracowywania algorytmów post´powania w osteoporozie w poszczególnych krajach. Czy nale˝y zamiast tego
opracowaç dokument powszechnie obowiàzujàcy na ca∏ym Êwiecie?
W ostatnich latach wiele zmieni∏o si´ w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy. Wiemy ju˝, ˝e nie leczymy jedynie z∏ych wyników densytometrycznych, a naszym celem jest zapobieganie z∏amaniom koÊci. Przek∏ada si´ to
w znacznym stopniu na popraw´ komfortu ˝ycia naszych
pacjentów. Stàd te˝ w wielu wielooÊrodkowych programach badawczych tak du˝à rol´ przypisuje si´ ocenie jakoÊci ˝ycia. Problemem, który le˝y obecnie w sferze naszych zainteresowaƒ, jest ustalenie optymalnego sposobu
post´powania, który zapewni∏by w∏aÊciwà ocen´ ryzyka
z∏amania koÊci. Musimy dopracowaç si´ schematu, który
pozwoli wybraç w∏aÊciwe czynniki ryzyka z∏amania koÊci,
umieç je opisaç, aby jasne by∏o jak obecnoÊç tych czynników wp∏ynie na decyzje, najpierw diagnostyczne, a nast´pnie lecznicze. Wiemy równie˝, ˝e nie tylko osteoporoza jest czynnikiem ryzyka z∏amania koÊci. Jest szereg pozaosteoporotycznych czynników, takich jak np. sk∏onnoÊç
do upadków z powodu zaburzeƒ neurologicznych i widzenia, które niezale˝nie od obecnoÊci osteoporozy powodujà zwi´kszone ryzyko z∏amania. Wspó∏wyst´powanie
osteoporozy z pozaosteoporotycznymi czynnikami czyni
to ryzyko szczególnie du˝ym. ÂwiadomoÊç obecnoÊci
ró˝nych grup czynników ryzyka ma wp∏yw na decyzje
lecznicze. Tam, gdzie wyst´puje osteoporoza, terapia
uwzgl´dnia w znacznym stopniu leczenie farmakologiczne. Tam, gdzie dominujà pozaosteoporotyczne czynniki
ryzyka, szczególnie sk∏onnoÊç do upadków, zapobieganie
tym upadkom jest najwa˝niejsze.
Wszyscy oczekujemy na decyzj´ komisji powo∏anej przy
WHO pod kierownictwem prof. J. Kanisa dotyczàcà sposobu oceny ryzyka z∏amania koÊci i wytyczne dotyczàce
post´powania w osteoporozie, które majà byç og∏oszone
w czerwcu b.r. podczas Kongresu Osteoporozy w Toronto. Do czasu og∏oszenia tych decyzji musimy korzystaç
z aktualnie dost´pnych propozycji post´powania.
W literaturze medycznej dost´pne sà informacje o ró˝nych czynnikach ryzyka z∏amania koÊci. Liczba ich przekracza 30 (1,2,3,4). Nie wszystkie majà to samo znaczenie.
Wymienia si´ nast´pujàce czynniki ryzyka z∏amania
koÊci:
1. p∏eç ˝eƒska, wiek, rasa bia∏a
2. szybka przemiana kostna
3. przedwczesna menopauza, pierwotne lub wtórne za-

