STRESZCZENIA
ABSTRACTS

STRESZCZENIA WYKŁADÓW
ABSTRACTS OF LECTURES
L00 – L51
Strony/pages: od 45 - 106

STRESZCZENIA PLAKATÓW
ABSTRACT OF POSTERS
P01 – P73
Strony/pages: 107 - 195

PROGRAM SESJI
SCIENTIFIC SESSIONS
I DZIEŃ – 6.10.05 (czwartek)
I DAY –6.10.05 (Thursday)
sesja
session

czas
time

S01 14.00-15.10

Tematy wolne (Free subjects)

70’

Przewodniczący: Przedlacki J. (Warszawa), Kaleta M. (Sosnowiec), Gawlikowski J. (Gdańsk)
Chairmen
9’

L01

Stanosz M., Myśliwiec L., Stanosz S. (Szczecin)
StęŜenie markerów tworzenia i resorpcji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym ze
zmianami zwyrodnieniowymi trzonów kręgów lędźwiowych (The concentration of forming
and resorption markers in menopausal period women with osteoarthrosis changes at spinal
vertebrae)

L02

Korochina I.E. (Russia)
Osteoarthritis as a component of the metabolic syndrome (Choroba zwyrodnieniowa jako
składowa zespołu metabolicznego)
Horst-Sikorska W., Kalak R., Wawrzyniak A. i wsp. (Poznań)
Analiza asocjacji genów metabolizmu i struktury tkanki kostnej z gęstością mineralną kości
oraz występowaniem złamań w populacji polskiej (Association analysis of genes involved in
bone metabolism and structure with bone mineral density and fractures in Polish population)
Zikan V., Stepan J.J. (Czech Republic)
Evidence of an acute biochemical response of osteoclasts to endogenous parathyroid hormone
in healthy young men (Dowody na szybką odpowiedź biomechaniczną osteoklasta na
endogenny parathormon u zdrowych młodych męŜczyzn)
Nowak Z., Wańkowicz Z. (Warszawa)
Postępy w leczeniu zaburzeń gospodarki kostnej u chorych z nieodwracalną niewydolnością
nerek (Advances in management of bone disorders in patients with irreversible renal failure)

9’

Ender E. (Germany)
Osteoporoza- właściwości psychiczne i funkcjonowanie pacjentów w obliczu stresu choroby
(Osteoporosis - psychological traits and functioning of patients coping with the illness)
Dyskusja (Discussion)

9’

L03

L04

L05

L06

Przerwa – Break
S02 15.25-16.40

Badania nad osteoporozą u dzieci (Osteoporosis in children)

9’

9’

9’

16’
15’
75’

Przewodniczący: Lorenc R. (Warszawa), Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Chairmen
Ring E.F.J., Stevens M., Shaw N.J., i wsp. (United Kingdom)
Problems in bone densitometry in children (Problemy densytometrii kości u dzieci)
Lorenc R.S., Kryśkiewicz E., Karczmarewicz E. (Warszawa)
Wytyczne interpretacyjne oznaczeń densytometrycznych u dzieci (Guidelines of densitometric
measurements interpretation in children)

15’

L09

Chlebna-Sokół D., Rusińska A., Michałus I., i wsp. (Łódź)
StęŜenie osteoprotegeryny i leptyny w surowicy krwi dzieci z samoistną osteoporozą i
osteopenią (Serum osteoprotegerin and leptin concentration in children with primary
osteoporosis and osteopenia)

10’

L10

Oświęcimska J., Ziora K.,Pluskiewicz W., i wsp. (Katowice)
Stan kośćca i badania laboratoryjne u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym: badanie
prospektywne (Skeletal status and laboratory investigations in girls with anorexia nervosa: a
longitudinal study)

10’

L07
L08

17

15’

L11

Roztoczyńska D., Dziatkowiak H., Starzyk J., i wsp. (Kraków)
Zastosowanie suplementacji preparatów wapnia i witaminy D3 oraz cyklicznej estrogenowoprogesteronowej terapii zastępczej u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym (Calcium,
Vitamin D3 supplementation and cyclic estrogen-progesterone therapy in girls with anorexia
nervosa)
Dyskusja (Discussion)

S03 16.55-18.00

Przerwa – Break
Problemy densytometrii klinicznej
(Problems of clinical densitometry)

10’

15’
15’
65’

Przewodniczący: Glüer C.C. (Germany), Ring F.J. (United Kingdom),
Chairmen
Pluskiewicz W. (Zabrze)
L12

L13

L14

L15

Tałałaj M., Obrębki M., Paczyńska M. i wsp. (Warszawa)
Gęstość mineralna kości wokół bezcementowej, pokrytej hydroksyapatytem, protezy ABG
stawu biodrowego (Bone mineral density around cementless ABG hip prosthesis with
proximal hydroxyapatite coating)
Gajda T., Gaździk T.S., Kaleta M., i wsp. (Zabrze)
Zmiany mineralizacyjne tkanki kostnej okolicy protezy stawu kolanowego w ocenie DXA
(The DXA evaluation of bone mineralization changes within the area of knee joint prosthesis)
Devlin H., Horner K., Graham J. i wsp. (United Kingdom)
Diagnosing osteoporosis using dental radiographs (Diagnostyka osteoporozy z zastosowaniem
radiogramów zębów)
Szczygieł A., Ciszek E., Górkiewicz M. i wsp. (Kraków)
Analiza wybranych cech postawy ciała i równowagi w grupie 71 kobiet po menopauzie ze
stwierdzoną osteoporozą (Analysis of selected features of body posture and balance in group
of 71 women diagnosed with osteoporosis)
Dyskusja (Discussion)

Przerwa – Break
18.15
L00

20.00

12’

12’

12’

12’

17’
15’

Uroczyste Otwarcie Kongresu
(Opening Ceremony)
Kanis J.A. (United Kingdom)
New challenges in the treatment of osteoporosis (Nowe wyzwania w leczeniu osteoporozy)

30’

Przyjęcie powitalne - Polpharma
(Welcome reception)

II DZIEŃ – 7.10.05 (piątek)
II DAY – 7.10.05 (Friday)
sesja
session

czas
time

S04 8.30-9.55 Standardy rozpoznawania osteoporozy
(Standards of osteoporosis diagnosis)

85’

Przewodniczący: Badurski J. (Białystok), Czerwiński E. (Kraków), Lorenc R.S. (Warszawa)
Chairmen
L16

Czerwiński E. (Kraków)
Standardy badania densytometrycznego i radiologicznego w diagnostyce osteoporozy
(Standards of densitometric and radiological assessment in diagnosis of osteoporosis)

L17

Badurski J.E. (Białystok)
Rozpoznawanie indywidualnego, bezwzględnego, 10-letniego ryzyka złamania z
uwzględnieniem realiów polskich (Diagnosing individual, absolute, 10-year fracture risk
considering Polish realities)
18

20’

20’

L18

Lorenc R.S., Kryśkiewicz E., Karczmarewicz E. (Warszawa)
Ocena efektywności leczenia (Monitoring of therapy efficiency)

15’

L19

Glüer C.C. (Germany)
Application of quantitative ultrasounds
ultrasonografii w diagnostyce osteoporozy)
Dyskusja (Discussion)

15’

in

osteoporosis

(Zastosowanie

ilościowej
15’

Przerwa – Break
S05 10.10-11.20

Zapobieganie upadkom – zapobieganie złamaniom
(Fall prevention-fracture prevention) - NYCOMED Polska

15’
70’

Przewodniczący: Boonen S. (Belgium), Reeve J. (United Kingdom),
Chairmen
Bolanowski M. (Wrocław)
L20

L21

L22

L23

Boonen S. (Belgium)
Calcium and vitamin D as an essential component of an integrated strategy for fracture
prevention (Wapno i witamina D jako istotny składnik zintegrowanej strategii w zapobieganiu
złamaniom)
Bolanowski M. (Wrocław)
Czy ćwiczenia fizyczne mogą zapobiegać złamaniom – fakty (Can physical exercises prevent
the fractures - facts)
Kaptoge S., Roy D.K., Reeve J. i wsp. (United Kingdom)
Risk of Falling is more predictive than BMD across our continent for future limb fractures in
women: results from the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS) (Ryzyko upadku
pozwala lepiej niŜ BMD przewidzieć przyszłe złamanie kończyn u kobiet na naszym
kontynencie. Wyniki badania European Prospective Osteoporosis Study (EPOS))
Osieleniec J., Czerwiński E., Czerwińska M. (Kraków)
Złamania osteoporotyczne i upadki u kobiet w okresie menopauzy w badaniach
prospektywnych (A prospective study on osteoporotic fractures and falls in postmenopausal
women)
Dyskusja (Discussion)

Przerwa – Break
S06 11.35-13.00 Jakość kości a złamania osteoporotyczne – SERVIER Polska
(Bone quality and osteoporotic fractures)

20’

15’

15’

10’

10’
15’

85’

Przewodniczący: Rizzoli R. (Switzerland), Badurski J. (Białystok), Czerwiński E. (Kraków)
Chairmen
L24
L25

L26

Jabłoński M. (Lublin)
Co to jest jakość kości? (Bone quality and bone strength – is there a difference?)
Czerwiński E. Czerwińska M., Chrzanowski T. (Kraków)
Wpływ leczenia farmakologicznego na poprawę jakości kości (Effect of pharmacological
treatment on improvement of bone quality)

20’

20’

Rizzoli R. (Switzerland)
A new therapeutic strategy in the management of osteoporotic patients (Nowa strategia
terapeutyczna w leczeniu pacjentów z osteoporozą)

25’

Dyskusja (Discussion)

20

19

13.00-14.30

Lunch
Sesja plakatowa (Poster session)
Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.00-13.45 (nr P01-P36)
13.45-14.30 (nr P37-P73)
Komisje Plakatowe (Posters Commissions)
I Tałałaj M., Horst-Sikorska W., Milewicz A. (P01-P22)
II Chlebna–Sokół D., Pluskiewicz W., Bucka J. (P23-P46)
III Głuszko P., Kruczyński J., Szechiński J.
(P47-P73)

