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W SKRÓCIE
Osteoporoza nale˝y do najcz´stszych schorzeƒ wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa. W USA choruje na nià 10 mln kobiet i m´˝czyzn po 50 r.˝.,
a dalsze 33,6 mln jest zagro˝one z powodu niskiej masy koÊci.1,2 Po 50 r.˝. osteoporoz´ stwierdza si´ u co 3 kobiety i u co 8 m´˝czyzny.
Osteoporoza nierozpoznana i nieleczona prowadzi do z∏amaƒ. ˚yciowe ryzyko z∏amania osteoporotycznego u kobiety 50-letniej wynosi a˝
49%.3 Cz´stoÊç osteoporozy wzrasta wraz z wiekiem, zatem wyd∏u˝enie Êredniej d∏ugoÊci ˝ycia cz∏owieka prowadzi nieuchronnie do wzrostu cz´stoÊci osteoporozy i liczby z∏amaƒ. Wczesne rozpoznawanie i leczenie osteoporozy jest w zwiàzku z tym bardzo istotne tak z medycznego, jak i spo∏ecznego punktu widzenia.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad diagnostyki osteoporozy w oparciu o wspó∏czesnà literatur´ oraz standardy
International Osteoporosis Foundation (IOF), National Osteoporosis Foundation (NOF) oraz International Society of Clinical Densitometry
(ISCD).

Definicja osteoporozy
Rozpoznanie danego schorzenia
polega na spe∏nieniu kryteriów
diagnostycznych, które okreÊlajà
jego definicj´. Obecnie funkcjonujà równolegle dwie definicje
osteoporozy. Definicja opracowana przez ekspertów WHO
w Hong Kongu w 1993 r. okreÊla
osteoporoz´ jako chorob´ uk∏adowà szkieletu charakteryzujàcà si´
niskà masà kostnà, zaburzeniem
mikroarchitektury i zwi´kszonà
∏amliwoÊcià koÊci.4,5 Spe∏nieniem
kryteriów tej definicji jest stwierdzenie za pomocà pomiaru g´stoÊci mineralnej koÊci niskiej masy
kostnej lub wystàpienie z∏amania
niskoenergetycznego potwierdzajàce ∏amliwoÊç. Niestety, badania
ostatnich lat wykaza∏y, ˝e wi´ksza
liczba z∏amaƒ wyst´puje w grupie
osób, u których wg kryteriów
WHO nie stwierdza si´ osteoporozy.6 Wymog∏o to opracowanie
nowej definicji, bardziej przystajàcej do rzeczywistoÊci. W 2001 r.
grupa ekspertów National Osteoporosis Foundation (NOF)

i amerykaƒskiego National Institutes of Health (NIH) na podstawie analizy 2 449 pozycji literatury z lat 1995-99 opracowa∏a nowà
definicj´ stwierdzajàcà, ˝e osteoporoza jest: chorobà szkieletu
charakteryzujàcà si´ upoÊledzeniem wytrzyma∏oÊci koÊci, co powoduje zwi´kszone ryzyko z∏amania. Wytrzyma∏oÊç koÊci
przede wszystkim odzwierciedla
g´stoÊç mineralnà w po∏àczeniu
z jakoÊcià koÊci.7 Definicja ta
obok kryterium g´stoÊci mineralnej koÊci wprowadza ocen´ ryzyka z∏amania.
Rozpoznawanie osteoporozy
– badanie densytometryczne
Metoda DXA
Podstawà rozpoznania jest pomiar
g´stoÊci mineralnej koÊci (BMD –
bone mineral density). Obowiàzujàcym standardem jest metoda
DXA (dual energy X-ray absorptiometry). Metoda ta opiera si´ na
absorpcjometrii rentgenowskiej.
Aparaty densytometryczne wyposa˝one sà w mikrolamp´ rentge-
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nowskà oraz czujnik mierzàcy nat´˝enie promieniowania umieszczony po przeciwnej stronie cia∏a
badanego. Na ca∏kowità absorpcj´
promieniowania przechodzàcego
przez cia∏o cz∏owieka wp∏ywa masa koÊci i tkanek mi´kkich. W poprzednio stosowanej metodzie
o pojedynczej energii promieniowania (SXA – single energy X-ray
absorptiometry) niezb´dne by∏o
zanurzanie koƒczyny w wodzie, by
wyeliminowaç wp∏yw poch∏aniania energii przez tkanki mi´kkie.
Ta niedogodnoÊç nie wyst´puje w
metodzie DXA, w której wykorzystuje si´ równoczeÊnie dwa rodzaje
promieniowania: wysoko i niskoenergetyczne. Poniewa˝ absorpcja
tkanek mi´kkich zmienia si´ istotnie przy zmianie energii promieniowania, mo˝liwe jest ustalenie,
jakà dawk´ zaabsorbowa∏a sama
tkanka kostna.8

Aparaty densytometryczne DXA
– pomiar ca∏ego cia∏a
Standardowymi miejscami pomiaru sà bli˝szy koniec koÊci udowej,
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Ryc. 1. Densytometr do pomiaru ca∏ego cia∏a za pomocà wiàzki wachlarzowej – Hologic Delphi W.
U∏o˝enie do badania szyjki koÊci udowej (bli˝szego koƒca koÊci udowej), koƒczyna dolna lewa w rotacji wewn´trznej.