11

OSTEOPOROZA

burzenia miesiàczkowania, pierwotny lub wtórny hipogonadyzm u m´˝czyzn
4. przebyte z∏amanie niskoenergetyczne koÊci, przebyte
z∏amanie bli˝szego koƒca koÊci udowej (b.k.k.u.) u rodziców, cz´sto jedynie u matki
5. sk∏onnoÊç do upadków, zaburzenia widzenia, zaburzenia nerwowo-mi´Êniowe, niesprawnoÊç koƒczyn dolnych,
niezdolnoÊç do samodzielnego wstania z fotela
6. niski ci´˝ar cia∏a (<58 kg u kobiet) lub niski BMI (<19),
utrata ci´˝aru cia∏a o ponad 10% od 25 r.˝., zespó∏ niedo˝ywienia
7. z∏y ogólny stan zdrowia w ocenie w∏asnej pacjenta, t´tno spoczynkowe powy˝ej 80/min
8. d∏ugotrwa∏e unieruchomienie
9. przewlek∏e leczenie steroidami
10. d∏ugotrwa∏e przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych, heparyny, leków sedatywnych i nasennych
11. pierwotna nadczynnoÊç przytarczyc, RZS, nadczynnoÊç tarczycy
12. palenie papierosów, nadu˝ywanie alkoholu, nadmierne spo˝ycie kawy
13. niedobór witaminy D, niskie spo˝ycie wapnia z dietà
Cz´Êç z nich dotyczy tego samego problemu klinicznego. Wymienione w punkcie 5 czynniki wyra˝ajà w ró˝ny
sposób ma∏à sprawnoÊç fizycznà chorego i nara˝enie
przez to na wi´kszà urazowoÊç.
Czasami wymiennie stosuje si´ obecnoÊç niskiego ci´˝aru cia∏a (<58 kg) i niskiego BMI (<19) jako czynników ryzyka z∏amania koÊci. Wydaje si´ jednak, ˝e niski BMI jest
w∏aÊciwszym parametrem. Progowà wartoÊç BMI mo˝na
zaproponowaç równie˝ u m´˝czyzn. W literaturze medycznej nie podaje si´ progowej wartoÊci ci´˝aru cia∏a
u m´˝czyzn jako czynnika ryzyka z∏amania koÊci.
Poza wymienionymi czynnikami szczególna rola przypada niskiej g´stoÊci koÊci stwierdzanej w badaniu densytometrycznym. Dotyczy to densytometrycznych badaƒ osiowych, bli˝szej cz´Êci koÊci udowej oraz kr´gos∏upa l´dêwiowego.
Dla oceny roli udzia∏u czynników ryzyka z∏amania
koÊci w algorytmie diagnostycznym osteoporozy konieczna jest odpowiedê na dwa pytania:
1. Które czynniki ryzyka z ponad 30 wymienianych majà
najwi´ksze znaczenie praktyczne i powinny byç uwzgl´dnione w algorytmie post´powania w osteoporozie?
2. W jaki sposób wykorzystaç praktycznie wybrane czynniki ryzyka w algorytmie post´powania w osteoporozie?
Najwa˝niejsze czynniki ryzyka z∏amania koÊci
KoniecznoÊç wyboru najwa˝niejszych czynników ryzyka
wynika z faktu ich ró˝nego znaczenia oraz niemo˝liwoÊci
uwzgl´dniania w rutynowym post´powaniu tak d∏ugiej ich
listy. Na podstawie przeprowadzonej przez autora analizy
(5) metody zaprezentowanej przez Badurskiego (6) wyliczono, ˝e do spe∏nienia kryteriów kwalifikacji do leczenia
osteoporozy przy uwzgl´dnieniu 10-letniego ryzyka z∏amania koÊci potrzeba tylko kilku czynników. U kobiet
w wieku 70 lat najwy˝ej jednego (poza wiekiem), a w wieku 80 i wi´cej lat sam wiek jest najcz´Êciej wystarczajàcy
do podj´cia decyzji o leczeniu.
Ostatnio du˝e znaczenie przypisuje si´ wybranej grupie
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czynników ryzyka z∏amania koÊci, którym nadano wartoÊci liczbowe (ryzyko wzgl´dne - RW) pokazujàce o ile razy przy ich obecnoÊci zwi´ksza si´ ryzyko z∏amania w porównaniu do populacji, w której te czynniki nie wyst´pujà
(6). WartoÊci liczbowe sà nast´pnie wykorzystywane przy
ocenie 10-letniego ryzyka z∏amania koÊci przez podstawienie ich do odpowiednich wzorów.
Tabela 1. Czynniki ryzyka z∏amania koÊci i nadane im wartoÊci ryzyka wzgl´dnego (RW) (6)
Czynnik ryzyka z∏amania koÊci