S07 14.30-15.45

Leki antyresorpcyjne: teraźniejszość i przyszłość
(Antiresorptive therapy: present and future)

75’

Przewodniczący: Papapoulos S.E. (The Netherlands), Kanis J.A. (United Kingdom)
Chairmen
Olszynski W. (Canada)
L27

L28
L29

L30

Papapoulos S.E. (The Netherlands)
Continuous and intermittent regimens of bisphosphonates in the management of
postmenopausal osteoporosis (Ciągła i przerywana terapia bisfosfonianami w leczeniu
osteoporozy pomenopauzalnej)
Olszynski W. (Canada)
Mono, multiple or sequential therapy (Monoterapia, terapia wielolekowa czy sekwencyjna?)
Stepan J.J., Michalska D., Basson B.R. i wsp. (Czech Republic)
The effect of raloxifene following discontinuation of long-term alendronate treatment of
postmenopausal osteoporosis (Wyniki leczenia raloksyfenem w osteoporozie pomenopauzalnej
po zaprzestaniu długoterminowej terapii alendronianem)
Sawicki A.Z. (Warszawa)
Zolendronian w leczeniu osteoporozy u chorych z uporczywym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym (Zolendronate in osteoporosis treatment in patients with refractory reflux
esophagitis)
Dyskusja (Discussion)

Przerwa – Break
S08 16.00-17.15

Skutki złamań osteoporotycznych
(Sequels of osteoporotic fractures)

20’

15’

15’

10’

15
15’
75’

Przewodniczący: Maalouf G. (Liban), Górecki A. (Warszawa),
Chairmen
Kruczyński J. (Bydgoszcz)
15’

L31

Górecki A., Chmielewski D. (Warszawa)
Następne złamanie: fatum, czy zaniedbanie? (Subsequent fracture: fate or negligence?)

L32

Maalouf G. (Lebanon)
What is a vertebral fracture? (Czym jest złamanie osteoporotyczne kręgosłupa?)

15’

L33

Horst-Sikorska W. (Poznań)
Jakość Ŝycia u chorych po złamaniu szyjki kości udowej (SZKU) (Quality of life in patients
with hip bone fractures)

12’

L34

Cejmer W., Kwiatkowski K., Stachowiak J. i wsp. (Warszawa)
Ocena skuteczności wertebroplastyki przezskórnej w złamaniach osteoporotycznych trzonów
kręgowych (The effectiveness evaluation of vertebroplasty in patient with osteoporotic
vertebral fractures using advanced computed tomography protocols)

8’

L35

Grohs J.G. (Austria)
Minimal invasive stabilisation of osteoporotic vertebral fractures (Małoinwazyjna stabilizacja
osteoporotycznych złamań kręgów)

12’

Dyskusja (Discussion)

13

19.30

Biesiada Zjazdowa
(Congress Feast)

20

III DZIEŃ – 8.10.05 (sobota)
III DAY – 8.10.05 (Saturday)
sesja
session

czas
time

S09 8.30-9.55

Menopauza a zdrowie kobiety: nie tylko osteoporoza
(Menopause and woman health: not only osteoporosis)

85’

Przewodniczący: Radowicki S. (Warszawa), Zgliczyński S. (Warszawa),
Nauman J. (Warszawa)
Chairmen
20’

L36

Radowicki S. (Warszawa)
Selektywne modulatory receptorów estrogenowych (SERM) (Selective estrogen receptor
modulators (SERMs))

L37

Warenik-Szymankiewicz A. (Poznań)
Hormonalna terapia zastępcza a osteoporoza: fakty i mity (Hormonal replacement therapy:
facts and myths)
Karzewnik E., Sewerynek E. (Łódź)
Wpływ hormonalnej terapii zastępczej lub jej kombinacji z alendronianem na gęstość
mineralną kości u pacjentek z osteoporozą (Effects of hormone replacement therapy alone or
in combination with alendronate on bone mass elderly in women with osteoporosis)
Milewicz A., Jędrzejuk D. (Wrocław)
Parathormon: miejsce w leczeniu osteoporozy (The parathyroid hormone – the role in the
osteoporosis treatment)

20’

Dyskusja (Discussion)

20

L38

L39

10’

15’

Przerwa – Break

15’

S10 10.10-11.30 Systematyczność i bezpieczeństwo stosowania leków w osteoporozie
(Compliance and safety of treatment in osteoporosis) - POLFA KUTNO

80’

Przewodniczący: Czerwiński E. (Kraków), Tłustochowicz W. (Warszawa)
Chairmen
15’

L40

Lorenc R.S., Kruk M. (Warszawa)
Potencjał terapeutyczny bisfosfonianów (Therapeutic potential of bisphosphonates)

L41

Misiorowski W. (Warszawa)
Bezpieczeństwo leczenia alendronianem (Safety of alendronate treatment)

15’

L42

Franek E. (Warszawa)
Systematyczność i wytrwałość w zaŜywaniu leków w trakcie wieloletniego leczenia
osteoporozy (Compliance and persistence in long-term osteoporosis treatment)

15’

L43

Buttgereit F. (Germany)
RANK ligand pathway inhibition: new therapeutic options (Inhibicja szlaku metabolicznego
ligandu receptora RANK: nowe moŜliwości terapeutyczne)
Dyskusja (Discussion)

15’

Przerwa – Break
S11 11.45-13.00

Współczesne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów
(Current treatment of osteoarthritis)

20’
15’
75’

Przewodniczący: Maśliński W. (Warszawa), Gaździk T.S. (Sosnowiec)
Chairmen
Mackiewicz S. (Poznań)
L44

Badurski J.E. (Białystok)
Rola kości podchrzęstnej w patogenezie i w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (The
role of subchondral bone in pathogenesis and treatment of osteoarthritis)

L45

Annefeld M. (Italy)

15’

15’

21

Prevention of surgical joint replacement in the long-term follow-up of recent diseasemodifying drug trials in osteoarthritis (Zapobieganie endoprotezoplastyce w chorobie
zwyrodnieniowej stawów w długoterminowej obserwacji we współczesnych badaniach
klinicznych leków modyfikujących chorobę)
L46

Rell-Bakalarska M. (Warszawa)
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): przyszłość czy przeszłość? (Non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs): future or past?)

15’

L47

Gaździk T.S. (Sosnowiec)
Alloplastyka stawu kolanowego – wskazania i wyniki leczenia (Knee arthroplasty –
indications and results of treatment)
Rupiński R., Filipowicz-Sosnowska A. (Warszawa)
Aktywność choroby i niepełnosprawność u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
powikłane osteoporozą (Disease activity and disability in rheumatoid arthritis patients with
osteoporosis)

15’

L48

5

Dyskusja (Discussion)

13.00-14.00

10’

Lunch
Sesja plakatowa (Poster session)
Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.00-13.30 (nr P01-P36)
13.30-14.00 (nr P37-P73)

S12 14.00-15.00

Spotkanie z ekspertem - standardy
(Meet the expert – standards)

sala 203
room
sala 209
room
sala 208
room

Marcinowska-Suchowierska E., Sawicki A. (Warszawa)
Leczenie osteoporozy (Treatment of osteoporosis)
Lorenc R. (Warszawa)
Problemy diagnostyczne w osteoporozie (Diagnostic problems in osteoporosis)
Badurski J. (Białystok)
Próg i jakość interwencji leczniczej w osteoporozie (Treshold and quality of
pharmacological intervention in osteoporosis)

sala 117
room

Radowicki S. (Warszawa)
Dylematy hormonalnej terapii zastępczej (Dilemmas of hormone replacement
therapy)
Szechiński J. (Wrocław)
Standardy leczenia choroby zwyrodnieniowej (Standards of treatment of
osteoarthritis)

sala 014
room

S13 14.00-15.00

Tematy wolne (Free subjects)

60’

60’

Przewodniczący: Chlebna-Sokół D (Łódź), Głuszko P. (Kraków), Tałałaj M. (Warszawa)
Chairmen
10’

L49

Gburek Z., Goździk J. (Katowice)
Patogeneza choroby zwyrodnieniowej stawów w świetle współczesnych badań (Pathogenesis
of degenerative joint disease in the light of modern investigations)

L50

Ciesielczyk B. (Poznań)
Śruby kaniulowane – alternatywne leczenie osteoporotycznych złamań szyjki kości udowej
(Cannulated screws fixation as an alternative treatment of femoral neck osteoporotic
fractures)

10’

L51

Bolanowski M., Pluskiewicz W., Adamczyk P. i wsp. (Wrocław)
Ultradźwiękowa ocena paliczków rąk u kobiet ćwiczących tai chi (Quantitative ultrasound at
the hand phalanges in women exercising tai chi)
Dyskusja (Discussion)

10’

5’

Podsumowanie sesji plakatowej (Poster session - summary)
Prezentacje plakatów – 4 wybrane przez Komisję po 5min.
22

20’

(Posters oral presentations – 5-minute presentation of 4 nominated posters)
Dyskusja (Discussion)

Przerwa – Break
S14 15.15-16.15

Dyskusja okrągłego stołu - standardy
(Round table discussion – standards)

Badurski J. (Białystok), Czerwiński E. (Kraków), Lorenc R.S. (Warszawa), MarcinowskaSuchowierska E. (Warszawa), Radowicki S. (Warszawa), Przedlacki J. (Warszawa)

16.15

Zamknięcie Kongresu
(Closing Ceremony)

23

5’
15’
60’