Ryc. 2. Wynik badania densytometrycznego przedramienia u chorej PL, lat 71 (nr 45 808), wykonanego aparatem Osteometer DTX-200. Po lewej stronie zaznaczone obszary pomiarów „ultradistal”
(kreski pionowe) i „distal” (kreski poziome). Po prawej stronie wykresy norm oraz zaznaczone
kwadracikiem wyniki pomiaru: u góry BMC (bone mineral content), u do∏u BMD (bone mineral
density) odcinka „distal” i „ultradistal”.
Wyniki pomiarów:
Miejsce pomiaru
Ultradistal
Distal

BMC (g)
1,21
2,46

Obszar (cm2)
5,45
8,39

zwany popularnie szyjkà koÊci
udowej, oraz kr´gos∏up l´dêwiowy. Badanie to umo˝liwiajà aparaty do pomiaru ca∏ego cia∏a (whole
body). Starsze wersje densytome-
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BMD (g/cm2)
0,221
0,294

T-score
-3,2
-3,4

Z-score
-1,2
-1,1

trów dokonywa∏y pomiarów pojedynczà wiàzkà promieniowania
RTG skanujàc kolejne linie pomiaru. W 1996 r. wprowadzono
zasadnicze ulepszenie w postaci

lampy emitujàcej wiàzk´ wachlarzowà (fan beam), która jest rejestrowana jednoczeÊnie przez lini´
czujników (ryc. 1). Zaletà tych
densytometrów jest skrócenie czasu pomiaru, zw∏aszcza badania
„total body”, oraz znaczna poprawa jakoÊci uzyskiwanego obrazu.8
Na naszym rynku obecne sà
aparaty firm Lunar, Hologic,
Norland. Bezwzgl´dne wyniki pomiarów tymi aparatami nie sà porównywalne, ró˝ne sà bowiem
techniki pomiaru oraz grupy kontrolne, z którymi porównywany
jest dany pomiar. Mo˝liwe jest natomiast porównywanie obliczanych przez nie wskaêników
T-score i Z-score.

Aparaty DXA – pomiar obwodowy
Densytometry obwodowe dokonujà pomiarów w ró˝nych
miejscach szkieletu, najcz´Êciej
w dystalnym odcinku koÊci
przedramienia oraz pi´cie. Ich zaletà jest stosunkowo niska cena,
mobilnoÊç i minimalna dawka
promieniowania. Stosowany najcz´Êciej w kraju aparat typu
Osteometer dokonuje pomiaru
w obszarze „ultradistal” i „distal”.
Obszar pomiaru w odcinku
ultradystalnym obejmuje przede
wszystkim koÊç gàbczastà,
a w dystalnym koÊç korowà
(ryc. 2). ZgodnoÊç pomiarów obwodowych z centralnymi waha
si´ w granicach 60-80%.9 WÊród
wyników niezgodnych przewa˝à
niezgodne ujemnie, tj. brak rozpoznania osteoporozy w badaniu
obwodowym przy jej stwierdzeniu w badaniu osiowym.10
Aparaty obwodowe spe∏niajà
doskonale swojà rol´ w badaniach przesiewowych, wyniki
pomiaru nie upowa˝niajà jednak
do rozpoznania i leczenia
osteoporozy.11
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IloÊciowa tomografia
komputerowa
Pomiar BMD za pomocà iloÊciowej tomografii komputerowej
(QCT – quantitative computed
tomography) pozwala na rzeczywiste oznaczenie g´stoÊci koÊci
w jednostkach wolumetrycznych
g/cm3. Dodatkowym walorem jest
mo˝liwoÊç odr´bnej oceny koÊci
beleczkowej i korowej. Badanie
QCT jest bez wàtpienia najdok∏adniejszà metodà pomiaru g´stoÊci mineralnej koÊci, ale wzgl´dy praktyczne i ekonomiczne
zadecydowa∏y, ˝e obowiàzujàcym
standardem jest metoda DXA.
Metoda QCT jest najcz´Êciej
wykorzystywana w pomiarach
przedramienia z zastosowaniem
skonstruowanych specjalnie do tego celu aparatów (np. XCT 200,
Stratec). W przypadku pomiarów
kr´gos∏upa lub bli˝szego koƒca
koÊci udowej wykorzystuje si´
standardowe aparaty TK z odpowiednim oprogramowaniem, jednak ich eksploatacja jest bardziej
kosztowna.8,12,13
IloÊciowa ultrasonografia QUS
Aparaty USG dokonujà pomiaru
z zastosowaniem fali dêwi´kowej.
G∏owica ultradêwi´kowa generuje fal´ dêwi´kowà, a nast´pnie
czujnik, umieszczony najcz´Êciej
po przeciwnej stronie cia∏a, mierzy jej parametry po przejÊciu
przez koÊç. Aparatura analizuje
zachodzàce zmiany fali dêwi´kowej, takie jak os∏abienie (wyciszenie, wyg∏uszenie) i spowolnienie.
Wyniki pomiarów wyra˝ane sà
jako:
• BUA – broad ultrasounds attenuation (szerokopasmowe t∏umienie ultradêwi´ków)
• SOS – speed of sound (pr´dkoÊç rozchodzenia si´ fali
dêwi´kowej)