RW

Przebyte z∏amanie po ma∏ym urazie po 50. r.˝.
Przebyte z∏amanie b.k.k.u. u rodziców
Ci´˝ar cia∏a poni˝ej 58 kg
Aktualne palenie papierosów
NiezdolnoÊç do samodzielnego wstania z fotela
D∏ugotrwa∏e przyjmowanie kortykosteroidów
D∏ugotrwa∏e przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych
D∏ugotrwa∏e przyjmowanie leków sedatywnych
i nasennych
Nadu˝ywanie alkoholu
RZS
Przebyta nadczynnoÊç tarczycy
T´tno spoczynkowe powy˝ej 80/min
Z∏y stan zdrowia w ocenie w∏asnej pacjenta

1,7
2,2
1,8
1,7
2,5
2,3
2,0
1,6
1,7
1,8
1,7
1,7
1,6

Im wy˝sza wartoÊç wskaênika RW, tym wi´ksze ryzyko
z∏amania koÊci. Niektóre czynniki, jak np. stosowanie kortykosteroidów, sà powszechnie uwa˝ane za majàce du˝e
znaczenie. Niektóre muszà budziç jednak wàtpliwoÊç.
Chodzi np. o spoczynkowà cz´stoÊç serca powy˝ej
80/min. WàtpliwoÊci mo˝e budziç równie˝ obiektywnoÊç
czynnika, jakim jest w∏asna ocena stanu zdrowia. Zastanawia równie˝ wi´ksza wartoÊç RW dla z∏amania osteoporotycznego u rodziców w porównaniu do „w∏asnego”
z∏amania koÊci uznanego za osteoporotyczne. Niektóre
wydajà si´ ma∏o precyzyjnie okreÊlone, jak np. palenie papierosów (ile dziennie?, jak d∏ugo?), nadu˝ywanie alkoholu, d∏ugotrwa∏e (jak d∏ugo?) przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych, nasennych.
W tabeli 1 nie podano wartoÊci RW dla obni˝onej g´stoÊci koÊci stwierdzonej w badaniu DXA. Na podstawie
przeprowadzonych badaƒ wykazano, ˝e obni˝enie g´stoÊci koÊci w zakresie poszczególnych fragmentów szkieletu przek∏ada si´ na zwi´kszone ryzyko z∏amania koÊci
w danym miejscu oraz w innych fragmentach szkieletu (7).
Obni˝enie g´stoÊci o 1 odchylenie standardowe powoduje zwi´kszenie ryzyka z∏amania koÊci o wartoÊç odpowiedniego wspó∏czynnika. Dalsze obni˝anie g´stoÊci koÊci powoduje wzrost ryzyka z∏amania koÊci o wartoÊç
wspó∏czynnika do pot´gi równej liczbie odchyleƒ standardowych (np. przy T-score=-3,0 wartoÊç odpowiedniego
RW do pot´gi 3). WartoÊci tych wspó∏czynników podano
w tabeli 2. Z tabeli tej mo˝na odczytaç informacje o zagro˝eniu z∏amaniem w miejscu badania densytometrycznego
oraz w innych miejscach szkieletu.
Si∏a oddzia∏ywania obni˝onej g´stoÊci koÊci na ryzyko
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badania, po uwzgl´dnieniu wybranych
czynników ryzyka z∏amania koÊci, otrzymywalibyÊmy wynik 10-letniego bezMiejsce z∏amania
Miejsce badania
wzgl´dnego ryzyka. Wynik wyra˝ony
by∏by albo w procentach, albo jako ryzyPrzedrami´
Kr´gos∏up
Szyjka k. udowej
ko ma∏e, Êrednie, du˝e. Problemem jest
wybór czynników ryzyka, które nale˝y
Przedrami´
1,8
1,6
1,6
uwzgl´dniç w takiej ocenie.
Kr´gos∏up
1,6
2,0
1,9
Niewàtpliwie du˝e znaczenie majà
Bli˝sza cz´Êç k. udowej
1,6
1,3
2,6
nast´pujàce czynniki ryzyka:
• wiek
• przyjmowanie kortykosteroidów
Tabela 3. „Du˝e” i „ma∏e” czynniki ryzyka z∏amania koÊci jako wskazanie
z jakiegokolwiek powodu w spodo badania w kierunku osteoporozy (9)
sób przewlek∏y i w okreÊlonej
dziennej dawce (≥7,5 mg w przeli„Du˝e” czynniki ryzyka
„Ma∏e” czynniki ryzyka
czeniu na prednizon przez ponad 3
miesiàce)
• Wiek >65 lat u kobiet
• Reumatoidalne zapalenie stawów
• fakt przebytego z∏amania koÊci
• Przebyte z∏amanie kompresyjne kr´gos∏upa • NadczynnoÊç tarczycy w wywiadach
o charakterze osteoporotycznym
• Przebyte z∏amanie niskoenergetyczne
• Przewlek∏e leczenie przeciwdrgawkowe
przez danà osob´.
koÊci po 40. r.˝.
• Niska poda˝ wapnia w diecie
Dyskutuje si´ równie˝ nad