SPIS PLAKATÓW
(CONTENTS OF POSTERS)
Patogeneza, diagnostyka, leczenie osteoporozy
(Osteoporosis - pathogenesis, diagnosis, treatment)
P01 Kruk M., Jaworski M., Łukaszkiewicz J., i wsp. (Warszawa)
Polimorfizmy PvuII i XbaI genu ERα a wartości BMD u dorosłych kobiet i męŜczyzn w populacji
polskiej – badanie EPOLOS (PvuII and XbaI polymorphisms of ERα gene and bone mineral density
in adult women and men in Polish population– the EPOLOS study)
P02 Franek E., Piwowarska I., Bułanowski M., i wsp. (Warszawa)
Czy aktywująca cyklazę adenylanową frakcja parathormonu (CAP) uczestniczy w patogenezie
osteoporozy u kobiet w wieku starszym? (Is cyclase-activating parathormone fraction (CAP)
involved in the pathogenesis of osteoporosis in elderly women?)
P03 Brzóska M.M., Rogalska J., Roszczenko A. i wsp. (Białystok)
Gospodarka wapniowa a stęŜenie hormonów kalciotropowych w surowicy kobiet nałogowo
palących papierosy (Calcium metabolism and serum concentration of calciotropic hormones in
cigarette smoking women)
P04 Krela-Kaźmierczak I., Łykowska-Szuber L., Linke K. (Poznań)
Osteoprotegryna, sRANKL a metabolizm kostny u kobiet z wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego (WZJG)
(Osteoprotegrin, sRANKL and bone mineral density in women with ulcerative colitis)
P05 Kubik T.,Głuszko P., Rokita E. (Kraków)
Charakterystyka kości beleczkowej w oparciu o zaawansowaną analizę obrazów CT
(Trabecular bone characterization based on advanced analysis of CT image)
P06 Pluskiewicz W., Pietraszkiewicz F., Drozdowska B. i wsp. (Katowice)
Prospektywne badania stanu kośćca i stanu funkcjonalnego u chorych po udarze mózgu
(A longitudinal assessment of skeletal and functional status in patients with long-standing stroke)
P07 Bolanowski M., Skrzek A. (Wrocław)
Starzenie się układu ruchu kobiet w badaniach izokinetycznych i densytometrycznych
(The ageing process of motion organ in women assessed by isokinetic and densitometric studies)
P08 Horst – Sikorska W., Celczyńska – Bajew L., Warmuz – Stangierska I. i wsp. (Poznań)
Jakość Ŝycia u chorych z osteoporozą (Quality of life in women with postmenopausal osteoporosis)
P09 Przedlacki J., Zaczek E., Grzejszczak A. i wsp. (Warszawa)
Osteoporoza – potrzeba większej aktywności w rozpoznawaniu choroby
(Osteoporosis - the bigger activity is needed in recognizing the disease)
P10 Nowak N., Daniluk S., Badurski J. i wsp. (Białystok)
Trzyletnia suplementacja wapniem i wit. D3 zapobiega spadkowi masy kostnej u kobiet w średnim
wieku 62 lat i z osteopenią (Three years calcium and vit. D3 supplementation prevents bone loss in
osteopenic women in average age of 62)
P11 Sawicki A.Z. (Warszawa)
Samoistna osteoporoza u młodych dorosłych męŜczyzn – problemy terapeutyczne
(Idiopathic osteoporosis in young adult man – problems of therapy)
P12 Napierała K., Miazgowski T., Hoszowski K. i wsp. (Szczecin)
Wpływ klodronianu na gęstość mineralną kości i stęŜenie osteokalcyny u kobiet po menopauzie z
osteopenią (The effect of clodronate on bone mineral density and osteocalcin concentration in
postmenopausal women with osteopenia)
P13 Wichrowska H., Czerwieńska B., Kyzioł-Otto G. i wsp. (Warszawa)
Długość leczenia i przyczyny zmian leków stosowanych w leczeniu osteoporozy
(Persistence of osteoporosis treatment and reasons of drug changes)
24

P14 Sewerynek E., Skowrońska-Jóźwiak E., Oszczygieł K. i wsp. (Łódź)
Stopień przestrzegania zaleceń przewlekłej terapii alendronianem przez pacjentów leczonych z
powodu osteoporozy (The problem of alendronate treatment in elderly women with postmenopausal
osteoporosis: compliance)
P15 Buratowska J., Tałałaj M., Marcinowska-Suchowierska E., i wsp. (Warszawa)
25-OH witamina D3 i węglan wapnia hamują ubytek masy kostnej u pacjentów z przewlekłym
wirusowym zapaleniem wątroby i marskością pozapalną (25-OH vitamin D3 and calcium carbonate
inhibit bone mass loss in patients with chronic viral hepatitis and liver cirrhosis)
P16 Byszewski A.M., Ho J., Warman-Chardon J. i wsp. (Canada)
Fracture prevention in older persons: a needs assessment and survey of patient and physician
barriers to implementation (Zapobieganie złamaniom u starszych ludzi: ocena potrzeb oraz badanie
ankietowe i lekarskie, bariery w realizacji)
P17 Ciesielczyk B., Nowik M. (Poznań)
Wyniki leczenia zachowawczego osteoporotycznego złamania bliŜszej nasady kości ramiennej u
chorych w wieku podeszłym (Humerus proximal epiphysis osteoporotic fracture in the elderly results of conservative treatment)
P18 Ciesielczyk B., Nowik M. (Poznań)
Błędy, niebezpieczeństwa i pułapki wczesnej rehabilitacji ruchowej po operacyjnym leczeniu
osteoporotycznych złamań nasady bliŜszej kości udowej
(Benefits and risk of early physical rehabilitation following surgical treatment of osteoporotic
fractures of the proximal epiphysis of the femur)
P19 Sikorski T., Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Gęstość mineralna kości u chorych z nadŜerkowym zapaleniem przełyku długotrwale leczonych
omeprazolem
(Bone mineral density in patients with erosive oesophagitis treated with long-term omeprazole)
P20 Wyszogrodzka – Kucharska A., Rabe – Jabłońska J., Kucharski R. i wsp. (Łódź)
Ocena gęstości mineralnej kości u chorych na schizofrenię leczonych lekami
przeciwpsychotycznymi II generacji (Bone mineral density in patients with schizophrenia treated
with second generations antipsychotics)
P21 Skowrońska-Jóźwiak E., Sewerynek E., Cyniak-Magierska A. i wsp. (Łódź)
Celiakia jako potencjalnie odwracalna przyczyna niskiej gęstości kostnej u młodych kobiet –
prezentacja trzech przypadków (Coeliac disease as potential revesible cause of low mineral bone
density in young women - presentation of three cases)
P22 Kovalchuk L.Ya., Smiyan S.І., Babinets L.S. (Ukraine)
Management of concomitant osteodeficiency in patients with chronic pancreatitis (Postępowanie w
niedoborze masy kostnej u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki)

Osteoporoza u dzieci (Osteoporosis in children)
P23 Górska A., Konstantynowicz J., Chlabicz S. i wsp. (Białystok)
Zasoby mineralne kości u dzieci i młodzieŜy z niedoborami wapnia w diecie
(Bone mineral content in children and adolescents with low-calcium diet)
P24 Słowińska M.A., Wądołowska L., Cichon R. (Olsztyn)
Status tkanki kostnej i spoŜycie wapnia z produktów mlecznych u młodzieŜy od 13 do 18 lat
(Bone mineral status and calcium intake from dairy products among youth aged from 13 to 18)
P25 Sirotchenko T.A., Bezkaravayny B.A. (Ukraine)
Early diagnostics of the mineral impairment of the bone tissue at children of the group of the social
risk (Wczesna diagnostyka upośledzenia mineralizacji tkanki kostnej u dzieci z grupy ryzyka
społecznego)
P26 Kołłątaj W., Szewczyk L. (Lublin)
Błędy w interpretacji wyników badań densytometrycznych u dzieci i ich następstwa dla pacjentów
(Misinterpretations of densitometry findings in children and the consequences to patients)
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P27 Scheplyagina L.A., Moisseyeva T.Y., Kruglova I.V. (Russia)
Clinical assessment of bone mass in children (Kliniczna ocena masy kostnej u dzieci)
P28 Rusińska A., Chlebna-Sokół D., Lewiński A. i wsp. (Łódź)
Gęstość mineralna kości, stan odŜywienia i skład ciała dzieci z osteopenią i osteoporozą
(Bone mineral density, state of nutrition and body composition in children with osteopenia and
osteoporosis)
P29 Roztoczyńska D., Dziatkowiak H., Starzyk J. i wsp. (Kraków)
Wpływ kortyzolu na przemianę kostną i homeostazę wapniowo-fosforanową u dziewcząt z
jadłowstrętem psychicznym
(The effect of cortisol on bone and calcium – phosphate metabolism in girls in anorexia nervosa)
P30 Błaszczyk A. (Łódź)
Ocena badania ultradźwiękowego kości piętowej oraz wskaźników rozwoju biologicznego u dzieci
łódzkich w wieku 10-13 lat (Evaluation of quantitative ultrasound examination of calcaneous and
developmental indices in children aged 10-13 years from Lodz)
P31 Loba-Jakubowska E., Błaszczyk A., Rusińska A. i wsp. (Łódź)
Obraz kliniczny zaburzeń mineralizacji szkieletu u dzieci w przebiegu chorób kości
uwarunkowanych genetycznie
(Clinical course of skeletal mineralization disturbances in children with genetic bone diseases)
P32 Shevchenko S.D. (Ukraine)
Osteoporosis and uncomplicated spinal fractures in children
(Osteoporoza i niepowikłane złamania kręgosłupa u dzieci)
P33 Shevchenko S.D., Ermak T.A., Spiliotina T.V. (Ukraine)
Osteoporosis in scoliosis (Osteoporoza w skoliozie)
P34 Shevchenko N.S. (Ukraine)
Osteopenia in children and adolescents with scleroderma
(Osteopenia u dzieci i młodzieŜy ze sklerodermią)
P35 Dobosiewicz K., Okrajni J., Jędrzejewska A. i wsp. (Katowice)
Próba oceny rozkładu oddziaływań w mięśniach stabilizujących postawę u dzieci z osteoporozą
idiopatyczną i objawową (Response distribution in posture stabilising muscles in children with
idiopathic and symptomatic osteoporosis - attempt of evaluation)
P36 Kołłątaj W., Szewczyk L. (Lublin)
Bóle kostne i trudności w poruszaniu się jako objawy wiodące w przebiegu zaburzeń mineralizacji
kośćca u 2 chłopców (Ostealgias and decresed motor activity as leading symptoms of bone mineral
content disorders in 2 boys)

