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1. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie danych naukowych, które s¹ niezbêdne do opracowania standardów
w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy w Polsce. Brak standardów powoduje powstawanie ogromnych
rozbie¿noœci i nieprawid³owoœci w tym zakresie na terenie ca³ego kraju.

2. DEFINICJA OSTEOPOROZY
Obecnie obowi¹zuj¹ dwie definicje osteoporozy (OP). Definicja opracowana przez ekspertów WHO
w Hong Kongu w 1993 r. okreœla osteoporozê jako: „chorobê uk³adow¹ szkieletu, charakteryzuj¹c¹ siê nisk¹
mas¹ kostn¹, zaburzeniem mikroarchitektury i zwiêkszon¹ ³amliwoœci¹” [1,2]. W roku 2001 grupa ekspertów
National Osteoporosis Foundation (NOF) i National Institutes of Health USA (NIH) na podstawie analizy 2 449
pozycji literatury z okresu 1995-1999 opracowa³a now¹ definicjê, stwierdzaj¹c¹, ¿e osteoporoza jest: „chorob¹
szkieletu charakteryzuj¹c¹ siê upoœledzon¹ wytrzyma³oœci¹ koœci, co powoduje zwiêkszone ryzyko z³amania.
Wytrzyma³oœæ koœci przede wszystkim odzwierciedla gêstoœæ mineraln¹ w po³¹czeniu z jakoœci¹ koœci” [3].
Wspóln¹ cech¹ tych definicji jest pojêcie masy kostnej oraz zagro¿enia wystêpowaniem z³amañ. W miejsce
„zaburzeñ mikroarchitektury” nowa definicja wprowadza wytrzyma³oœæ koœci, a nowym terminem jest „ryzyko z³amania”, którego okreœlenie jest obecnie uznawane za najbardziej istotne.