• Z∏amanie osteoporotyczne u rodziców • Palenie papierosów
uwzgl´dnieniem w schemacie poszczególnie z∏amanie biodra u matki
• Nadu˝ywanie alkoholu
st´powania roli palenia papierosów
• Leczenie kortykosteroidami w dziennej
• Du˝e spo˝ycie kawy
i picia alkoholu.
dawce ≥7,5 mg w przeliczeniu na prednizon • Ci´˝ar cia∏a <57 kg
Taki model post´powania zastoprzez ponad 3 miesiàce
• Utrata ci´˝aru cia∏a >10% od 25. r.˝.
sowa∏o Kanadyjskie Towarzystwo
• Zespó∏ niedo˝ywienia
• Przewlek∏e stosowanie heparyny
Osteoporotyczne w swych reko• Pierwotna nadczynnoÊç przytarczyc
mendacjach (8). Ryzyko odczytane
z aparatu densytometrycznego jako
• Sk∏onnoÊç do upadków
ma∏e (<10%), Êrednie (10-20%) lub
• Osteopenia w badaniu rtg koÊci
du˝e (>20%) opiera si´ na badaniu
• Hipogonadyzm
DXA i wieku pacjenta. Nast´pnie, po
• Wczesna menopauza (przed 45. r.˝.)
uwzgl´dnieniu informacji o przewlek∏ym stosowaniu kortykosteroidów
i/lub przebytym osteoporotycznym z∏amaniu koÊci przez
Tabela 4. Czynniki ryzyka z∏amania koÊci niezale˝ne
pacjenta, ryzyko z∏amania przesuwa si´ o jednà wartoÊç
i zale˝ne od g´stoÊci koÊci (BMD)
w gór´ (np. ze Êredniego na du˝e).
Ci sami autorzy kanadyjscy w 2002 roku (9) zaproponoCzynniki ryzyka z∏amania koÊci
wali podzia∏ czynników ryzyka na „du˝e” i „ma∏e” (tabela 3).
Koncepcja ta zak∏ada, ˝e obecnoÊç jednego „du˝ego”
Niezale˝ne od BMD
Zale˝ne od BMD
czynnika lub jednoczesna dwóch „ma∏ych” jest wystarczajàca do uznania ich za istotne w podejmowaniu decyzji
• Wiek
• P∏eç ˝eƒska
diagnostyczno-leczniczych.
• Przebyte z∏amanie
• Rasa bia∏a
Wa˝ny dla podejmowania decyzji, zw∏aszcza leczniczych
osteoporotyczne koÊci
• Przedwczesna menopauza
w osteoporozie jest podzia∏ czynników ryzyka z∏amania ko• Sk∏onnoÊç do upadków
• Niedobór witaminy D
Êci na te, których si∏a oddzia∏ywania jest niezale˝na i zale˝na
• Kortykosteroidy
• Pierwotny i wtórny brak
od g´stoÊci koÊci (BMD - bone mineral density) (tabela 4).
• Z∏amanie b.k.k.u. w rodzinie
miesiàczki
• Niska masa cia∏a/niski BMI
• Pierwotny i wtórny
Podsumowanie
• Palenie papierosów
hipogonadyzm u m´˝czyzn
Wed∏ug opinii autora, na podstawie ró˝nych doniesieƒ
• Picie alkoholu
• D∏ugie unieruchomienie
w literaturze medycznej, za istotne w post´powaniu dia• Niedobór wapnia w diecie
gnostycznym w osteoporozie nale˝y przyjàç nast´pujàce
czynniki ryzyka z∏amania koÊci:
A. Wyst´pujàce samodzielnie:
z∏amania koÊci jest najwi´ksza w porównaniu do pozosta∏ych wymienionych w tabeli 1 czynników ryzyka z∏a• wiek - dla kobiet ≥65 lat i dla m´˝czyzn ≥70 lat
mania.
• przebyte z∏amanie osteoporotyczne kr´gos∏upa i b.k.k.u.
niezale˝nie od wieku
Komisja dzia∏ajàca przy WHO pod kierownictwem Kanisa
• przebyte z∏amanie osteoporotyczne o innej lokalizacji niepracuje nad sposobem oceny bezwzgl´dnego ryzyka z∏azale˝nie od wieku
mania koÊci. Powszechnie zaakceptowano przyj´cie 10-let• przebyte z∏amanie osteoporotyczne b. k. k. u. u rodziniego ryzyka z∏amania jako podstawy podejmowania decyzji medycznych. Zak∏ada si´ wykorzystanie w tej metodzie
ców, po 50. r. ˝. u ojca i po menopauzie u matki
badania densytometrycznego koÊci. W czasie wykonywania
• przewlek∏e przyjmowanie kortykosteroidów w dziennej
Tabela 2. Przewidywanie ryzyka z∏amania koÊci na podstawie wyniku DXA
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dawce ≥7,5 mg w przeliczeniu na prednizon, przez co najmniej 3 miesiàce