Rozpoznawanie osteoporozy wg WHO opiera si´
wy∏àcznie na badaniu densytometrycznym
bli˝szego koƒca koÊci udowej
lub kr´gos∏upa metodà DXA.

• S – stiffness – wskaênik wytrzyma∏oÊci obliczany na podstawie
BUA i SOS.
Typowym miejscem pomiaru
jest koÊç pi´towa, paliczki ràk, koÊç
promieniowa, koÊç piszczelowa.
OkreÊlane precyzyjnie w badaniu
QUS (quantitative ultrasonography) parametry akustyczne koÊci
majà zwiàzek ze strukturà koÊci,
poniewa˝ os∏abienie i spowolnienie dêwi´ku jest tym wi´ksze, im
materia∏ jest bardziej porowaty
i niejednorodny. Wynik ten nie jest
jednak miarà g´stoÊci mineralnej
i nie mo˝e byç tak interpretowany.
Podawane wyliczenia wskaêników
„T” i „Z” odnoszà si´ do parametrów akustycznych i nie majà nic
wspólnego z analogicznymi wskaênikami obowiàzujàcymi w kategoriach WHO (wskaêniki „T” i „Z”
stosuje si´ w wielu dzia∏ach medycyny, gdy dany wynik podaje si´
w odniesieniu do odpowiedniej
grupy kontrolnej). Wyniki badania
QUS nie mogà byç podstawà rozpoznania osteoporozy. Sà one
przydatne w badaniach przesiewowych i w prognozowaniu ryzyka
z∏amania.8,14,15
Zasady badania
densytometrycznego
Wskazania do wykonania badania
densytometrycznego wg ISCD
wyst´pujà u:16
1. Kobiet od 65 r.˝.,
2. Kobiet przed 65 r.˝. w okresie
menopauzy, z czynnikami
ryzyka,
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3. M´˝czyzn od 70 r.˝.,
4. Doros∏ych ze z∏amaniem niskoenergetycznym w wywiadzie,
5. Doros∏ych ze schorzeniem
wp∏ywajàcym na obni˝enie masy kostnej,
6. Doros∏ych przyjmujàcych leki
obni˝ajàce mas´ kostnà,
7. Osób, u których planowane jest
leczenie farmakologiczne,
a tak˝e
8. W trakcie leczenia w celu monitorowania terapii.

Miejsce pomiaru
OkreÊlenie wartoÊci T-score, stanowiàce podstaw´ klasyfikacji
WHO, oparto na badaniu bli˝szego koƒca koÊci udowej u kobiet
obj´tych programem NHANES III.17 Zatem w kryterium definicji WHO stosowaç nale˝y wynik badania densytometrycznego
tej w∏aÊnie okolicy, a w szczególnoÊci obszaru „neck” – szyjki lub
„total” – ca∏oÊci. Pomiar w obr´bie
trójkàta Warda jest nieprzydatny
w diagnostyce osteoporozy. Badanie densytometryczne kr´gos∏upa
dostarcza dodatkowych informacji.
Dokonuje si´ pomiarów w odcinku L1-L4 i oblicza ich Êrednià.
Nie mo˝na opieraç rozpoznania na
pomiarze jednego kr´gu, a kr´gi
z∏amane nale˝y z analizy wyeliminowaç. Zaletà badania densytometrycznego kr´gos∏upa jest to, ˝e
zmiany osteoporotyczne wyst´pujà
tu najwczeÊniej i najszybciej mo˝na tu stwierdziç oczekiwany efekt
leczniczy w postaci ewentualnego
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Ryc. 3. Wynik badania densytometrycznego bli˝szego koƒca koÊci udowej chorej IK, lat 72 (nr 62
676). a. Ca∏y wydruk badania w pomniejszeniu. b. Wyniki pomiarów w poszczególnych obszarach:
„neck”, „trochanter”, intertrochanteric”, „total” i „Wards”. c. Wykres zakresu normy z zaznaczonà
wartoÊcià pomiaru badanej osoby. d. Wygenerowany przez aparat obszar pomiaru z zaznaczonymi
miejscami pomiaru: neck, trochanter, total.
Miejsce pomiaru
Neck
Total