3. ROZPOZNAWANIE OSTEOPOROZY
Rozpoznanie choroby oznacza stwierdzenie kryteriów spe³niaj¹cych jej definicjê. W przypadku osteoporozy nale¿y odró¿niæ jej rozpoznanie jako aktualnego stanu chorobowego koœci (m. in.: gêstoœæ mineraln¹ koœci)
oraz jako prognozowanie skutków tego stanu, czyli wyst¹pienia z³amania w dalszym okresie ¿ycia chorego (ryzyko 5 letnie, 10 letnie, ¿yciowe).
3.1 Rozpoznanie stanu aktualnego
Zgodnie z obiema definicjami osteoporozê rozpoznajemy na podstawie obni¿onej gêstoœci mineralnej koœci
(BMD – Bone Mineral Density). Wspó³czeœnie nie dysponujemy powszechnie dostêpn¹ metod¹ pomiaru mikrostruktury ani wytrzyma³oœci koœci, która mog³aby byæ stosowana w codziennej praktyce lekarskiej. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e obni¿ona gêstoœæ oznacza zwiêkszenie ryzyka z³amania, ale prawid³owa go nie wyklucza.
Zatem traktowanie osteoporozy jako stanu zwiêkszonego ryzyka z³amania, które mo¿emy okreœliæ w³¹czaj¹c
czynniki kliniczne jest bardziej racjonalne.
3.2 Metoda pomiaru BMD
Standardem diagnostyki OP jest badanie metod¹ podwójnej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA – Dual
Energy X-ray Absorptiometry). W wyniku pomiaru otrzymujemy bezwzglêdn¹ wartoœæ gêstoœci mineralnej wyra¿on¹ w g masy (BMC – Bone Mineral Content). Podzielenie tej liczby przez powierzchniê pomiaru daje gêstoœæ mineraln¹ koœci w g/cm2 (BMD – Bone Mineral Density) [4,5,6]. Pomiar gêstoœci mineralnej koœci metod¹ iloœciowej tomografii komputerowej (QCT– Quantitative Computed Tomography) ma wielk¹ wartoœæ naukow¹, ale nie jest uznany za badanie standardowe [7].
Badanie z zastosowaniem iloœciowej ultrasonografii QUS (Quantitative Ultrasonography) nie okreœla gêstoœci mineralnej koœci i nie mo¿e byæ stosowane w diagnostyce osteoporozy. Metoda ta mo¿e byæ wykorzystywana do oceny ryzyka z³amania [8,9].
3.3 Miejsce pomiaru
W klasycznej monografii WHO oraz w zaleceniach ISCD za miejsce pomiaru uznaje siê: krêgos³up, bli¿szy
koniec koœci udowej (bkk udowej) i 1/3 czêœæ koœci promieniowej (33% radius, one-third radius) [1,10,8].
W myœl tej zasady rozpoznanie osteoporozy determinuje najni¿szy wynik pomiaru w którymkolwiek miejscu
pomiaru. Praktyka wykaza³a jednak, ¿e pomiary w ró¿nych miejscach szkieletu generuj¹ odmienne wskaŸniki
T i Z, co powoduje, ¿e u tej samej osoby mo¿na stwierdziæ ró¿ne kategorie diagnostyczne jak u kobiet.
W celu ujednolicenia kryteriów diagnostycznych IOF w roku 2000 [9] uzna³o pomiar BMD w bkk udowej
za standardowe miejsce do rozpoznania osteoporozy i okreœlenia ryzyka z³amania. Podkreœlono, ¿e wskaŸniki
te w innych lokalizacjach wykonane metod¹ DXA, jak i wykonane innymi metodami, nie s¹ równowa¿ne i nie
mog¹ byæ stosowane wymiennie. Przyjêto równie¿, ¿e u mê¿czyzn nale¿y stosowaæ takie same kryteria diagnostyczne. Zalety pomiarów w bkk udowej [9,11]:
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– najlepiej okreœlaj¹ ryzyko z³amania bkk udowej,
– spadek BMD w tej okolicy ma najwy¿szy gradient – zatem ma najwiêksz¹ wartoœæ diagnostyczn¹ (2.6!;
Tab. 1),
– jest obecnie standardowym pomiarem do obliczeñ 10 letniego absolutnego ryzyka z³amania,
– pomiary te s¹ wiarygodne w ka¿dym wieku.
Wady pomiaru w bkk udowej [4]:
– zmiany osteoporotyczne pojawiaj¹ siê znacznie póŸniej ni¿ w krêgos³upie,
– trudnoœci we w³aœciwym ustawieniu koñczyn w zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego.
3.4 Kategorie diagnostyczne WHO – IOF
IOF przyjê³a kategorie diagnostyczne WHO zawê¿aj¹c je jednak tylko do pomiarów bkk udowej [1,9,11].
Kategorie diagnostyczne:
Rozpoznanie
wartoœæ wskaŸnika T lub Z
norma
+ 1.0 – – 1.0
osteopenia
– 1.0 – – 2.4
osteoporoza
– 2.5
ciê¿ka OP
– 2.5 i jedno lub wiêcej z³amañ
3.5. Charakterystyka standardowych miejsc pomiarów
3.5.1. Pomiar BMD w bli¿szym koñcu koœci udowej – bkk udowej (szyjce koœci udowej)
Panuje powszechna zgodnoœæ, ¿e jest to najbardziej wartoœciowe miejsce pomiaru. Znakomita wiêkszoœæ autorów przyjmuje pomiar w regionie szyjki (neck) oraz total (obejmuj¹cy szyjkê, krêtarz i trójk¹t Warda). Niektórzy
zalecaj¹ równie¿ badanie w krêtarzu (trochanter). Istnieje te¿ zgodnoœæ, ¿e pomiar w trójk¹cie Warda nie ma wartoœci diagnostycznej. Dla rozpoznania przyjmuje siê najni¿sz¹ wartoœæ BMD w jednym z miejsc pomiaru. Pomiary w bkk udowej stosowane s¹ w badaniach klinicznych. Badanie w tym regionie pozwala najdok³adniej okreœliæ
ryzyko z³amania i pomiar ten jest konieczny, je¿eli planujemy obliczaæ bezwzglêdne ryzyko z³amania [12,4,10].
3.5.2 Pomiar BMD w krêgos³upie
Powszechnie przyjmuje siê œredni¹ wartoœæ pomiaru dla krêgów L1-L4 w projekcji PA. Obecnie odst¹piono od oceny krêgów w odcinku L2-L4, co uprzednio zalecano z racji czêstszych z³amañ krêgu L1. Zalet¹ pomiarów BMD w krêgos³upie jest to, ¿e z racji du¿ej zawartoœci koœci beleczkowej tu najwczeœniej pojawi¹ siê
zmiany osteoporotyczne oraz, z tego samego powodu, najwczeœniej uwidoczni¹ siê efekty lecznicze. Pomiar
BMD krêgos³upa pozwala najdok³adniej przewidzieæ z³amanie w tej lokalizacji. Pomiary te stosowane s¹ jako
kryterium w badaniach klinicznych. Wad¹ pomiarów w krêgos³upie s¹ pojawiaj¹ce siê z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe, które poprzez generowanie osteofitów podnosz¹ wartoœæ pomiaru BMD [4,10].
3.5.3. Pomiary obwodowe – przedramienia
W Polsce najwiêksza liczba badañ gêstoœci mineralnej koœci dotyczy przedramienia. W wiêkszoœci dane te
pochodz¹ z akcji firm farmaceutycznych promuj¹cych leki na osteoporozê. Wbrew obowi¹zuj¹cym zasadom
przyjmuje siê otrzymany w tych badaniach wskaŸnik T jako kryterium rozpoznania osteoporozy i na tej podstawie jest wdra¿ane leczenie farmakologiczne.
Nale¿y podkreœliæ zasadnicz¹ ró¿nicê w pomiarach przedramienia wykonywanych przy pomocy aparatów
ca³ego cia³a (Hologic, Lunar, Norland) i aparatów obwodowych skonstruowanych wy³¹cznie do pomiarów
przedramienia (DTX-Osteometer-Hologic, PIXI-Lunar, Norland i inne). Interpretacja wyników pomiaru przedramienia jest œciœle uzale¿niona od okolicy pomiaru i rodzaju aparatu. Z racji ró¿norodnoœci aparatów w wyborze miejsca nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ producenta.