Choroba zwyrodnieniowa (Osteoarthritis)
P37 Zgoda M., Pączek L., Bartłomiejczyk I. i wsp. (Warszawa)
Zawartość transformującego czynnika wzrostu-beta 1 w warstwie podchrzęstnej głowy kości
udowej koreluje z nasileniem zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego
(The content of transforming growth factor-beta 1 (TGF-β1) in subchondral bone of the femoral
head correlates with the severity of osteoarthritis of the hip)
P38 Tamm A., Kumm J., Tamm Ann i wsp. (Estonia)
Cartilage oligometricmatrix protein (COMP) in subjects with early osteoarthritis of the knee joints
(Białka oligometryczne macierzy chrząstki (COMP) u osób z wczesnymi zmianami
zwyrodnieniowymi stawów kolanowych)
P39 Sosin P., Ciszek E., Bac A. i wsp. (Kraków)
Skuteczność wiskosuplementacji w terapii zamian zwyrodnieniowych stawu kolanowego – wyniki
1-rocznej prospektywnej kontrolowanej obserwacji (Efficacy of viscosupplementation in therapy of
knee osteoarthritis – 1-year prospective controlled observation)
P40 Daniluk S., Badurski J.E., Busłowska J. i wsp. (Białystok)
Hamowanie wydalania wskaźnika degradacji chrząstki po 12 miesiącach leczenia raloksyfenem
kobiet z gonartrozą i osteopenią (Depression of chondral degradation marker release after 12
month of raloxifene treatment in women with osteopenia and knee osteoarthritis)
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P41 Badurski J.E., Daniluk S., Holiczer W. i wsp. (Białystok)
Istotne poprawy wskaźników WOMAC i Lequesne po rocznym leczeniu raloksyfenem kobiet z
osteopenią i chorobą zwyrodnieniową kolan (Significant improvement of WOMAC and Lequesne
indices after 1-year raloxifene treatment of women with osteopenia and knee osteoarthritis)
P42 Milutinovic S. R., Zlatkovic-Svenda M. I. (Serbia and Montenegro)
Synovitis in knee osteoarthritis - ultrasound and clinical study (Zapalenie błony maziowej w
chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego – badanie ultrasonograficzne i kliniczne )
P43 Tamm A., Hansen Ü., Veske K. i wsp. (Estonia)
Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) in symptomatic and non-symptomatic
middle-aged population in Estonia (Pourazowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego u
pacjentów objawowych i bezobjawowych w średnim wieku w populacji Estonii)
P44 Stepień A., Pawlus J., Nowak E. i wsp. (Kraków)
Obrazowanie zmian zapalnych stawów z wykorzystaniem metody scyntygraficznej
i termograficznej (Visualization of joints inflammation using scintigraphy and thermography)
P45 Drobniewski M., Synder M. (Łódź)
Odległe wyniki bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego w koksartrozie dysplastycznej
(Long - term results of uncemented total hip arthropalsty in dysplastic coxarthrosis)
P46 Smiyan S.I., Savochkina N.L., Barladyn O.R. i wsp. (Ukraine)
Management of patients with concomitant osteoarthrosis and osteoporosis: a densitometric study
(Postępowanie u pacjentów ze współistniejącą osteoporozą i zmianami zwyrodnieniowymi: badania
densytometryczne)

Tematy wolne-metabolizm kości (Free topics-bone metabolism)
P47 Atarowska M., Samborski W., Sobieska M. i wsp. (Poznań)
Kinezyterapia w osteoporozie (Kinetic therapy in osteoporosis)
P48 Atarowska M., Samborski W., Sobieska M. i wsp. (Poznań)
Rola fizjoterapii w leczeniu osteoporozy
(The role of physiotherapy in the treatment of osteoporosis)
P49 Tabor Z. (Kraków)
Metody wyznaczania anizotropii kości beleczkowej na podstawie obrazów w skali szarości
(Quantifying trabecular bone anisotropy from grey-level images)
P50 Ostrowska Z., Kos-Kudła B., Marek B. i wsp. (Zabrze)
Okołodobowe oscylacje insulinopodobnego czynnika wzrostu-I, osteoprotegeryny i jej
rozpuszczalnego ligandu sRANKL a metabolizm kostny u otyłych kobiet po menopauzie
(Daily oscillations of insulin-like growth factor-I, osteoprotegerin and its soluble ligand sRANKL
and bone metabolism in postmenopausal obese women)
P51 Sawicki A.Z. (Warszawa)
Torbiel bliŜszej przynasady kości udowej u chorej z jawną osteoporozą ze złamaniami kręgów (opis
niezwykłego przypadku) (Large femoral cyst in patient with established osteoporosis and multiple
bone fractures (unusual case))
P52 Goździk J., Gburek Z., Kotyla P. i wsp. (Katowice)
Usztywniająca hyperostoza szkieletu w przebiegu toksycznego działania witaminy A. Opis
przypadku (Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in the course of a chronic vitamin A
intoxication. A case report)
P53 Ostrowska Z., Szapska B., Kos-Kudła B. i wsp. (Zabrze)
Okołodobowe stęŜenia leptyny i jej rozpuszczalnego receptora a układ RANKL/RANK/OPG u
kobiet po menopauzie z otyłością olbrzymią (Circadian concentrations of leptin and its soluble
receptor and RANKL/RANK/OPG system in postmenopausal women with extreme obesity)
P54 Czerwińska E., Walicka M., Tałałaj M. i wsp. (Warszawa)
Ocena gospodarki wapniowej i masy kostnej u osób z otyłością olbrzymią
(Calcium homeostasis and bone mass in patients with morbid obesity)
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P55 Przybyłowicz K., Cichon R., Wądołowska L. i wsp. (Olsztyn)
Status tkanki kostnej u kobiet z nadwagą i otyłością
(Bone mineral status in women with overweight and obesity)
P56 Krela-Kaźmierczak I., Łykowska-Szuber L., Linke K. (Poznań)
Osteoprotegryna, sRANKL, TNF-α, interleukina-6 w patologii i regulacji gęstości mineralnej kości
u kobiet z otyłością (Soluble receptor activator of nuclear factor (NF)-KB ligand (sRANKL),
osteoprotegrin (OPG), tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) and interleukin-6 (IL-6) in
regulation of bone mineral density (BMD) in obese and osteoporotic women)

Tematy wolne-ortopedia (Free topics-orthopaedics)
P57 Wroński S., Kaleta M., Gaździk T.S. i wsp. (Sosnowiec)
System stabilizacyjny „INTEGRACJA” w leczeniu złamań okołoprotezowych trzonu kości udowej
(INTEGRACJA® stabilisation system in the treatment of periprosthetic fractures of femoral bone
shaft)
P58 Shevchenko S.D. (Ukraine)
Legg-Calve-Pertes disease and osteoporosis (Choroba Legg-Calve-Petresa i osteoporoza)
P59 Kołłątaj W., Szewczyk L. (Lublin)
Próba zachowawczego leczenia dysplazji włóknistej kości
(The attempts to apply non-operable treatment methods in the case of fibrous dysplasia of bone)
P60 Rolik О.V., Zasadnyuk І.А., Hrubar Yu.О. i wsp. (Ukraine)
Treatment of fractures and nonunions of long bones
(Leczenie złamań i stawów rzekomych kości długich)
P61 Kaleta M., Wroński S., Gajda T. i wsp. (Sosnowiec)
Gwoździowanie śródszpikowe w leczeniu zaburzeń zrostu trzonu kości piszczelowej
(Intramedullary nailing in the treatment of tibial diaphysis nonunion)
P62 Ivchenko V.K., Ivchenko D.V., Pankratyev A.A. i wsp. (Ukraine)
Replacing ceramoplastics of lower extremities cylindrical bones after pathologic focus resection
(Wypełnianie plastyką ceramiczną po usunięciu patologicznych ognisk kości długich kończyn
dolnych)
P63 Zlatkovic-Svenda M.I, Milutinovic S. R. (Serbia and Montenegro)
Patients with carpal tunnel syndrome - clinical, ultrasound and electroneuromiography findings
(Pacjenci z zespołem cieśni nadgarstka – wyniki kliniczne, ultrasonograficzne
i elektroneuromiograficzne)
P64 Piontek T., Ciemniewska K., Szulc A. i wsp. (Poznań)
Ocena sferyczności głowy kości udowej u chorych po leczeniu operacyjnym metodą Chiariego
(The assess of femoral head sphericity in patients after the Chiari osteotomy)
P65 Jaegermann Z., Karaś J., Michałowski S. (Warszawa)
Właściwości i zastosowanie porowatych implantów korundowych
(Properties and applications of porous alumina implants)
P66 Piontek T., Ciemniewska K., Głowacki M. i wsp. (Poznań)
Klasyfikacja Calverta w ocenie odległych wyników leczenia chorych po osteotomii miednicy
według Chiariego
(The Calvert classification in assess distant treatment results of patients after the Chiari osteotomy)
P67 Karaś J., Ciołek L. (Warszawa)
Badania cementów wapniowofosforanowych do wypełniania ubytków kości (Studies on calcium
phosphate cements for filling bone defects)
P68 Michałowski S., Jaegermann Z., Karaś J. i wsp. (Warszawa)
Resorbowalne biomateriały gipsowe do wypełniania ubytków kości
(Resorbable calcium sulfate as a bone graft material)
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Badania eksperymentalne (Experimental research)
P69 Luzin V.I., Ivchenko V.K., Ivchenko A.V. i wsp. (Ukraine)
Chemical composition features of the regenerate of metadiaphyseal defects filled with the materials
based on biogenic hydroxyapatite (Cechy związków chemicznych regeneratu ubytków przynasad
wypełnionych materiałem opartym na hydroksyapatycie)
P70 Dębiński A., Nowicka G. (Warszawa)
Wpływ pamidronianu sodu i fluorku sodu podawanych razem na ektopową osteoindukcję u szczura
(Effect of co-treatment with sodium pamidronate plus sodium fluoride on ectopic bone induction in
rats)
P71 Piłat-Marcinkiewicz B., Lebda-Wyborny T., Brzóska M.M. i wsp. (Białystok)
StęŜenie parathormonu w surowicy krwi i odczyn immunohistochemiczny w przytarczycach
samców szczura po długotrwałym, umiarkowanym naraŜaniu na kadm
(The level of parathormone in serum and immunohistochemical reaction in the parathyroid gland of
male rats at chronic, moderate exposure to cadmium)
P72 Luzin V.I., Ivanova L.N., Nishkumay O.I. i wsp. (Ukraine)
Ultrastructure of cancellouse bone mineral in senile rats on high-cholesterol diet
(Ultrastruktura kości beleczkowej u starych szczurów na diecie wysokocholesterolowej)
P73 Kaczmarczyk-Sedlak I. (Sosnowiec)
Nowy eksperymentalny model osteomyelitis aseptica chronica u szczurów
(The new experimental model osteomyelitis aseptica chronica in the rats)