BMD (g/cm2)
0,541
0,670

T-score
-2,8
-2,2

wzrostu BMD. NiedogodnoÊcià
badania tej okolicy jest nasilanie
si´ z wiekiem zmian zwyrodnieniowych kr´gos∏upa, co mo˝e
ca∏kowicie zaburzyç wynik pomiaru.15,18 Pomiary densytometryczne w innych miejscach szkieletu
sà nieporównywalne, a oznaczane
przy ich pomocy wyniki T-score
nie sà równowa˝ne. Poszczególne
odcinki szkieletu ró˝nià si´ bowiem budowà anatomicznà
(zawartoÊcià koÊci korowej
i beleczkowej), ró˝na jest ich masa
szczytowa, ró˝ny przebieg
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Z-score
-0,8
-0,6

osteoporozy i wspó∏czynniki ryzyka z∏amania.

Interpretacja wyników pomiaru
Aparaty densytometryczne
dokumentujà wyniki pomiaru
w formie wydruku komputerowego. Przyk∏ad pomiarów densytometrycznych w obr´bie bli˝szego
koƒca koÊci udowej przedstawia
ryc. 3, a w obr´bie kr´gos∏upa
ryc. 4. Obok danych pacjenta i parametrów aparatu wydruk zawiera
obraz miejsca pomiaru, który s∏u˝y do sprawdzenia poprawnoÊci

u∏o˝enia pacjenta i wyboru miejsca do analizy.
Jako wynik badania otrzymujemy bezwzgl´dnà wartoÊç g´stoÊci
mineralnej koÊci (BMD) wyra˝onà w g/cm2. Liczba ta jest obliczana ze zmierzonej wartoÊci g´stoÊci
mineralnej ca∏ego obszaru pomiaru (BMC – bone mineral content)
wyra˝onej w gramach, podzielonej
przez jego powierzchni´. WartoÊci
bezwzgl´dne aparat porównuje
z odpowiednimi dla grupy kontrolnej, wyra˝ajàc to w postaci
procentowej lub wskaênikami
„T-score” i „Z-score”. Wskaênik Z
okreÊla, o ile odchyleƒ standardowych wynik u badanej osoby ró˝ni si´ od Êredniej BMD dla osób
w tym samym wieku. Wskaênik
T porównuje wynik badanej osoby do Êredniej BMD osób w wieku 30-35 lat, kiedy szkielet cz∏owieka osiàga mas´ szczytowà. Na
podstawie wartoÊci wskaênika
T WHO przyj´∏a nast´pujàce kategorie diagnostyczne:5
Rozpoznanie
T-score
Norma
+1,0 – -1,0
Osteopenia
-1,0 – -2,4
Osteoporoza
-2,5
Ci´˝ka osteoporoza -2,5 i jedno
lub wi´cej
z∏amaƒ
Niezale˝nie od zastosowania
w diagnostyce osteoporozy, badanie densytometryczne s∏u˝y do
okreÊlania ryzyka z∏amaƒ. Wiadomo, ˝e spadek BMD o 1,0 odchylenie standardowe (SD) oznacza
1,6-2,6-krotny wzrost ryzyka z∏amaƒ.19 RównoczeÊnie wiadomo,
˝e ryzyko z∏amaƒ wzrasta z wiekiem, zatem taki sam spadek
g´stoÊci mineralnej koÊci b´dzie
u osoby starszej oznacza∏ wi´ksze
ryzyko z∏amania (tab. 1). Na przyk∏ad wartoÊç T-score -2,5 u kobiety 50-letniej b´dzie oznacza∏a
2,9%, a u 85-letniej 27,9% ryzyko
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z∏amania bli˝szego koƒca koÊci
udowej w ciàgu 10 lat. Obecnie
uwa˝a si´, ˝e wynik badania densytometrycznego powinien zawieraç równie˝ obliczone ryzyko
z∏amania.20,21
Ocena ryzyka z∏amania
– ryzyko wzgl´dne i bezwzgl´dne
Celem leczenia osteoporozy jest
zapobieganie z∏amaniom. WartoÊç
BMD jest jednym z najwa˝niejszych wskaêników ryzyka z∏amania, ale nie jedynym. Z jednej
strony wiadomo, ˝e spadek BMD
zwi´ksza zasadniczo ryzyko z∏amania, ale wiadomo równie˝,
˝e 55-70% z∏amaƒ wyst´puje
u osób, które nie spe∏niajà kryteriów rozpoznania osteoporozy
wg WHO.6,22 Stàd, niezale˝nie
od oceny BMD, niezb´dne jest
uwzgl´dnienie innych czynników,
które mogà wp∏ywaç na ryzyko
z∏amania. Dotychczas opisano
ponad 30 ró˝nych czynników ryzyka, z których cz´Êç (oznaczone
gwiazdkà) okreÊla ryzyko z∏amania
niezale˝nie od BMD: p∏eç ˝eƒska,
wiek,* rasa bia∏a, niskie BMD,
wysoki obrót kostny,* os∏abienie
wzroku,* zaburzenia neurologiczne,* przedwczesna menopauza,
wczesny lub wtórny brak miesiàczki, hipogonadyzm u m´˝czyzn, przebyte z∏amanie niskoenergetyczne,* z∏amania bli˝szego
koƒca koÊci udowej w rodzinie,*
steroidoterapia,* niska masa cia∏a,* palenie papierosów,* alkoholizm,* d∏ugotrwa∏e unieruchomienie, niska poda˝ wapnia,
niedobory witaminy D.23
Si∏´ wp∏ywu poszczególnych
czynników na ryzyko z∏amania
w danej populacji okreÊla wspó∏czynnik ryzyka wzgl´dnego
(RR – relative risk). Wspó∏czynniki w populacjach poszczególnych krajów sà ró˝ne, tak jak ró˝-