4. WSKAZANIA DO BADANIA DENSYTOMETRYCZNEGO
4.1. Cele badania:
– Stwierdzenie/wykluczenie osteoporozy
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– Okreœlenie wzglêdnego/bezwzglêdnego ryzyka z³amania
– Weryfikacja skutecznoœci leczenia
4.2. Kwalifikacja pacjentów do badania
Prowadzenie badañ przesiewowych jest wskazane z lekarskiego punktu widzenia, poniewa¿ pozwala wykryæ osoby z osteoporoz¹, które mog¹ wymagaæ leczenia. Takie zasady obowi¹zuj¹ obecnie w USA [8]. Niestety nie jest to uzasadnione ekonomicznie. U kobiet po 50 r. ¿. stwierdzimy osteoporozê u ok. 30% badanych,
czyli u pozosta³ych 70% badanie bêdzie wykonane niepotrzebnie, zaœ wiêkszoœæ z³amañ wydarzy siê w grupie
o prawid³owej wartoœci BMD.
Obowi¹zuj¹cym standardem w Europie jest selektywna identyfikacja chorych zalecana przez wiêkszoœæ
krajowych i miêdzynarodowych organizacji [13,14,15].
4.3 Wskazania do badania densytometrycznego [16]:
– przebyte z³amanie niskoenergetyczne
– radiologiczne deformacje krêgów lub osteopenia
– wystêpowanie osteoporozy w rodzinie (z³amanie bkk udowej u matki)
– inne czynniki ryzyka osteoporozy: obni¿enie wzrostu o ok. 4 cm, kyfoza, niskie BMI <19 kg/m2
– podejrzenie wtórnej osteoporozy: reumatoidalne zapalenie stawów, pierwotna nadczynnoœæ przytarczyc,
nieuregulowana nadczynnoœæ tarczycy, choroby w¹troby, zespo³y z³ego wch³aniania, pierwotny hypogonadyzm
– monitorowanie leczenia
– nie leczony niedobór estrogenów (naturalna lub chirurgiczna wczesna menopauza <45 lat, wtórny brak miesi¹czki ponad 6 miesiêcy (bez ci¹¿y).
– leczenie doustne glukokortykosterydami przez 3 miesi¹ce lub wiêcej

5. BADANIA ANALITYCZNE
Dotychczas uwa¿ano wykonywanie badañ analitycznych za bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce w diagnostyce
osteoporozy. Oceniaj¹c wyniki badañ analitycznych u 15,316 pacjentek objêtych badaniem FIT stwierdzono, ¿e
„zlecanie rutynowego panelu badañ diagnostycznych u zdrowych kobiet z osteoporoz¹ jest nieu¿yteczne. Tylko
oznaczenie TSH mo¿e dostarczyæ informacji” [17]. Zatem badania analityczne nie maj¹ wiêkszego znaczenia
przy rozpoznawaniu osteoporozy, s¹ natomiast istotne w diagnostyce ró¿nicowej z innymi schorzeniami.
NOS zaleca wykonywanie nastêpuj¹cych badañ [16]:
– podstawowe badania krwi, OB
– testy funkcjonalne metabolizmu koœci i w¹troby (Ca, P, fosfataza alkaliczna, albuminy, AST, GGTP)
– poziom kreatyniny w surowicy
Je¿eli s¹ wskazania:
– obecnoœæ paraprotein w surowicy i bia³ka Bence-Jonesa w moczu
– poziom FSH, je¿eli stan hormonalny jest niejasny
– poziom testosteronu – u mê¿czyzn
5.1 Markery obrotu kostnego
Markery obrotu kostnego pozwalaj¹ na okreœlenie intensywnoœci procesów katabolicznych i anabolicznych
przebiegaj¹cych w koœci (procesy kataboliczne obni¿aj¹ parametry jakoœciowe i iloœciowe koœci, a procesy anaboliczne je poprawiaj¹). Podwy¿szenie poziomu markerów obrotu kostnego u kobiet po menopauzie jest niezale¿nym od BMD czynnikiem ryzyka z³amañ. Ponadto pomiar markerów pozwala najwczeœniej stwierdziæ pozytywny, anty-kataboliczny efekt leczenia bisfosfonianami i raloksyfenem (obni¿enie poziomu markerów) oraz
pozytywny, anaboliczny efekt terapii PTH (podwy¿szenie poziomu markerów).
Identyfikacja pacjentek z podwy¿szonym metabolicznym obrotem kostnym w okresie po menopauzie
i po 65 roku ¿ycia nastêpuje w oparciu o normy polskie. Interpretacja wyników monitorowania leczenia dokonywana jest w stosunku do wyznaczonej LSC dla markerów CTX, OC i P1NP oznaczanych metod¹ automatyczn¹ w czterech polskich laboratoriach kroskalibrowanych w ramach programów wdro¿eniowych Ministerstwa Zdrowia [5,18].
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6. BADANIE RADIOLOGICZNE
Badanie radiologiczne wykonujemy przede wszystkim w celu stwierdzenia/wykluczenia z³amania krêgos³upa oraz diagnostyki ró¿nicowej. Wskazaniem jest: podejrzenie o z³amanie w postaci dolegliwoœci bólowych,
obni¿enie wzrostu lub weryfikacja skutecznoœci leczenia w badaniach klinicznych. Wykonujemy rtg krêgos³upa piersiowego i lêdŸwiowego w projekcji bocznej a w przypadku dodatkowych wskazañ równie¿ w projekcji
AP. Obecnoœæ z³amañ weryfikujemy przy pomocy morfometrii radiologicznej. Du¿e nadzieje pok³adane s¹
w morfometrii z zastosowaniem metody DXA, która pozwala zminimalizowaæ dawkê promieniowania. Ryzyko kolejnego z³amania po pierwszym wzrasta 2.3 do 12 krotnie [22,23,24].