• sk∏onnoÊç do upadków: co najmniej 2 upadki z powodów „medycznych” (np. zaburzenia widzenia, zaburzenia
neurologiczne)
• aktualnie trwajàca pierwotna nadczynnoÊç przytarczyc
B. Wyst´pujàce razem z którymkolwiek z podanych czynników z grupy A i B:
• aktualnie trwajàca choroba, jako przyczyna osteoporozy wtórnej: nadczynnoÊç tarczycy, RZS
• palenie papierosów: ponad 20 dziennie przez ponad 5
lat (arbitralna decyzja o d∏ugoÊci okresu palenia)
• nadu˝ywanie alkoholu: ponad 2 drinki dziennie przez
ponad 5 lat (arbitralna decyzja o d∏ugoÊci okresu picia)
• wczesna menopauza: przed 45. r.˝. - dla kobiet po 65. r.˝.
(dla kobiet m∏odszych wskazanie do profilaktyki osteoporozy takie, jakie powinny byç zalecone wszystkim osobom)
• niski BMI - <19 dla kobiet i m´˝czyzn
C. Za wskazanie do badania DXA uwa˝a si´ objaw zaniku
kostnego w badaniu radiologicznym koÊci wykonanym
z jakiegokolwiek powodu
W jaki sposób praktycznie wykorzystaç wybrane
czynniki ryzyka w algorytmie post´powania
w osteoporozie?
Algorytm diagnostyczny w osteoporozie, wykorzystujàcy czynniki ryzyka z∏amania koÊci, powinien ustaliç:
• po pierwsze - kryteria kwalifikacyjne do badaƒ diagnostycznych
• po drugie - kryteria kwalifikacyjne do leczenia
Kryteria kwalifikacyjne do badaƒ diagnostycznych
Obecnie stosowane metody zak∏adajà wykorzystanie
wyniku badania DXA. Badanie DXA jest uznane za najbardziej przydatne w diagnostyce osteoporozy i ustaleniu
wskazaƒ do leczenia.
Wed∏ug niektórych autorów (3) w przypadku du˝ego ryzyka z∏amania koÊci ocenionego na podstawie klinicznych
czynników ryzyka z∏amania koÊci (dotyczy to g∏ównie
osób starszych) nie ma koniecznoÊci wykonywania badania DXA dla podj´cia decyzji terapeutycznej. JednoczeÊnie jednak Kanis, b´dàc przewodniczàcym grupy roboczej przy WHO, przygotowuje metod´ oceny ryzyka z∏amania koÊci, która uwzgl´dnia wykorzystanie badania
densytometrycznego. Te dwa stanowiska nie wykluczajà
si´. Tam, gdzie nie ma mo˝liwoÊci wykonania badania
DXA, a ryzyko kliniczne z∏amania jest du˝e, badanie nie
musi byç wykonane. Proponowana metoda kanadyjska
(8) równie˝ zak∏ada wykorzystanie badania DXA.
Wskazaniem do wykonania badania DXA u osób, u których tylko na podstawie obrazu klinicznego podj´liÊmy decyzj´ o leczeniu farmakologicznym (np. przebyte z∏amanie
osteoporotyczne kr´gos∏upa i typowe zmiany w badaniu
radiologicznym koÊci) jest mo˝liwoÊç Êledzenia skutecznoÊci leczenia na podstawie zmiany wyników badania DXA.
Dlaczego wa˝ne jest uwzgl´dnienie wyniku badania
DXA przy podejmowaniu decyzji leczniczych w osteoporozie?
Decyzja o zaleceniu leczenia farmakologicznego (leki antyresorpcyjne i zwi´kszajàce tworzenie koÊci) powinna
uwzgl´dniaç wynik badania DXA. Leczenie to jest skutecz-
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ne szczególnie, kiedy g´stoÊç koÊci jest obni˝ona, chocia˝
niekoniecznie w zakresie densytometrycznego rozpoznania osteoporozy. Niekiedy przeciwz∏amaniowe efekty lecznicze wykazano jedynie w grupie chorych z najni˝szymi
wynikami g´stoÊci koÊci (T-score <-3,0) (10). Odst´pstwem od tej zasady powinno byç przebyte z∏amanie osteoporotyczne w zakresie kr´gos∏upa i b.k.k.u., kiedy leczenie to proponuje si´ niezale˝nie od wyniku BMD.
Osoby, u których wyst´pujà pozaosteoporotyczne czynniki ryzyka z∏amania koÊci (np. sk∏onnoÊç do upadków
z powodu zaburzeƒ neurologicznych czy zaburzeƒ widzenia) przy obni˝eniu g´stoÊci koÊci niewielkiego stopnia mogà nie odnieÊç korzyÊci z leczenia farmakologicznego,