29

L00
NEW CHALLENGES IN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS
John A Kanis
WHO Collaborating Centre for Metabolie Bone Diseases, University of Sheffield, Medical School, Beech Hill Road,
Sheffield S10 2RX, UK
The development of effective interventions for osteoporosis has had a significant impact on our ability to treat the
disorder and decrease vertebral and non-vertebral fracture risk. A major problem that needs to be resolved is who best
benefits from intervention, particularly in the absence of widespread screening policies with BMD. The resolution of
the problem is to optimise fracture risk prediction.
The purpose of predicting fracture risk is to direct interventions to those most at need and to avoid unnecessary
treatment. Since the determinants of osteoporotic fracture are multifactorial, risk prediction will always be imperfect.
Hip fracture prediction with BMD alone is at least as good as blood pressure readings to predict stroke. Like blood
pressure tests, the test has high specificity, but its sensitivity (detection rate) for fracture outcome is low over most
reasonable assumptions. When the WHO thresholds are used, the majority of fractures will occur in those individuals
characterised to be at low risk. The predictive value of BMD can be enhanced by the use of other factors such as
biochemical indices of bone resorption and clinical risk factors. Clinical risk factors that contribute to fracture risk
independently of BMD include age, previous fragility fracture, premature menopause, a family history of hip fracture
neuromuscular incompetence and the prolonged use of corticosteroids. The presence of such factors increases fracture
risk over and above that which can be explained on the basis of BMD. Therefore, diagnostic thresholds for
osteoporosis using BMD differ from intervention thresholds. Intervention thresholds should be based on the absolute
risk of fracture. In the absence of validated population screening strategies, a case finding strategy is recommended
based on the finding of risk factors and the computation of fracture probability.
Because of the many techniques available for fracture risk assessment, the ten year probability of fracture is the
desirable parameter to determine intervention thresholds. The setting of intervention thresholds is ultimately dependent
on health economic considerations. When BMD is used as a test alone, an intervention threshold of –2.5 SD is costeffective. In the presence of other independent risk factors less stringent criteria are appropriate so that intervention
can be directed to individuals where hip fracture probability ranges from 2% to 10% (depending on age). These
thresholds, derived from Sweden or the UK, require modification in different countries to take account of different
costs and risks that vary markedly in different regions of the world.
L00
NOWE WYZWANIA W LECZENIU OSTEOPOROZY
John A. Kanis
WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, Medical School, Beech Hill Road,
Sheffield S10 2RX, UK
Rozwój efektywnych interwencji leczniczych w osteoporozie ma istotny wpływ na naszą moŜliwość leczenia i
obniŜania ryzyka złamań kręgowych i pozakręgowych. Głównym problemem, który wymaga rozwiązania jest to, kto w
najlepszy sposób skorzysta z interwencji leczniczej, szczególnie w obliczu braku polityki szerokich przesiewowych
badań BMD. Rozwiązaniem problemu jest optymalizacja przewidywania ryzyka złamania.
Celem przewidywania ryzyka złamania jest bezpośrednia interwencja dla tych, którzy tego wymagają i unikniecie
niepotrzebnego leczenia. PoniewaŜ determinanty złamań osteoporotycznych są wieloczynnikowe, przewidywanie
ryzyka złamania będzie zawsze niedoskonałe.
Przewidywanie złamania kości udowej przy uŜyciu wyłącznie BMD jest co najwyŜej tak dobre jak przewidywanie
udaru na podstawie pomiarów ciśnienia krwi. Podobnie jak mierzenie ciśnienia pomiary BMD mają wysoką
specyficzność, ale ich czułość (współczynnik wykrywania) w wykrywaniu złamań jest niska pomimo jak najbardziej
racjonalnych załoŜeń. Kiedy uŜywamy kategorii diagnostycznych WHO większość złamań wystąpi u osób
scharakteryzowanych jako te o niskim ryzyku złamania. Wartość prognostyczna BMD moŜe zostać ulepszona przez
uŜycie innych czynników, takich jak biochemiczne markery resorpcji kości oraz kliniczne czynniki ryzyka. Kliniczne
czynniki ryzyka, które mają wartość w określaniu ryzyka złamania niezaleŜnie od BMD to: wiek, wcześniejsze
złamanie po niewielkim urazie, przedwczesna menopauza, złamania kości udowej w rodzinie, niewydolność nerwowomięśniowa oraz długotrwałe zaŜywanie leków kortykosteroidowych. Obecność takich czynników zwiększa ryzyko
złamania ponad to, co moŜna wyjaśnić na podstawie BMD. Dlatego teŜ kategorie diagnostyczne osteoporozy przy
uŜyciu BMD róŜnią się od kategorii interwencji leczniczej. Kategorie interwencji powinny opierać się na ocenie
absolutnego ryzyka złamania. JeŜeli brak jest sprawdzonych populacyjnych strategii przesiewowych, rekomendowana
jest analiza przypadków, oparta na znajdywaniu czynników ryzyka i obliczeniu prawdopodobieństwa złamania.
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Z powodu obecności wielu sposobów oceny ryzyka złamania, 10-letnie prawdopodobieństwo złamania jest
parametrem poŜądanym do określenia progu interwencji leczniczej. Ustalenie progu interwencji leczniczej zaleŜy
ostatecznie od racji zdrowotno-ekonomicznych. Kiedy uŜywamy wyłącznie badania BMD progiem interwencji jest
odchylenie standardowe o –2.5 SD, który jest efektywny ekonomicznie. W obecności innych niezaleŜnych od BMD
czynników ryzyka bardziej odpowiednie są mniej restrykcyjne kryteria, według których leczenie moŜe zostać
skierowane do tych osób, u których prawdopodobieństwo złamania kości udowej waha się od 2% do 10% (w
zaleŜności od wieku). Ten sposób ustalania progu interwencji wywodzący się ze Szwecji czy teŜ Wielkiej Brytanii
wymaga modyfikacji w róŜnych państwach tak, aby uwzględnić róŜne koszty i niebezpieczeństwa, które znacznie
wahają się w róŜnych rejonach świata.
L01
STĘśENIE MARKERÓW TWORZENIA I RESORPCJI KOŚCI U KOBIET W OKRESIE
POMENOPAUZALNYM ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI TRZONÓW KRĘGÓW
LĘDŹWIOWYCH
Stanosz M.,1 Myśliwiec L.,1 Stanosz S. 2
1
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej
2
Pracownia Menopauzy i Andropauzy Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Libelta 67a, 71-274 Szczecin
Słowa kluczowe: osteoartroza, estrogeny, prolaktyna, pirydynolina, dezoksypirydynolina
Wstęp
Osteoartroza jest schorzeniem uwarunkowanym genetycznie, które rozwija się na podłoŜu chorób
wieloukładowych, obejmuje chrząstkę stawową, kości podchrzęstne, błonę maziową oraz struktury miękkie
stawów. Osteoartroza jest najczęstszym schorzeniem stawów populacji ludzkiej, prowadzącym do inwalidztwa.
Według Shurmy po 50 roku Ŝycia 80% ludzi ma juŜ zmiany zwyrodnieniowe.
Cel
Ocena zaleŜności między gęstością trzonów kręgów lędźwiowych a stęŜeniami pirydynolizy i
dezoksypirydynoliny w moczu.
Materiał i metodyka
Badaniem objęto 50 kobiet w wieku 45-55 lat we wczesnym okresie pomenopauzalnym fizjologicznego
przekwitania z negatywnym wywiadem chorobowym, które w zaleŜności od stopnia mineralizacji trzonów
kręgów lędźwiowych podzielono na dwie grupy. Grupa I kontrolna w wieku 51,1±3,3 obejmuje 24 kobiety z
prawidłową mineralizacją ocenianą wartościami referencyjnymi aparatu. Grupę II, badaną w wieku 50,4±6,3
stanowiło 26 kobiet, u których gęstość stopień gęstości był powyŜej wartości referencyjnych, ocenianej
tomografem firmy Siemens Somaton Plus-4, techniką pojedynczej energii (SEQCT), a uzyskane wartości
wyraŜono w mg/cm3. StęŜenia estradiolu i prolaktyny oznaczono radioimmunologicznie zestawami firmy
bioMerieux, estronu metodą izotopową, osteokalcyny metodą immunoenzymatyczną Elisa, prokolagenu metodą
izotopową, fosfatazę zasadową kostną metodą fotometryczną Chitachi. StęŜenie całkowitej pirydynoliny
i dezoksypirydynoliny w moczu porannym oznaczono metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej.
Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego Statistica Pl wersja 5 firmy StatSoft.
Wyniki
U kobiet z osteoartrozą stwierdzono znamienne obniŜenie estradiolu (p<0,04) oraz znamienny wzrost stęŜenia
prolaktyny (p<0,01). StęŜenia gonadotropin i estronu nie wykazują róŜnic. W zakresie markerów tworzenia kości
występuje znamienne obniŜenie kostnej fosfatazy zasadowej (p<0,03), natomiast stęŜenia prokolagenu i
osteokalcynuy nie wykazują róŜnic. StęŜenia pirydynoliny (p<0,004) i dezoksypirydynoliny (p<0,02) u kobiet z
osteoartrozą są znamiennie niŜsze w porównaniu z wartościami grupy kontrolnej.
Wnioski
1. Występowanie hyperprolaktynemii w zmianach zwyrodnieniowych trzonów kręgowych jest wskazaniem do
stosowania środków dopaminergicznych w skojarzonym leczeniu osteoartrozy.
2. Brak korelacji liniowej między gęstością mineralną trzonów kręgów lędźwiowych a stęŜeniami pirydynoliny
i dezoksypirydynoliny u kobiet z osteoartrozą sugeruje, Ŝe zaburzenia resorpcji nie są głównym czynnikiem
patogennym tego schorzenia.
L01
THE CONCENTRATION OF FORMING AND RESORPTION MARKERS IN MENOPAUSAL PERIOD
WOMEN WITH OSTEOARTROSIS CHANGES AT SPINAL VERTEBRAE
Stanosz M.,1 Myśliwiec L.,1 Stanosz S. 2
1
Department of Dental Surgery Pomeranian Academy of Medicine
2
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Introduction
Osteoartrosis is genetically determined disease, which develops on multisystem disease, spread on joint cartilage,
overcartilage bone, synovitis and soft structures of the joint. Osteoartrosis is the most frequent disease in human
being, which can conduct to invalid. 80% people after 50 years already suffer from osteoartrisis changes of the