Ryc. 4. Wynik badania densytometrycznego kr´gos∏upa l´dêwiowego AP u chorej SB, lat 63 (nr 62
726). a. Ca∏y wydruk badania w pomniejszeniu. b. Wynik pomiarów w poszczególnych kr´gach. Kolejno: obszar (cm2), BMC (g), BMD (g/cm2), wskaêniki T-score i Z-score. c. Wykres zakresu normy z zaznaczonà wartoÊcià pomiaru u badanej osoby. d. Obraz wygenerowany przez aparat w celu sprawdzenia prawid∏owego ustalenia pól pomiarowych (ROI – region of interest).
Wynik ogólny
L1-L4

BMD (g/cm2)
0,741

T-score
-2,8

Z-score
-1,0

Tabela 1. Wzgl´dne ryzyko z∏amania w poszczególnych odcinkach szkieletu
u kobiet w ró˝nym wieku o takim samym wskaêniku T-score -2,5
Miejsce z∏amania
Wiek (lata)

Bli˝szy koniec
koÊci udowej

45
50
55
60
65
70
75
80
85

2,2
2,9
5,1
7,8
10,9
16,7
21,5
23,8
21,9
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Kr´gos∏up
2,1
3,5
4,6
6,4
9,0
10,9
10,7
10,2
9,4

Przedrami´
5,2
7,3
8,4
9,3
10,2
10,6
10,4
9,5
7,4

Jakiekolwiek
9,9
13,9
16,8
20,5
24,9
29,8
32,6
34,4
33,1
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Tabela 2. Wybrane, najcz´Êciej
wymieniane czynniki ryzyka z∏amania

Tabela 3. 10-letnie ryzyko z∏amania osteoporotycznego w danym miejscu
szkieletu w badaniach NHANES III (w procentach)

Czynnik ryzyka

Wiek
(lata)

BMD (neck) – obni˝enie
o 1 SD
Masa cia∏a poni˝ej 58 kg
Przebyte z∏amanie
Z∏amania u matki
Palenie papierosów
lub picie alkoholu
Kortykosteroidoterapia
Reumatoidalne zapalenie
stawów

Ryzyko
wzgl´dne

2,6
1,6
1,7
2,2

0,6
2,3
7,3
15,5

1,2
2,7
5,9
6,9

3,9
5,6
7,2
7,3

1,7
2,3

Wg Kanis JA i wsp.28

1,8

st´pujàco: 2,3×2,3=5,29. Je˝eli
u chorej stwierdziliÊmy dodatkowo z∏amania u matki (RR 2,2;
5,29×2,2=11,64) i palenie papierosów (RR 1,7; 1,64×1,7=19,78), to
wspó∏czynnik bezwzgl´dnego ryzyka z∏amania bli˝szego koƒca koÊci udowej w ciàgu 10 lat wynosi
19,78%. Na podstawie badaƒ farmakoekonomicznych przyjmuje
si´, ˝e progiem dla rozpocz´cia leczenia powinno byç bezwzgl´dne
ryzyko z∏amania 10%.