g∏ównie antyresorpcyjnego. Zapobieganie upadkom odgrywa u tych osób szczególnà rol´.
U wi´kszoÊci chorych wykonamy badanie DXA w ramach diagnostyki osteoporozy przed kwalifikacjà do leczenia.
Algorytm post´powania dotyczàcy oceny ryzyka
z∏amania koÊci
W algorytmie tym istotnà rol´ odgrywa badanie densytometryczne koÊci. W zwiàzku z tym przedstawiona propozycja post´powania odnosi si´ g∏ównie do ustalenia
wskazaƒ do badania DXA. Praktyczne wykorzystanie, np.
oznaczania st´˝enia markerów metabolizmu kostnego, nie
zosta∏o jak dotàd precyzyjnie ustalone. Decyzja o wykonaniu badania DXA powinna zale˝eç od przedzia∏u wiekowego w jakim znajduje si´ dana osoba oraz od przebycia lub
nie z∏amania koÊci o charakterze osteoporotycznym.
Badanie DXA nale˝y wykonaç:
- u osób z przebytym z∏amaniem osteoporotycznym
wskazane jest wykonanie badania DXA dla oceny skutecznoÊci leczenia farmakologicznego, a nie dla rozpoznania osteoporozy, niezale˝nie od wieku i p∏ci
- u osób bez przebytego z∏amania osteoporotycznego
• kobiety w wieku od 20. r.˝. do okresu menopauzy
i m´˝czyêni w wieku 20-50 lat
Badania w kierunku osteoporozy uzasadnione sà tylko
w przypadku podejrzenia osteoporozy wtórnej. Podejrzenie to mo˝e byç uzasadnione jedynie w przypadku objawów sugerujàcych obecnoÊç choroby b´dàcej czynnikiem ryzyka osteoporozy.
• kobiety w wieku od okresu menopauzy do 65. r.˝.
i m´˝czyêni w wieku 50-70 lat
Badania w kierunku osteoporozy uzasadnione sà w przypadku obecnoÊci wybranych czynników ryzyka z∏amania
koÊci, w tym równie˝ sugerujàcych osteoporoz´ wtórnà.
• kobiety w wieku 65-80 lat i m´˝czyêni w wieku 70-80 lat
Badanie w kierunku osteoporozy wskazane jest niezale˝nie od obecnoÊci innych, poza wiekiem, czynników ryzyka z∏amania koÊci. Sam wiek nale˝y przyjàç jako niezale˝ny istotny czynnik ryzyka z∏amania koÊci.
• kobiety i m´˝czyêni w wieku >80 lat
Decyzj´ o badaniach nale˝y podejmowaç indywidualnie. Uwzgl´dnienie jedynie wieku jest wystarczajàce do
podj´cia decyzji o leczeniu farmakologicznym u zdecydowanej wi´kszoÊci chorych. Granica 80 lat zosta∏a przyj´ta
arbitralnie. Z w∏asnego doÊwiadczenia autora, osoby (sà
to g∏ównie kobiety) powy˝ej 80. r.˝. rzadko sà kierowane
przez lekarzy rodzinnych do Poradni Specjalistycznych.
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Szczególnie w tym wieku przed podj´ciem decyzji o leczeniu farmakologicznym osteoporozy konieczna jest
ocena stanu ogólnego chorego i mo˝liwoÊci zastosowania si´ do cz´sto nie∏atwego re˝ymu przyjmowania leków.
Badanie DXA nale˝y wykonaç wtedy, kiedy uzyskana
z wyniku informacja pomo˝e nam podjàç decyzj´ o leczeniu.
1. Je˝eli na podstawie obrazu klinicznego nie podejrzewamy zagro˝enia zwi´kszonym ryzykiem z∏amania koÊci,
a przyjmujemy, ˝e sam wynik nawet najni˝szy nie jest
wskazaniem do leczenia farmakologicznego (leczenie antyresorpcyjne i zwi´kszajàce tworzenie koÊci) - nie ma
wskazania do badania DXA.
2. Je˝eli na podstawie obrazu klinicznego oceniamy ryzyko z∏amania koÊci jako du˝e i podejmujemy decyzj´
o leczeniu (np. po osteoporotycznym z∏amaniu kr´gos∏upa) - mo˝na nie wykonywaç badania DXA. Z pewnych
wzgl´dów wymienionych wczeÊniej, badanie najcz´Êciej
jednak wykonamy.
Przy ustalaniu wskazaƒ do badania DXA mo˝na wykorzystaç wszystkie proponowane czynniki ryzyka z∏amania
koÊci, te niezale˝ne i zale˝ne od wyniku BMD.
Algorytm post´powania w osteoporozie
Diagnostyka
Czynniki ryzyka
z∏amania koÊci