7. OCENA RYZYKA Z£AMANIA – WZGLÊDNE I BEZWZGLÊDNE
RYZYKO Z£AMANIA
7.1. Przes³anki merytoryczne
Gêstoœæ mineralna koœci jest g³ównym parametrem jej wytrzyma³oœci na z³amania. Pomiar BMD jest obok
wieku chorego najwa¿niejszym czynnikiem ryzyka z³amania, ale nie jedynym. Z³amania w danym miejscu
szkieletu (danej koœci) najlepiej prognozuje jej pomiar BMD. Pomiar ten prognozuje równie¿ ryzyko z³amania
w innej okolicy, ale ze znacznie mniejsz¹ precyzj¹ (Tab. 1). Spadek wskaŸnika BMD o 1 SD w bkk udowej powoduje 2,6 krotny wzrost ryzyka z³amania w tej okolicy, natomiast „tylko” o 1,8 krotny w krêgos³upie. Podobnie, obni¿enie BMD o 1 SD w krêgos³upie oznacza 2,3 krotny wzrost ryzyka z³amania w tej okolicy, zaœ „tylko” 1,6 krotny w bkk udowej.
Z jednej strony zachodzi liniowa zale¿noœæ pomiêdzy spadkiem BMD i ryzykiem z³amania, a z drugiej 5570% z³amañ wystêpuje u osób, które maja prawid³owe BMD i nie spe³niaj¹ kryterium diagnostycznego osteoporozy wg WHO [22,23]. S¹ zatem inne czynniki, które nale¿y uwzglêdniæ przy prognozowaniu z³amania.
Najczêœciej podawane w opracowaniach naukowych czynniki ryzyka z³amania to: wiek, p³eæ ¿eñska, rasa
bia³a, niskie BMD, wysoki obrót kostny, os³abienie wzroku, zaburzenia neurologiczne, przedwczesna menopauza, wczesny lub wtórny brak miesi¹czki, hypogonadyzm u mê¿czyzn, przebyte z³amanie niskoenergetyczne, z³amania bkk udowej w rodzinie, sterydoterapia, niska waga, palenie papierosów, alkoholizm, d³ugotrwa³e
unieruchomienie, niska poda¿ wapnia, niedobory wit. D [24]. Wp³yw innych czynników na ryzyko z³amania
mo¿na okreœliæ wspó³czynnikiem wzglêdnego ryzyka z³amania (RW). Okreœla on ile razy bardziej jest nara¿ona na z³amanie osoba obci¹¿ona tym czynnikiem w porównaniu do danej populacji. Ryzyko bezwzglêdne oblicza siê mno¿¹c przez siebie wartoœci dla stwierdzonych u danej osoby czynników wzglêdnych. Jako standard
przyjêto ryzyko z³amania bkk udowej, poniewa¿ stanowi ono najpowa¿niejszy problem kliniczny, spo³eczny
i ekonomiczny [25,26]. Wiarygodne s¹ te publikacje, które zosta³y okreœlone na podstawie badañ prospektywnych w odniesieniu do ryzyka z³amania bkk udowej. Na takich danych opracowanych dla populacji szwedzkiej
oparto standardy IOF (Tab. 2a i 2b) [27]. Nie mo¿na jednak ignorowaæ faktu, ¿e ¿yciowe ryzyko z³amania bkk
udowej u 50 letniej kobiety w Szwecji wynosi 28,5%, w Niemczech 15%, a Turcji 1% [28]. Obecnie nie dysponujemy danymi dla populacji polskiej, a dane œwiatowe s¹ bardzo sk¹pe.
7.2 Ryzyko z³amania i próg leczenia
Okreœlenie bezwzglêdnego ryzyka z³amania pozwala precyzyjnie identyfikowaæ osoby o wysokim stopniu
nara¿enia. Po wielu dyskusjach, przyjêto 10 letni okres mo¿liwoœci wyst¹pienia z³amania jako optymalny (inne mo¿liwoœci: 5-letni, ¿yciowy u kobiety 50 letniej itp.). Podstaw¹ obliczeñ s¹ dane o ryzyku z³amania bkk
udowej w danej populacji. Obecne prace opieraj¹ siê prawie wy³¹cznie na danych z populacji szwedzkiej, które przedstawia Tab. 2a i 2b. Chc¹c obliczyæ bezwzglêdne ryzyko z³amania, odczytany z tabeli procent 10 letniego
ryzyka dla okreœlonego wieku (np. dla kobiety 65 letniej ryzyko z³amania bkk udowej wynosi 3,9%,) mno¿ymy przez znane nam wspó³czynniki ryzyka z³amania. W okreœleniu progu leczenia kierujemy siê zasadami farmakoekonomiki. W oparciu o dane szwedzkie próg ten okreœlono na 10% w odniesieniu do 10 letniego okresu
[25,26].
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7.3 Wspó³czesne standardy postêpowania towarzystw miêdzynarodowych
7.3.1. National Osteoporosis Foundation USA (NOF – USA) [8] próg leczenia opar³a na pomiarze BMD
w krêgos³upie i bkk udowej:
– wartoœæ wskaŸnika T -2.0 bez obecnoœci czynników ryzyka lub
– -1,5 z obecnoœci¹ innych czynników ryzyka
– kobiety powy¿ej 70 r. ¿. z 2 czynnikami ryzyka (szczególnie z poprzednimi pozakrêgowymi z³amaniami
oprócz bkk udowej) mog¹ byæ leczone nawet bez pomiaru BMD.
7.3.2. National Institutes of Health (NIH – USA) [15]
Decyzjê lecznicz¹ opiera siê na wartoœci wskaŸnika T w krêgos³upie lub bkk udowej. „Uwzglêdnienie czynników ryzyka w po³¹czeniu z BMD prawdopodobnie poprawi mo¿liwoœæ przewidywania z³amañ. Ta metoda wymaga uwiarygodnienia w badaniach prospektywnych i sprawdzenia w randomizowanych badaniach klinicznych”.
7.3.3. National Osteoporosis Society (NOS- UK) [16]
„Pomiar gêstoœci metod¹ DXA w bkk udowej pozostaje „z³otym standardem” w rozpoznawaniu osteoporozy, jakkolwiek krêgos³up mo¿e byæ równie¿ w³aœciwym miejscem w jej rozpoznawaniu u osób m³odszych bez
zmian zwyrodnieniowych”.
Schemat postêpowania:
Kręgosłup lub
bkk udowej DXA
normalne
niska
masa
kostna
(osteopenia)