Wg Burger H i wsp.,29 Kanis JA i wsp.,30
Badurski J i wsp.31

na jest cz´stoÊç wyst´powania
z∏amaƒ bli˝szego koƒca koÊci
udowej. Na cz´stoÊç t´ wp∏ywajà
m.in. cechy regionu zamieszkania
(pó∏noc – po∏udnie), od˝ywianie,
styl ˝ycia i czynniki genetyczne.
Przyk∏adowe wartoÊci wzgl´dnego ryzyka z∏amaƒ ilustruje tab. 2.
Powszechnie przyj´tà metodà oceny ryzyka jest obliczanie bezwzgl´dnego ryzyka z∏amania dla
danej osoby. Punktem wyjÊcia jest
ocena 5- lub 10-letniego ryzyka
z∏amania w danej populacji. Tabela
3 przedstawia 10-letnie ryzyko z∏amania w populacji USA (NHANES III).17 Bezwzgl´dne ryzyko
z∏amania obliczamy mno˝àc znane
wspó∏czynniki ryzyka wzgl´dnego.
Wystarczajà do tego dane z tabel 2
i 3. Na przyk∏ad u osoby w wieku
60 lat 10-letnie ryzyko z∏amania
bli˝szego koƒca koÊci udowej wynosi 2,3% (tab. 3). Je˝eli w badaniu densytometrycznym BMD
bli˝szego koƒca koÊci udowej
60-letniej pacjentki uzyskamy
T-score -2,0, to wspó∏czynnik bezwzgl´dnego ryzyka wyliczymy na-
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Diagnostyka osteoporozy
w praktyce codziennej
Rozpoznaniu osteoporozy s∏u˝y
wywiad lekarski, badanie fizykalne, badanie densytometryczne
oraz badania analityczne. Nie
wolno zapominaç, ˝e obni˝enie
masy kostnej, czy nawet dodatkowe stwierdzenie czynników
ryzyka z∏amania nie przesàdza
o rozpoznaniu osteoporozy.
W ka˝dym przypadku obowiàzuje
przeprowadzenie diagnostyki ró˝nicowej.24

Wywiad lekarski
Wywiad lekarski powinien
obejmowaç czynniki ryzyka
osteoporozy i z∏amania. Nale˝y
uzyskaç nast´pujàce dane
(patrz tab. 2):

1,2
2,3
4,4
5,6

6,0
10,6
18,9
26,5

• masa cia∏a – niska jest czynnikiem ryzyka,
• wzrost – obni˝enie wzrostu
mo˝e Êwiadczyç o przebytych
z∏amaniach kr´gos∏upa (nale˝y
rozwa˝yç wykonanie badania
RTG),
• okres menopauzalny, w tym
wiek rozpocz´cia menopauzy
(czynnikiem ryzyka jest zw∏aszcza wczesna menopauza),
• sk∏onnoÊç do upadków
(m.in. os∏abienie wzroku,
si∏y mi´Êniowej, zaburzenia
równowagi),
• przebyte z∏amanie (2-10-krotny
wzrost ryzyka kolejnych
z∏amaƒ),
• z∏amanie u matki,
• palenie papierosów,
• za˝ywanie leków kortykosteroidowych,
• reumatoidalne zapalenie
stawów,
• poda˝ wapnia w diecie.
Badanie fizykalne
Powinno obejmowaç pomiar
wzrostu i masy cia∏a, ocen´ sylwetki (kyfoza piersiowa, hiperlordoza). Badanie obejmuje zazwyczaj uk∏ad kostno-stawowy, prób´
Romberga, si∏´ mi´Êniowà, wstawanie z krzes∏a (z pomocà czy bez
pomocy ràk). Badanie powinno
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byç poszerzone w zale˝noÊci od
wieku i stanu chorego.
Badanie radiologiczne
Badanie radiologiczne wykonujemy w celu diagnostyki ró˝nicowej oraz dla udokumentowania
z∏amaƒ, g∏ównie kr´gos∏upa.
W tym celu wykonujemy RTG
kr´gos∏upa piersiowego i l´dêwiowego w projekcji AP i bocznej. Wszystkie z∏amania kr´gos∏upa sà kompresyjne. Ze wzgl´du
na ich morfologi´ odró˝niamy
z∏amania:
• klinowe – obni˝enie przedniej
wysokoÊci kr´gu,
• dwuwkl´s∏e – obni˝enie Êrodkowej wysokoÊci kr´gu,
• zmia˝d˝eniowe – obni˝enie
wysokoÊci przedniej i tylnej
kr´gu.
Przeprowadzajàc ocen´ radiogramu kr´gos∏upa osteoporotycz-