Nie

Tak

Badanie DXA

Dalsza obserwacja

Profilaktyka
osteoporozy

Rycina 1. Algorytm post´powania w osteoporozie

Podsumowanie
Opracowanie i nast´pnie powszechne zaakceptowanie
schematu post´powania diagnostyczno-leczniczego
w osteoporozie jest konieczne dla w∏aÊciwego leczenia
chorych. Ma temu s∏u˝yç przyj´cie optymalnego sposobu
post´powania z wykorzystaniem obecnoÊci wybranych
czynników ryzyka z∏amania koÊci. Nasze decyzje muszà
uwzgl´dniaç zarówno medyczny aspekt zagadnienia
(wa˝noÊç poszczególnych czynników ryzyka w przewidywaniu z∏amania koÊci), jak i aspekt ekonomiczny. Zasadniczym problemem jest wybór najistotniejszych czynników
ryzyka i sposób ∏àcznej oceny ich si∏y oddzia∏ywania na ryzyko z∏amania. Wzgl´dy ekonomiczne ka˝à nam przyjàç
odpowiedni próg dla podejmowania decyzji diagnostycznych, a zw∏aszcza leczniczych. Przyj´cie, najcz´Êciej 10%
ryzyka z∏amania koÊci w okresie najbli˝szych 10 lat, nie we
wszystkich krajach mo˝e okazaç si´ realne. Bez znajomoÊci kosztów leczenia w danym kraju, jak równie˝ kosztów
zaniechania leczenia (np. koszty opieki na osobami b´dàcymi inwalidami po z∏amaniu) trudno jest podjàç s∏usznà
3/2006