Wskaźnik T
T>-1.0 SD
T-1<-2.5.SD

Ryzyko
złamania
niskie
średnie

osteoporoza

T<-2.5 SD

wysokie

Działanie
Pouczenie, porady o zmianie stylu życia
Porady o zmianie trybu życia
Zapobieganie upadkom
Leczenie farmakologiczne, jeżeli przebyła
złamanie kręgosłupa
Porady o zmianie trybu życia,
Zapobieganie upadkom,
Leczenie farmakologiczne

7.3.4. Kanadyjskie towarzystwa naukowe:
(Canadian Rheumatology Association, Canadian Orthopaedic Associations, Canadian Panel of ISCD, Can.
Ass. of Endocrinology and Metabolism, Can. Ass. of Obstetricians and Gyneacologists, Can. Ass. of Radiologists (CAR), Can. Ass. of Nuclear Medicine) [29]
Standardowe miejsce pomiaru – bkk udowej i krêgos³up.
10 letnie absolutne ryzyko z³amania (po³¹czone ryzyko z³amania bkk udowej, krêgos³upa, przedramienia,
koœci ramiennej) oceniane jest na podstawie wskaŸnika T wg za³¹czonych wykresów (Ryc. 1).
Przyjêto nastêpuj¹ce poziomy ryzyka, które determinuj¹ rodzaj interwencji medycznej:
– niskie – poni¿ej 10%
– œrednie – 10- 20%
– wysokie – powy¿ej 20%
Obecnoœæ dodatkowych czynników ryzyka, jak z³amanie powy¿ej 45 r. ¿. lub za¿ywanie sterydów, powoduje kwalifikacjê do wy¿szej grupy ryzyka.