nego cz´sto napotykamy na trudnoÊci z ustaleniem, czy widoczna
zmiana jest tylko deformacjà kr´gu, czy te˝ ju˝ z∏amaniem. Zarówno dla celów praktycznych, jak
i naukowych tworzy si´ wi´c definicje z∏amania. Najprostsza z nich
przyjmuje, ˝e z∏amanie rozpoznajemy wówczas, gdy wysokoÊç kr´gu jest w którymÊ miejscu obni˝ona o co najmniej 20% w stosunku
do wysokoÊci tylnej. Pomiaru dokonuje si´ najzwyklejszà linijkà
mierzàc kolejno wysokoÊç trzonu:
tylnà, Êrodkowà i przednià.25,26
Badania analityczne
Celem badaƒ analitycznych jest
ocena gospodarki wapniowej,
diagnostyka ró˝nicowa oraz ocena ryzyka z∏amania (markery
biochemiczne obrotu kostnego).
Oprócz OB (lub CRP) z regu∏y
oznaczamy: st´˝enie wapnia
i fosforu w surowicy i w moczu
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oraz st´˝enie fosfatazy alkalicznej i kwaÊnej. Badania nale˝y
uzupe∏niç w zale˝noÊci od wskazaƒ wynikajàcych z wywiadu. Dok∏adne okreÊlenie metabolizmu
koÊci na podstawie analizy produktów tego metabolizmu znajdujàcych si´ w surowicy lub moczu
umo˝liwiajà tzw. markery kostne.
Dzielimy je na markery koÊciotworzenia: frakcja kostna fosfatazy alkalicznej (b-ALP – bone
alkaline phosphatase), osteokalcyna (OC – bone GLA protein),
N-koƒcowy propeptyd prokolagenu
typu I (PINP – procollagen I aminoterminal propeptide), oraz markery resorpcji: pirydynolina i dezoksypirydynolina (PYD i DPD),
NTX (N-koƒcowy usieciowany
telopeptyd ∏aƒcucha alfa kolagenu
typu I), CTX (C-koƒcowy usieciowany telopeptyd ∏aƒcucha alfa
kolagenu typu I).27
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Podsumowanie
Rozpoznanie osteoporozy powinno opieraç si´ na kryteriach
WHO oraz ocenie ryzyka z∏amania. Kryteria diagnostyczne WHO
dotyczà wy∏àcznie wyników badania densytometrycznego wykonanego metodà DXA w bli˝szym
koƒcu koÊci udowej i kr´gos∏upie. Wyniki pomiarów w innych
miejscach i innymi metodami nie

sà równowa˝ne, a obliczone na
ich podstawie wskaêniki T-score
nie mogà byç u˝ywane wymiennie z pomiarem bli˝szego koƒca
koÊci udowej.
Ryzyko z∏amania powinno
byç okreÊlane jako bezwzgl´dne
ryzyko z∏amania dla konkretnego
pacjenta. Decyzja o rozpocz´ciu
leczenia farmakologicznego powinna opieraç si´ na ocenie bez-

wzgl´dnego ryzyka z∏amania.
Ostatecznemu rozpoznaniu
s∏u˝y standardowe post´powanie
lekarskie (wywiad, badanie fizykalne, badania analityczne) i przeprowadzona diagnostyka ró˝nicowa.

1998, 1998 Bath Conference on Osteoporosis and
Bone Mineral Measurement; 29
11. Kanis JA, Devogelaer JP, Gennari C. Practical guide for the use of bone mineral measurements in the assessment of treatment of osteoporosis: a position paper of the European foundation for
osteoporosis and bone disease. The Scientific Advisory Board and the Board of National Societies.
Osteoporos Int 1996;6(3):256-261
12. Lorenc RS (red). Diagnostyka osteoporozy
2000. Osteoforum, Warszawa 2000
13. Martin JC, Campbell MK, Reid DM.
A comparison of radial peripheral quantitative computed tomography, calcaneal utrasound, and axial
dual energy X-ray abosorptiometry in women aged
45-55 yr. J Clin Densitom 1999;2,3:265-273
14. National Osteoporosis Foundation: Review of
the evidence for prevention, diagnosis and treatment and cost-effectiveness analysis. Osteoporosis
Int 1998;8,suppl. 4
15. Kanis JA, Gluer CC. An update on the diagnosis and assessment of osteoporosis with densitometry. Osteoporosis Int 2000;11:192-202
16. Leib ES, Lewiecki EM, Binkley N, Hamdy
RC. International Society for Clinical Densitometry.
Official positions of the International Society for Clinical Densitometry. J Clin Densitom 2004;7(1):1-6
17. Looker AC, Orwoll ES et al. Prevelance of low
femoral bone density in older US adults from NHANES III. J of Bone Min Res 1997;12:1761-1768
18. Ito M, Nishida A, Kono J et al. Which bone
densitometry and which skeletal site are clinically
useful for monitoring bone mass. Osteoporosis Int
2003;14:959- 964
19. Marshall D et al. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of