decyzj´. Do czasu opracowania w∏asnych, polskich danych musimy korzystaç z doÊwiadczenia innych.
Dziesi´cioletni okres oceny ryzyka z∏amania koÊci mo˝e
budziç pewne wàtpliwoÊci u osób starszych. Na podstawie danych GUS z 2004 roku przeci´tne dalsze trwanie
˝ycia dla m´˝czyzn od 73 roku ˝ycia jest krótsze ni˝ 10
lat, odpowiednio dla kobiet od 77 roku ˝ycia. Dla osób
starszych, krótszy ni˝ 10 lat okres wydaje si´ byç bardziej
optymalny. Przyj´cie 10-letniego okresu jest równie˝ problematyczne z innego powodu. Poza bisfosfonianami, pozosta∏e leki nie majà jeszcze tak d∏ugiego okresu badaƒ
nad ich skutecznoÊcià.
Przestrzeganie zasad kwalifikacji do badania DXA pozwoli uniknàç podejmowania trudnych niekiedy decyzji
w przypadku nieprawid∏owego wyniku badania DXA przy
nieobecnoÊci jakichkolwiek odchyleƒ w stanie klinicznym
i w badaniach dodatkowych oraz bez innych czynników ryzyka z∏amania koÊci. Sam wynik badania DXA, nawet najni˝szy, nie jest wystarczajàcym wskazaniem do proponowania leczenia farmakologicznego, antyresorpcyjnego lub
zwi´kszajàcego tworzenie koÊci. Jest za to wskazaniem do
post´powania profilaktycznego, polegajàcego na eliminacji
czynników ryzyka z∏amania koÊci mo˝liwych do usuni´cia.
W post´powaniu tym mieÊci si´ zapobieganie upadkom,
jak równie˝ suplementacja wapnia i witaminy D.
W algorytmie post´powania w osteoporozie znacznie
wi´ksza rola ni˝ obecnie przypadnie z pewnoÊcià w przysz∏oÊci oznaczaniu st´˝enia markerów metabolizmu kostnego, g∏ównie w surowicy.
Przestrzeganie zasad w∏aÊciwej kwalifikacji do leczenia
osteoporozy, która wymaga obecnoÊci wybranych czynników ryzyka z∏amania koÊci, powinno wp∏ynàç na wi´kszà skutecznoÊç leczenia.
1. Za najwa˝niejsze czynniki ryzyka z∏amania koÊci
przyjmuje si´ wiek (najcz´Êciej ≥65 lat dla kobiet i ≥70 lat
dla m´˝czyzn), przewlek∏e przyjmowanie kortykosteroidów (≥7,5 mg enkortonu przez >3 miesiàce) i przebyte
przez chorego z∏amanie osteoporotyczne koÊci.
2. Decyzje lecznicze nale˝y podejmowaç na podstawie obecnoÊci czynników ryzyka z∏amania koÊci (ocenionej w sposób zale˝ny od u˝ytej metody), w tym wyniku
badania DXA.
3. Sam nieprawid∏owy wynik badania DXA nie upowa˝nia do podj´cia decyzji leczniczych.
4. Temat roli czynników ryzyka z∏amania koÊci w algorytmie post´powania diagnostyczno-leczniczego w osteoporozie jest otwarty. Przygotowywana propozycja komisji dzia∏ajàcej przy WHO mo˝e wytyczyç nowe kierunki
dzia∏ania.
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