8. OCENA RYZYKA Z£AMANIA W POLSCE
W Polsce nie dysponujemy podstawowymi danymi dla populacji niezbêdnymi do obliczenia bezwzglêdnego ryzyka z³amania. Nieznana jest czêstoœæ z³amania bkk udowej ani wartoœci liczbowe ryzyka wzglêdnego dla
poszczególnych czynników okreœlonych na podstawie badañ prospektywnych. Mo¿na w tej sytuacji przyj¹æ, ¿e
do czasu uzyskania w³aœciwych danych, wykorzystamy dane europejskie. Tak¹ inicjatywê podj¹³ Prof. Badurski publikuj¹c dokument: „Aktualne mo¿liwoœci oraz wymogi diagnostyki i leczenia osteoporozy pomenopauzalnej” [30]. By unikn¹æ rozbie¿nych informacji poni¿ej przytaczamy przedstawion¹ w nim metodê na obliczanie bezwzglêdnego ryzyka z³amania. Uwzglêdnione w opracowaniu ró¿ne czynniki ryzyka zawiera Tab. 3. Wynika z niej np., ¿e wspó³czynnik ryzyka z³amania bkk udowej u osoby pal¹cej papierosy wynosi 1,7. Je¿eli mat-
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ka osoby pal¹cej (RR=1,7) przeby³a z³amanie bkk udowej (RR=2.2) jej wspó³czynnik ryzyka wzroœnie
do 1,7x2,2 = 3.74. Wartoœæ wspó³czynników ryzyka z³amania bkk udowej w stosunku do wieku przedstawia
Tabela 4a, a w stosunku do innych z³amañ Tabela 4b. W pierwszej kolumnie po lewej s¹ wartoœci wspó³czynników ryzyka w zakresie 1-4. W naszym przypadku najbli¿sza wartoœæ odpowiada cyfrze 4, zatem odczytana wartoœæ dla wieku 60 lat wynosi 9,3. Tabela 5 u³atwia uwzglêdnienie w obliczeniach badania BMD. Gdyby
nasz pacjent mia³ wartoœæ BMD w bkk udowej – 2.0, to oznacza to 6.8 krotny wzrost ryzyka (dane zgodne
z Tab. 1 – 2,6x2,5 = 6,76). Z racji palenia papierosów, z³amania u rodziców i wieku nasz przyk³adowy chory
osi¹ga ju¿ wartoœæ 9,3. Po uwzglêdnieniu BMD obliczone 10 letnie ryzyko bezwzglêdne wynosi 9,3x6,8= 63%.
8.1 Rozpoznawanie osteoporozy – podsumowanie
Optymalnym rozwi¹zaniem ustalenia progu leczenia, pomimo wielu ograniczeñ, jest obliczanie 10 letniego
ryzyka z³amania. Realizacja tego za³o¿enia w praktyce codziennej w obecnej formie oraz wobec braku danych
polskich jest trudna. Osteoporozê rozpoznajemy wg kryteriów WHO-IOF na podstawie badania bkk udowej lub
krêgos³upa z uwzglêdnieniem innych czynników ryzyka, jak: wiek, przebyte z³amanie, z³amanie u rodziców,
palenie papierosów, sk³onnoœæ do upadków, sterydoterapia, wczesna menopauza i inne. Pracownie densytometryczne powinny obok wyniku pomiarów densytometrycznych obliczaæ ryzyko w stosunku do wieku chorego.