joint.
The aim of the work is the evaluation of relationship between mineral density of spinal vertebrae and pirydynolin
and desoksypirydynolin concentration urine.
Material and methods
50 women were examined, aged 45-55 years old, in early, physiological postmenopausal period with negative
disease problems. The women were enrolled in two groups in dependence of mineral density of spinal vertebrae.
Group I, control, consisted of 24 women, aged 51,1±3,3 with physiological mineral density of spinal vertebrae.
Group II, examined, consisted of 26 women, aged 50,4±6,3, which mineral density of spinal vertebrae was higher
base on reference magnitude of the tomography Siemens Somoton Plus-4 Company, shown in mg/cm3.
The concentration of estradiol and prolaktyn evaluate radioimmunological bioMerieux method, estron isotope
method, osteocalcyn immunoenzymatic Elisa method, procolagen isotope method, alkali bone phosphatase
photometry method Chitachi. The concentration of total pirydynolin and dezoksypirydynolin at urine liquid
chromatography method. Statistic analyses were performed using statistic packet Statistica Pl version 5 StatSoft
company.
Results
In women with osteoartrosis the concentration of estradiol was decreased (p<0,04), prolaktyn was increased
(p<0,01), concentration of gonadotropin and estron was the same in both groups. There was increase of alkali
bone phosphatase (p<0,03), concentration of prokolagen and osteocalcyn are not changed. The concentration of
pirydynolin (p<0,004) and dezoksypirydynolin (p<0,02) was increased in women with osteoartrosis in
comparison to control group.
Conclusions
1. Hyperprolactynic problem is advisable to dopaminergic treatment in women with osteoatrisis syndrome of
mineral density of spinal vertebrae.
2. There is no correlation between mineral density of spinal vertebrae and concentration of pirydynolin and
dezoksypirydynolin in women with osteoartrosis, which suggested that resorption disease are not the main
pathogenic factor of osteoartrosis disease.
L02
OSTEOARTHRITIS AS A COMPONENT OF THE METABOLIC SYNDROME
Korochina I.E.
Orenburg state medical academy, Orenburg, Novaya str., 23/1 – 37. 460050, Orenburg, Russia
Keywords: osteoarthritis, metabolic syndrome
Introduction
Osteoarthritis (OA) metabolic in its essence and degenerative on the physiological basis, remains one of the most
widespread and mysterious rheumatic diseases (RD). A well-known association of the clinical and metabolic
disturbances of carbohydrate and fat metabolisms, arterial hypertension, the disturbances of hemostasis,
hyperglycemia, and microalbuminuria (metabolic syndrome (MS)), as a rule, is combined with OA, osteochondrosis
(OH) or gout. The study of interrelation of these polyetiological RD and MS is urgent, since it will make it possible to
estimate the possibility of adequate treatment in a new way.
Aim of the study
To estimate the special features of debut, clinical manifestations, roentgenological characteristics and interrelation of
OA and MS.
Materials:
62 women of average age (49,8±2,9) with OA on the basis of MS have been examined.
Methods
Clinical questionnaires and objective inspection, roentgenography of the involved joints mainly of the knees and
ankles, and/or the breast division of spine, bone densitometry, were carried out, functional and laboratory tests being
used. The statistical processing is done.
Results
Polyarticular OA defect, roentgenological stage 2,1±0,16 with the degree of the functional insufficiency of the joints 1,8±0,10 were predominant. OH of the spine in all these patients was also confirmed roentgenologically, however
clinical manifestations according to the place varied: 11 patients had defects of the neck division, and 14 had the breast
defects. In 59 (95, 2%) patients burdened hereditary anamnesis of MS was revealed and in 60 (96,8%) - of RD. OP was
determined densitometrically only in 5 patients of the studied cohort of the older age. This investigation and the
analysis of the obtained data make it possible to note a number of the revealed regularities. Roentgenological stage of
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OA correlated with the mass index of the body, the manifestation of dyslipidemia, the level of glycemia and with the
area under the sugar curve, age, metabolic electrocardiogram’s changes according to the ischemic type. The clinical
"metamorphosis" was observed, in 16 (25,8%) patients the appearance and the progression of diabetic polineyropatia
changed the "nature" of the painful syndrome – the load pain, characteristic of OA, became constant both at rest and at
night with the increasing intensity. A larger number of joints progressively was implicated into the process, including
the small joints of the hands. These phenomena increase the functional insufficiency of the involved joints and
considerably decrease the quality of the patients life.
According to the results of the conducted questioning, regularity in the priority of the appearance of clinical
components of MS was revealed. It is most frequently demonstrated by obesity and by arterial hypertension. Then the
appearance of combination of dyslipidemia, OH, and/or OA follows. Disturbance of tolerance to the carbohydrates and
diabetes mellitus aggravates the clinical demonstrations of OA and is accompanied by its more frequent exacerbations.
Ischamic heart disease with the progressive disturbances of carbohydrate metabolism and with their complications
change clinical characteristics of "classical" OA.
Conclusion
OA is an obligatory component of MS. In these patients a number of clinical special features of OA were revealed.
L02
CHOROBA ZWYRODNIENIOWA JAKO SKŁADOWA ZESPOŁU METABOLICZNEGO
Korochina I.E.
Orenburg state medical academy,Orenburg,Russia, Novaya str.23/1-37. 460050,Orenburg, Rosja
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, zespół metaboliczny
Wstęp
Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA) jako uogólniona w swojej istocie i powstająca w skutek degeneracji
naturalnych procesów fizjologicznych pozostaje jedną z najbardziej rozpowszechnionych i tajemniczych chorób
reumatologicznych (RD). Dobrze znany związek klinicznych i metabolicznych zaburzeń węglowodanowych i
tłuszczowych, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń hemostazy, hiperglikemi i mikroalbuminurii (zespół metaboliczny MS) są z reguły powiązane z OA, osteochondrozą (OH) czy teŜ dną moczanową.
Badanie wzajemnych relacji tych polietiologicznych jednostek chorobowych (RD i MS) jest istotne, poniewaŜ daje
szansę odpowiedniego leczenia nowymi metodami.
Cel badania
Ocenić szczególne cechy początku, objawy kliniczne, charakterystykę radiologiczną oraz wzajemne relacje pomiędzy
chorobą zwyrodnieniową stawów (OA) i zespołem metabolicznym (MS).
Materiał
Badane były 62 kobiety, w średnim wieku (49,8+/-2,9) z OA z zespołem metabolicznym (MS syndrome).
Metody
Wykonaliśmy kliniczny kwestionariusz i obiektywną kontrolę, zdjęcia rentgenowskie zajętych stawów kolanowych,
stawów skokowych i/lub odcinka piersiowego kręgosłupa, densytometrię, testy czynnościowe i laboratoryjne.
Wykonano obliczenia statystyczne.
Wyniki
Dominujące były wielostawowe uszkodzenia w OA, w radiologicznym stadium 2,1+/-1,6 ze stopniem niewydolności
czynnościowej stawów -1,8+/-0,10. OH kręgosłupa u wszystkich pacjentów były takŜe potwierdzane radiologicznie,
jakkolwiek kliniczne objawy zaleŜnie od miejsca badania były róŜne: 11 pacjentów miało uszkodzenia kręgosłupa
szyjnego i 14 odcinka piersiowego. 59 (95,2%) pacjentów było obciąŜonych dziedzicznie MS z wywiadu , a 60
(96,8%) RD. OP stwierdzono densytometrycznie tylko u 5% pacjentów w badanej kohorcie osób w starszym wieku. To
badanie i analiza otrzymanych danych pozwala stwierdzić wiele regularności. Radiologiczne stadium OA korelowało z
indeksem masy ciała, występowaniem dyslipidemii, poziomem glikemii, powierzchnią poniŜej krzywej cukrowej,
wiekiem, metabolicznymi zmianami w EKG o typie niedotlenienia. Obserwowano kliniczną "metamorfozę", u 16
(25,8%) pacjentów wystąpienie i postęp polineuropatii cukrzycowej zmienił "naturę" zespołu bólowego - ból
obciąŜeniowy charakterystyczny dla OA stał się bólem zarówno spoczynkowym jak i nocnym i to o większym
nasileniu. Większość stawów progresywnie wchodziła w ten proces, włączając w to małe stawy rąk. Ten fenomen
powodował wzrost niewydolności funkcjonalnej zajętych stawów i znacząco obniŜał jakość Ŝycia pacjentów. Zgodnie
z wynikami wprowadzonymi w kwestionariusz stwierdzono regularność w kolejności występowania klinicznych
komponent MS. Najczęściej dotyczyło to otyłości i nadciśnienia tętniczego. Kombinacja dyslipidemi, OH i/lub OA
była na drugim miejscu. Zaburzenia tolerancji węglowodanów i cukrzyca pogarszały kliniczne objawy OA i
współistniały z ich większą częstością zaostrzeń. Choroba niedokrwienna serca z narastającymi zaburzeniami
metabolicznymi węglowodanów i z ich powikłaniami zmienia kliniczną charakterystykę klasycznej OA.
Wnioski
OA jest obligatoryjną komponentą MS. U tych pacjentów stwierdzono wiele klinicznie specyficznych cech OA.
L03
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ANALIZA ASOCJACJI GENÓW METABOLIZMU I STRUKTURY TKANKI KOSTNEJ Z GĘSTOŚCIĄ
MINERALNĄ KOŚCI ORAZ WYSTĘPOWANIEM ZŁAMAŃ W POPULACJI POLSKIEJ
Horst-Sikorska W. 2, Kalak R. 1, Wawrzyniak A. 2, Marcinkowska M. 2, Celczyńska-Bajew L. 2, Słomski R. 1,3
1 Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza, Poznań
2 Zakład Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna, Poznań
3 Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
Osteoporoza jest częstą chorobą charakteryzującą się zmniejszeniem gęstości mineralnej kości (BMD) i zaburzeniami