osteoporotic fractures. Br Med J 1996;312:1254-1259
20. Kanis JA, Johnell O, Oden A et al. Ten year
probabilites of osteoporotic fractures according to
BMD and diagnostic thresholds. Osteoporosis Int
2001;12:989-95
21. Badurski JE. Osteoporoza a z∏amania. Blackhorse Scientific Publishers, Warszawa 2003
22. Wainwright SA, Marshall LM, Ensrud KE
et al. Hip Fracture in Women without Osteoporosis. J Clin Endocrin Metab 2005;90(5):2787-93.
23. Kanis JA. Diagnosis of osteoporosis and assessment of fracture risk. Lancet 2002;359:1929-1936
24. Czerwiƒski E, Chrzan R. Wspó∏czesne techniki obrazowania osteoporozy. Twój Magazyn Medyczny. Osteoporoza I, 2004;2:5-13
25. Riggs BL, Melton LJ III. Osteoporosis. Etiology,
Diagnosis and Management. Raven Pres, New York 1988
26. Czerwiƒski E. Radiologiczne aspekty osteoporozy. Medycyna po Dyplomie wyd. spec. maj 2004:18-23
27. Marcinowska-Suchowierska E (red). Osteoporoza – diagnostyka, profilaktyka i leczenie. Centrum
Medyczne Kszta∏cenia Podyplomowego. Warszawa 1998
28. Kanis JA, Johnell O, Oden A et al. Risk of
hip fracture according to the World Health Organization criteria for osteopenia and osteoporosis. Bone 2000;27, No 5
29. Burger H et al. Risk factors for increased bone
loss in an elderly population: the Rotterdam Study.
Am J Epidemiol 2000;9,147:871-879
30. Kanis JA et al. A new approach to the development of assessment guidelines for osteoporosis.
Osteoporosis Int 2002;13:527-536
31. Badurski J i wsp. Epidemia osteoporozy u kobiet w aglomeracji Bia∏egostoku (BOS). II. Analiza
czynników ryzyka z∏amaƒ. Post´py Osteoartrologii
2003;14/2:33-39

Adres do korespondencji:
Dr hab. n. med. Edward Czerwiƒski, Krakowskie
Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków,
tel. (12) 430 3209, fax (12) 430 3217,
e-mail: czerwinski@kcm.pl

PiÊmiennictwo
1. National Osteoporosis Foundation. America’s bone health: The state of osteoporosis and low
bone mass in our nation. Washington (DC): National Osteoporosis Foundation; 2002
2. Looker AC, Wahner HW, Dunn WL et al.
Updated data on proximal femur bone mineral levels
of US adults. Osteoporosis Int 1998;8(5):468-479
3. Melton LJ III. Epidemiology of fractures.
W: Osteoporosis: Etiology, Diagnosis, and Management. Riggs BL, Melton LJ III (eds) LippincottRaven, Philadelphia, PA, 225-247:1995
4. Consensus development conference: Diagnosis,
prophylaxis and treatment of osteoporosis. Am
J Med 1993;94:646-650
5. World Health Organization: Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Technical Report Series
843, Geneva 1994
6. Siris ES, Chen YT, Abbott TA et al. Bone mineral density thresholds for pharmacological intervention to prevent fractures. Arch Intern Med
2004;164(10):1108-1112
7. Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis and Therapy. JAMA
2001;285,6:785-794
8. Black GM, Wahner HW, Fogelman I. The
evaluation of osteoporosis: Dual Energy X-ray Absorptiometry and Ultrasound in Clinical Practice.
Martin Dunitz Ltd, London 1999
9. Kanis JA. Textbook of osteoporosis. Blackwell
Science Ltd., London 1996
10. Czerwiƒski E, Kukie∏ka RT. The value of
bone mineral density measurements in the forearm
in diagnosing osteoporosis. Current Research in
Osteoporosis and Bone Mineral Measurement V:

148

ZASADY ROZPOZNAWANIA OSTEOPOROZY
VOL 14/NR 5/MAJ 2005