9. LECZENIE OSTEOPOROZY
Leczenie osteoporozy ma na celu unikniêcie pierwszego z³amania, a w przypadku jego zaistnienia zapobiegniêcie nastêpnym z³amaniom. Leczenie farmakologiczne poprawia przede wszystkim jakoœæ koœci, zwiêkszaj¹c jej wytrzyma³oœæ mechaniczn¹. Leczenie nie-farmakologiczne (rehabilitacja, zmiana stylu ¿ycia) mo¿e
wp³ywaæ na inne czynniki ryzyka z³amañ (upadki, palenie tytoniu, itp.) Poniewa¿ 90-100% z³amañ obwodowych nastêpuje skutkiem upadku, w ka¿dym przypadku niezbêdne jest wdro¿enie programu zapobiegania
upadkom [31,32,33].
9.1 Leczenie farmakologiczne
Podstaw¹ kwalifikacji danego leku do leczenia osteoporozy s¹ wyniki randomizowanych badañ klinicznych
z kontrol¹ placebo. Publikacje w tym zakresie obejmuj¹ dziesi¹tki tysiêcy pozycji. W poni¿szym zestawieniu
pos³u¿ono siê przede wszystkim danymi ze zbiorczego opracowania Belgian Bone Club z 2005 r. [33] oraz The
Lancet z 2002 [32]. Zestawienie skutecznoœci wspó³czeœnie stosowanych leków w z³amaniach krêgos³upa
przedstawia Tabela 6a, a w z³amaniach pozakrêgowych Tabela 6b.
9.2. Suplementacja wapnia i wit. D
Koniecznoœæ suplementacji wapnia i wit. D u chorych z osteoporoz¹ jest oczywista. W ostatnich latach obserwujemy nawet tendencjê do stosowania raczej wiêkszych dawek. Powszechnie stosuje siê 600-800 mg wapnia dziennie, a NIH zaleca 1000-1500 mg [3,33,34]. Wobec doœæ powszechnych w Europie niedoborów wit. D,
jej podawanie jest niezbêdne. Zaleca siê dawki 400-800 j. m. U osób starszych poleca siê aktywne metabolity
wit. D alphacalcidol 0.5-1.0 µg dziennie [IOF].
Wiêkszoœæ doniesieñ wykazuje, ¿e suplementacja Ca i D mo¿e zapobiegaæ utracie masy kostnej lub mo¿e
nieznacznie podwy¿szaæ masê kostn¹ [35,36]. Skutecznoœæ tej terapii w zmniejszaniu ryzyka z³amañ obwodowych zosta³a udowodniona w badaniu Chapuy [34]. Wiêkszoœæ doniesieñ jednak nie potwierdza tego faktu
[37]. Podkreœla siê natomiast, ¿e wit. D, dziêki swojemu dzia³aniu receptorowemu na miêœnie, znacznie zmniejsza ryzyko upadku [38].
9.3 Bisfosfoniany
Bisfosfoniany s¹ obecnie lekami pierwszego rzutu w leczeniu osteoporozy menopauzalnej, osteoporozy
u mê¿czyzn i osteoporozy wtórnej. S¹ lekami z wyboru w ciê¿kiej osteoporozie (T -2.5 i z³amania). Najszerzej
udokumentowane badania kliniczne dotycz¹ alendronianu, rizedronianu. Oparte na ogromnym materiale badania kliniczne wykaza³y skutecznoœæ dawek dziennych 10 mg – alendronianu, 5 mg – rizedronianu w zapobieganiu z³amaniom krêgos³upa i obwodowym, w³¹czaj¹c z³amania bkk udowej. Nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e
skutecznoœæ alendronianu w zapobieganiu z³amaniom bkk udowej opiera siê na 174 przypadkach z³amañ, co
w porównaniu do kilkudziesiêciu milionów leczonych obecnie jest liczb¹ nader skromn¹ [36].
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Jako leki antyresorpcyjne nie daj¹ efektu leczniczego w grupie osób z osteopeni¹. Badanie HIP wykaza³o
równie¿, ¿e u starszych osób z klinicznymi czynnikami ryzyka z³amania leczenie bisfosfonianami jest tak¿e
nieskuteczne w zapobieganiu z³amaniom bkk udowej. Obecnie zaleca siê stosowanie bisfosfonianów raz w tygodniu (alendronian 70 mg, rizedronianu 35 mg). Badania kliniczne wykaza³y ich podobn¹ skutecznoœæ w porównaniu do dawki dziennej w zakresie wzrostu BMD i obni¿enia obrotu kostnego. Niestety, nie ma danych
o ich skutecznoœci w zapobieganiu z³amaniom obwodowym, aczkolwiek wnioskuje siê, ¿e bior¹c pod uwagê
powy¿sze fakty powinno byæ ono równie¿ skuteczne [39,40].
W najbli¿szym czasie dostêpna bêdzie dawka ibandronianu 1 raz w miesi¹cu oraz dawka raz na 3 miesi¹ce
do¿ylnie (ibandronian), a tak¿e zolendronianu 1 raz w roku [41].
9.4. Kalcytonina
Przeprowadzone badania kliniczne [42] wykaza³y skutecznoœæ kalcytoniny w zapobieganiu z³amaniom krêgos³upa, natomiast brak efektu w obrêbie bkk udowej. Jej zastosowanie w osteoporozie jest zatem obecnie
ograniczone [33]. Nale¿y podkreœliæ, ¿e lek ten cechuje siê wyj¹tkowo ma³¹ liczb¹ dzia³añ ubocznych.
9.5. Hormonalna terapia zastêpcza
Wskazaniem do stosowania hormonalnej terapii zastêpczej jest obecnoœæ objawów wypadowych menopauzy. HTZ stosowana we w³aœciwy sposób u wiêkszoœci pacjentów ma dzia³anie korzystne (eliminacja uderzeñ
gor¹ca, zaburzeñ ze strony uk³adu moczowo-p³ciowego, zaburzeñ snu). Stosowana przez okres ponad 5 lat
zwiêksza ryzyko wyst¹pienia raka piersi i macicy. Wp³ywa korzystnie na BMD oraz zmniejsza ryzyko z³amania w krêgos³upie i z³amañ obwodowych [43,44]. Z racji zagro¿eñ chorob¹ nowotworow¹ i innych nie mo¿e
byæ traktowana jako leczenie przeciw z³amaniowe pierwszego rzutu [33].
9.6. SERM – raloksyfen
Raloksyfen jest g³ównym lekiem w tej grupie o udowodnionej w badaniach klinicznych skutecznoœci przeciwz³amaniowej. Bezsprzecznie wp³ywa na zmniejszenie czêstoœci z³amañ krêgos³upa, natomiast jest ma³o
skuteczny w zapobieganiu z³amaniom obwodowym. Jego ogromn¹ zalet¹ jest równie¿ receptorowe dzia³anie
pozaszkieletowe, które ma dzia³anie kardioprotekcyjne, a tak¿e istotnie zmniejsza zagro¿enie chorob¹ nowotworow¹ gruczo³u piersiowego. Wskazany w leczeniu osteoporozy u kobiet we wczesnym okresie, bez z³amañ
i bez objawów wypadowych [35].
9.7. Ranelinian strontu
W przeciwieñstwie do bisfosfonianów, ranelinian strontu ma dzia³anie nie tylko antyresorpcyjne, ale i koœciotwórcze. Badania kliniczne wykaza³y zmniejszenie ryzyka z³amania krêgos³upa oraz z³amañ obwodowych. Stosowany w dawce codziennej okaza³ siê skuteczny zarówno w osteoporozie bez z³amañ, jak i ze z³amaniami [45].
9.8. Parahormon – PTH
PTH podawany podskórnie okazuje siê najskuteczniejszym lekiem w leczeniu zaawansowanej osteoporozy,
prowadz¹c do odbudowy koœci. Wp³ywa zarówno na zmniejszenie ryzyka z³amañ krêgos³upa, jak i z³amañ obwodowych [46].
9.9. Uwagi ogólne
Okres leczenia
Leczenie danym preparatem mo¿e byæ prowadzone tak d³ugo, jak d³ugo trwa³o badanie kliniczne, wykazuj¹ce jego bezpieczeñstwo i skutecznoœæ w tym okresie czasu. Po³¹czenie dwu leków antyresorpcyjnych nie jest
zalecane. U chorych z wieloletnim okresem leczenia nale¿y wdro¿yæ leczenie sekwencyjne lub przerywane.