mikroarchitektury tkanki kostnej, co prowadzi do występowania niskoenergetycznych złamań. Rozwój osteoporozy
jest procesem wieloczynnikowym z udziałem zarówno czynników środowiskowych jak i genetycznych. Wykazano, Ŝe
znaczna część zmienności gęstości mineralnej kości (aŜ do 80%) ma uwarunkowanie genetyczne. Poszukiwanie
konkretnych genów wpływających na rozwój osteoporozy jest jednak trudne, poniewaŜ stan tkanki kostnej jest
uwarunkowany wielogenowo i zaleŜny od licznych czynników środowiskowych, które dodatkowo modyfikują wpływ
podłoŜa genetycznego. Dotychczas wykonano badania licznych genów kandydujących, mogących mieć wpływ na
rozwój osteoporozy, dla wielu róŜnych populacji. Nasze badania dotyczyły polimorfizmów genów osteoprotegeryny
(OPG), transformującego czynnika wzrostu beta 1 (TGFB1), receptora witaminy D (VDR), receptora estrogenowego 1
(ESR1), kolagenu 1 alfa 1 (COLIA1) oraz czynnika morfogenetycznego kości 2 (BMP2) i obejmowały grupy 239
kobiet oraz 40 męŜczyzn. Analizę asocjacji wykonano dla BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa (99 kobiet) oraz
BMD szyjki kości udowej (163 kobiety). Wykonano równieŜ analizę asocjacji typu case-control dla wystąpienia
złamania (łącznie 279 kobiet i męŜczyzn). Stwierdzono efekt dawki allela „f” polimorfizmu FokI genu VDR dla
odcinka lędźwiowego kręgosłupa. U homozygot „ff ” średnia BMD (skorygowana względem wieku, masy ciała i
wzrostu) jest najniŜsza i wynosi 0,792 g/cm2, u heterozygot „Ff” wynosi 0,826 g/cm2, a u homozygot „FF” wynosi
0,875 g/cm2, (p=0,047). Efekt ten nie jest jednak widoczny dla BMD w obszarze szyjki kości udowej, gdzie z kolei
stwierdzono asocjację haplotypu bAT polimorfizmów BsmI, ApaI, i TaqI genu VDR z niŜszą BMD. RównieŜ tu
zaobserwowano efekt dawki haplotypu. Kobiety homozygotyczne dla bAT mają najniŜszą średnią BMD, która wynosi
0,671 g/cm2, u heterozygot posiadających tylko jedną kopię haplotypu bAT BMD wynosi 0,686 g/cm2, a u homozygot
bez haplotypu bAT BMD wynosi 0,719 g/cm2, (p=0,031). Wpływ ten nie jest jednak widoczny w odcinku
lędźwiowym kręgosłupa. W przypadku analizy dla złamań asocjację zaobserwowano z haplotypem baT. Wśród osób
homozygotycznych dla haplotypu baT osoby ze złamaniami stanowią ponad 41% grupy w porównaniu do 27% i 29%
odpowiednio w grupach osób z jednym, lub bez haplotypu baT. Iloraz szans OR=1,9 p=0,026. Uzyskane wyniki
sugerują wpływ polimorfizmów genu VDR na rozwój osteoporozy w populacji polskiej, nie są jednak zgodne przy
porównaniu pomiędzy odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa a obszarem szyjki kości udowej. RównieŜ asocjacja z
występowaniem złamań dotyczy innego haplotypu, niŜ asocjacja z niską gęstością mineralną kości. To zróŜnicowanie
nakazuje ostroŜne podchodzenie do uzyskanych wyników.
L03
ASSOCIATION ANALYSIS OF GENES INVOLVED IN BONE METABOLISM AND STRUCTURE WITH
BONE MINERAL DENSITY AND FRACTURES IN POLISH POPULATION
Horst-Sikorska W. 2, Kalak R. 1, Wawrzyniak A. 2, Marcinkowska M. 2, Celczyńska-Bajew L. 2, Słomski R. 1,3
1 Department of Biochemistry and Biotechnology, Agricultural University, Poznan, Poland
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3 Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland
Osteoporosis is a common disease characterized by decrease in bone mineral density (BMD) and microarchitectural
deterioration of the bone structure leading to higher susceptibility to fractures. Development of osteoporosis is
multifactorial process in which environmental and genetic factors play an important role. Recent studies have indicated
that the majority (up to 80%) of the variability in bone mass and density is genetically determined. Molecular genetic
basis of osteoporosis remains difficult to define because the bone mass, a major determinant of osteoporosis fracture
risk, is quantitative trait, influenced by interaction between many genes and environmental factors. To date several
candidate genes have been analyzed in relation to osteoporosis in many populations. We studied polymorphisms of
osteoprotegerin gene (OPG), transforming growth factor beta 1 gene (TGFB1), vitamin D receptor gene (VDR),
estrogen receptor 1 gene (ESR1), collagen type 1 alpha 1 gene (COLIA1) and bone morphogenetic protein 2 gene
(BMP2) in group of 239 women and 40 men. Association analysis was done for lumbar spine (L1-L4) BMD (99
women), for femoral neck BMD (163 women) and for fracture occurrence (279 women and men). Allele dose effect
for allel “f” (VDR FokI) at lumbar spine was observed. Homozygotes “ff” had lowest mean BMD (adjusted for age,
body mass and height) – 0.792 g/cm2, heterozygotes “Ff” had intermediate BMD – 0.826 g/cm2 and homozygotes
“FF” had highest BMD – 0.875 g/cm2, (p=0.047). This effect was not seen at femoral neck, where in turn allele dose
effect for bAT haplotype (VDR BsmI, ApaI, TaqI) was observed. Homozygotes for bAT haplotype had lowest BMD 0.671 g/cm2, heterozygotes possessing only one copy of bAT had intermediate BMD – 0.686 g/cm2 and homozygotes
without bAT had highest BMD – 0.719 g/cm2, (p=0.031). This effect was not seen for bAT at lumbar spine. In casecontrol analysis of fracture, association with haplotype baT was observed. Prevalence of fractures in group
homozygous for baT was: 41%, whereas in groups with one copy of baT and without baT was 27% and 29%,
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respectively. It equals to odds ratio OR=1.9, p=0.026. These results suggest influence of VDR gene polymorphism on
osteoporosis development in Polish population, nevertheless, are not consistent between lumbar spine, femoral neck
and fractures. This discrepancy shows that BMD might not be the major risk factor for fractures occurrence.
L04
EVIDENCE OF AN ACUTE BIOCHEMICAL RESPONSE OF OSTEOCLASTS TO ENDOGENOUS
PARATHYROID HORMONE IN HEALTHY YOUNG MEN
Zikan V., Stepan J.J.
3rd Department of Internal Medicine, Charles University, Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
Keywords: calcium, C-telopeptide, EDTA, osteoclasts, parathyroid hormone
Aim
To test the hypothesis that osteoclasts working on bone surfaces are sensitive to minute changes in parathyroid
hormone (PTH) concentrations, we measured the acute response of PTH and bone resorption marker to EDTA induced
hypocalcemia in eight healthy young men.
Methods
After a standard breakfast (0600 a.m.) and following 3-h fast, blood samples were obtained before (09:00 a.m.,
baseline) and at 33, 45, 60, 90, 120 and 180 min after the beginning of infusion of sodium EDTA (10 mg/kg BW over a
30 min period) or 0.9 % NaCl solution (control period). Samples were analyzed for serum ionized calcium (ISA AVL
9180), serum C-terminal telopeptide of type I collagen (CTX; beta CrossLaps, Elecsys 1010 analyzer) and plasma
intact PTH (Elecsys 1010 analyzer).
Results
EDTA infusion induced a significant decrease in serum ionized calcium (Ca) concentrations (p < 0.001; RM ANOVA)
with a nadir of 1.23 ± 0,04 mmol/l at 33 min (mean decrease by 7.7 % below baseline). The recovery of serum Ca
concentrations was slow and did not reach baseline concentrations during the remainder of the study period. Plasma
PTH concentrations significantly increased (p < 0.001; RM ANOVA) to a peak of 101 ± 39.5 ng/l at 33 min (mean
increase by 288 % above baseline). Thereafter, concentrations of plasma PTH returned quickly near to baseline (25.3
± 6 ng/l), although a slightly higher concentrations of PTH than those at the baseline persisted throughout the
remainder of the study period. The concentrations of bone resorption marker serum CTX did not significantly change
during the first 45 min, although, concentrations tended to increase at 45 min after the start of EDTA infusion. The
significant increase of serum CTX was observed at 60 min after the start of EDTA infusion and continued to rise until
90-120 min with subsequent plateau until 180 min (p < 0.001 RM ANOVA; p < 0.05 Tukey test). The CTX area under
the curve after the EDTA infusion period was significantly larger than that after the control test period (p < 0.01; ttest).
In conclusion, our study provides an evidence of the osteoclasts response to acute endogenous PTH secretion in healthy
young men.
L04
DOWODY NA SZYBKĄ ODPOWIEDŹ BIOMECHANICZNĄ OSTEOKLASTA NA ENDOGENNY
PARATHORMON U ZDROWYCH MŁODYCH MĘśCZYZN
Zikan V; Stepan J.J.
3rd Department of Internal Medicine, Charles University, Faculty of Medicine, Praga, Republika Czeska
Słowa kluczowe: wapno, C-telopeptyd, EDTA, osteoklasty, parathormon (PTH)
Cel
Aby sprawdzić hipotezę, Ŝe osteoklasty pracujące na powierzchni kości są czułe na minutowe zmiany stęŜenia PTH
mierzyliśmy ostrą reakcję PTH i markerów resorpcji kości, indukując hipokalcemię EDTA u 8 młodych zdrowych
męŜczyzn.
Metody
Po standardowym śniadaniu (godz. 6.0 rano) i trzygodzinnej przerwie w jedzeniu pobrano próbki krwi (godz. 9.00
wyjściowa) i w 33, 45, 60, 90, 120 i 180 minucie po infuzji sodowego EDTA (10 mg/kg masy ciała wciągu 30 min) lub
0,9% NaCl (przedział kontrolny).W próbkach krwi oznaczano poziom zjonizowanego wapna w surowicy (ISA AVL
9180), surowiczy C-końcowy telopeptyd I typu kolagenu (CTX; beta CrossLaps, Elescys 1010 analyzer) i
plazmatyczny nienaruszony PTH (Elecsys 1010 analyzer).
Wyniki
Infuzja EDTA powodowała znaczący spadek stęŜenia zjonizowanego wapnia (Ca) (p<0.001; RM ANOVA) w
surowicy, z najniŜszą wartością 1.23+/-00,04 mmol/l w 33 min. (średni spadek o 7,7% poniŜej wartości wyjściowej).
Powrót wartości stęŜenia surowiczego Ca był wolny i nie osiągnął wartości stęŜenia wyjściowego do końca badania.
StęŜenie plazmatycznego PTH znacząco wzrosło (p<0.001; RM ANOVA) osiągając szczyt 101+/-39,5 ng/l w 33 min.
50