10. ZAPOBIEGANIE UPADKOM
Ogólnymi programami zapobiegania upadkom powinna byæ objêta ca³a populacja, a indywidualnymi – osoby, które s¹ szczególne zagro¿one upadkami.
Przyczyn¹ upadków u osób starszych s¹ czynniki wewnêtrzne (przewa¿nie) i zewnêtrzne. Czynniki wewnêtrzne to: upoœledzenie motoryki cia³a (os³abienie równowagi, chodu i si³y miêœni), stosowanie wielu leków,
szczególne sedatywnych i hypotensyjnych, os³abienie widzenia i funkcji poznawczych oraz przebyte upadki.
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Czynniki zewnêtrze w otoczeniu domowym: z³e oœwietlenie, niebezpieczne schody, luŸne dywany, Ÿle dobrane obuwie oraz brak odpowiednich zabezpieczeñ w domu). Czynniki zewnêtrzne poza domem to: œliskie nawierzchnie, nierówne chodniki, przejœcia dla pieszych. Eliminacja tych czynników pozwala w znaczny sposób
zmniejszyæ ryzyko upadku [16,47].
10.1 Strategia zapobiegania upadkom w populacji:
– podniesienie poziomu aktywnoœci fizycznej, regularne æwiczenia z obci¹¿aniem u osób starszych
– ostrze¿enie przed terapi¹ wielolekow¹
– eliminacja czynników œrodowiskowych.
10.2. Strategia indywidualna zapobiegania upadkom [16]:
– ocena stanu zdrowia
– æwiczenie chodu i równowagi
– poprawa ogólnej sprawnoœci
– programy indywidualne.
10.3. Praktyczna lista, na co nale¿y zwróciæ uwagê w celu zapobiegania upadkom [48]:
– czy okulary s¹ prawid³owo dobrane i prawid³owo noszone
– obecnoœæ czynników pogarszaj¹cych chód i równowagê (obwodowe neuropatie, zmiany zwyrodnieniowe
stawów)
– omdlenia ortostatyczne, arytmia
– nadmierne u¿ywanie leków uspokajaj¹cych, sedatywnych, nasennych, przeciwdepresyjnych
– zwróciæ uwagê na otoczenie domowe: antypoœlizgowe powierzchnie na pod³odze, jasne, wysoko umieszczone oœwietlenie w ca³ym domu, szczególnie na schodach, uchwyty w ³azience, usuniêcie przeszkód
z g³ównych tras poruszania siê po domu, ³atwy dostêp do k³adzenia siê i wstawania z ³ó¿ka.

TABELE i RYCINY

Ryc. 1. Obszar ryzyka z³amania dla kobiet i mê¿czyzn z uwzglêdnieniem wieku i badania BMD (wskaŸnik T) [25,29]
Tab. 1. Ryzyko wzglêdne z³amania u kobiet przy spadku BMD o 1 SD poni¿ej œredniej wartoœci z uwzglêdnieniem
wieku [49]
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Tab. 2a. Dziesiêcioletnie ryzyko z³amania osteoporotycznego u kobiet w populacji szwedzkiej [25]

Tab. 2b. Dziesiêcioletnie ryzyko z³amania osteoporotycznego u mê¿czyzn w populacji szwedzkiej [25]

Tab. 3. Czynniki ryzyka z³amania bli¿szego koñca koœci udowej i odpowiadaj¹ce im wspó³czynniki ryzyka wzglêdnego RW [30]

Tab. 4a. Dziesiêcioletnie prawdopodobieñstwo z³amania bli¿szego koñca koœci udowej u kobiet i mê¿czyzn w populacji szwedzkiej w stosunku do wieku i wzglêdnego ryzyka z³amania [50]
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Tab. 4b. Dziesiêcioletnie prawdopodobieñstwo z³amania bkk udowej, krêgos³upa (objawowe), k. ramiennej i k. promieniowej w populacji szwedzkiej w stosunku do wieku i wzglêdnego ryzyka z³amania [50]

Tab. 5. Wzrost wzglêdnego ryzyka z³amania (w 95% przedziale ufnoœci) u kobiet, o ka¿de 1 odchylenie standardowe SD spadku BMD poni¿ej œredniej wieku (Z-score) [30]

Tab. 6a. Wp³yw leków na z³amania krêgos³upa w badaniach randomizowanych kontrolowanych placebo [33]

Tab. 6b. Wp³yw leków na z³amania pozakrêgowe i bkk udowej w badaniach randomizowanych kontrolowanych placebo [33]
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