(średni wzrost o.285 % ponad wartość wyjściową). Później stęŜenie plazmatycznego PTH powróciło szybko do
wartości bliskiej wyjściowej (25,3+/-6 ng/l), jakkolwiek nieznacznie wyŜsze stęŜenie PTH niŜ to wyjściowe
pozostawało do końca badania. StęŜenie markera resorpcji kości, surowiczego CTX nie wykazywało znaczących zmian
w ciągu pierwszych 45 min, jakkolwiek stęŜenie to miało tendencję do wzrostu w 45 minucie od początku infuzji
EDTA. Znaczący wzrost surowiczego CTX był obserwowany w 60 min od początku infuzji EDTA i trwał do 90-120
min, z następowym plateau aŜ do 180 min (p<0.001 RM ANOVA; p<0.05 Tukey test).Obszar CTX pod krzywą po
okresie infuzji był znacząco większy niŜ w badanym okresie kontrolnym (p<0.01; t-test)
Podsumowując, nasze badanie dostarczyło dowodów na istnienie odpowiedzi osteoklastów na ostre endogenne
wydzielanie PTH u zdrowych młodych męŜczyzn
L05
POSTĘPY W LECZENIU ZABURZEŃ GOSPODARKI KOSTNEJ U CHORYCH Z NIEODWRACALNĄ
NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
Nowak Z., Wańkowicz Z.
Klinika Nefrologii ze Stacją Dializ Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik Kliniki prof. dr .med. Zofia Wańkowicz
Słowa kluczowe: osteodystrofia nerkowa, osteoporoza wtórna, wtórna nadczynność przytarczyc
U chorych z przewlekłymi chorobami nerek obniŜenie wartości filtracji kłębuszkowej poniŜej 50-60 ml/min. znacząco
zaburza homeostazę układu kostnego. Prowadzi to do powstawania nieprawidłowości ilościowych i jakościowych
tkanki kostnej określanych zbiorczym mianem osteodystrofii nerkowej (ON).
Aktualnie stosowane metody leczenia ON u chorych z nieodwracalną niewydolnością nerek (NNN) oparte na
wapniowych środkach wiąŜących fosforany w przewodzie pokarmowym i metabolitach witaminy D3 są niedoskonałe z
uwagi na liczne działania uboczne uniemoŜliwiające długotrwałe stosowanie. PowaŜne zagroŜenia wynikające z
takiego leczenia to m.in.: wzrost częstości adynamicznej choroby kości i zwapnień przerzutowych odpowiadających za
zwiększenie śmiertelności z powodu powikłań sercowo-naczyniowych. Ponadto tylko niewielki odsetek chorych
leczonych tymi środkami osiąga załoŜone cele lecznicze. Naturalnym więc odruchem są poszukiwania nowych
narzędzi terapeutycznych. Wysiłki skierowane są przede wszystkim na poprawę efektywności leczenia wtórnej
nadczynności przytarczyc. MoŜna to uzyskać poprzez:
1. Zwalczanie hiperfosfatemii z zastosowaniem nowych środków wiąŜących fosforany w przewodzie pokarmowym.
DuŜe nadzieje wiąŜe się z sewelamerem syntetycznym polimerem alliloaminy, węglanem lantanu, związkami Ŝelaza.
2. Stosowanie nowych analogów witaminy D o mniejszych właściwościach działania hiperkalcemizującego i
hiperfosftemicznego z zachowaniem działania hamującego wydzielanie parathormonu. Na przykład: paricalcitrol (19nor-1,25(OH)2D2, oxacalcitrol (22-oxa-1,25(OH)2D3), doxecalciferol (1alfa(OH)D2, falekalcitrol (1,25(OH)2-26,27F6-D3).
3. Stosowanie kalcymimetyków cinacalcet - substancji, które działając na receptory wapniowe zlokalizowane na
powierzchni przytarczyc skutecznie hamują sekrecję parathormonu.
Ostatnio próbuje się takŜe wykorzystać najnowsze zdobycze wiedzy na temat oddziaływań typu komórka-komórka
pomiędzy osteoklastem i osteoblastem między innymi poprzez próby zastosowania rekombinowanej osteoprotegeryny
(rhOPG) bądź białka morfogenetycznego kości BMP-7. DuŜe nadzieje wiąŜe się takŜe z nowymi odkryciami
dotyczącymi fosfatoniny (fibroblast growth factor 23 FGF-23) oraz inhibitora kalcyfikacji fetuiny A. U chorych z
NNN podejmowane są takŜe próby wykorzystania w leczeniu zaburzeń gospodarki kostnej preparatów dotychczas nie
stosowanych w tej grupie chorych takich jak bisfosfoniany czy selektywne modulatory receptora estrogenowego
SERM. Pewne nadzieje wiązane są takŜe z preparatami o działaniu anabolicznym na kość jak np. statyny, fluorki.
Pełna ocena proponowanych metod leczenia wymaga jeszcze weryfikacji w niezaleŜnych wieloośrodkowych
badaniach, jednak wstępne doniesienia wydają się być obiecujące i dają nadzieję na poprawę skuteczności leczenia.
L05
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In patients with chronic kidney disease (CKD) when the glomerular filtration rate falls below 50-60ml, bone
homeostasis is significantly affected. These quantitative and qualitative disturbances are called renal osteodystrophy
(ROD).
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Current therapies of ROD which use calcium phosphate binders and vitamin D3 active metabolites have several serious
adverse effects which make them impractical for prolonged use. Adynamic bone disease and metastatic calcification
are most frequently reported to be responsible for an increased cardiovascular mortality rate. Moreover, in only small
percentage of ROD patients is the therapeutic goal achieved. Consequently better therapies are sought and are aimed
predominantly at secondary parathyroidsim. Several modalities have been proposed: They are as follows
1. Reduction in hyperphosphemia by new noncalcium containing phosphate binders. Sevelamer chydrochloride – a
synthetic nonabsorbable polimer and lanthanum carbonate are among the most promising agents.
2. New vitamin D analogs with reduced hypercalciuric and phosphemic effect but preserved inihibitory action of PTH
release. For example: paricalcitrol (19-nor-1.25(OH)2D2, oxacalcitrol (22-oxa-1.25(OH)2D3), doxecalciferol
(1alfa(OH)D2, falekalcitrol (1.25(OH)2-26,27-F6-D3).
3. Calcimimetic agents are still another group which inhibits secretion of PTH by binding to the calcium receptors.
The most recent proposal involves the knowledge about cell-cell interaction. It uses osteoprotegrin, or bone
morphogenetic protein (BMP-7) and affects interaction between osteoclasts and osteoblasts. There are also promising
results with phosphatonins (FGF-23) or calcification inhibitor fetuin A. Some unorthodox therapies in CKD patients
are based on the application of bisphosphonates, fluoride, statins, or selective estrogen receptor modulator (SERM).
The complete evaluation of all aforementioned therapies requires independent, multicenter studies but early results are
promising.
L06
OSTEOPOROZA - WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE I FUNKCJONOWANIE PACJENTÓW W OBLICZU
STRESU CHOROBY
Dr. Eric Ender
Psycholog, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpitala w Viersen, Niemcy
Słowa kluczowe: właściwości psychiczne, typ osobowości C, zmaganie się ze stresem choroby, aspekty
psychosomatyczne
Przedstawione zostaną właściwości psychiczne oraz zmaganie się ze stresem choroby i jej następstwami u chorych z
rozpoznaniem osteoporozy. W wyniku analizy i interpretacji wyników badań dotyczących funkcjonowania pacjentów i
radzenia sobie ze stresem choroby stawiane są hipotezy, Ŝe chorzy z rozpoznaniem osteoporozy posiadają właściwości
psychiczne, które są rezultatem reaktywnych, wtórnych zmian właściwości osobowości w przebiegu choroby
przewlekłej, której towarzyszy lęk, ból i cierpienie. Stawiana jest równieŜ hipoteza, Ŝe obserwowane strategie i style
zmagania się z chorobą są rezultatem nasilania się i utrwalania właściwości psychicznych, które są typowe dla
przedchorobowej osobowości chorych z osteoporozą. Właściwości te mieszczą się w charakterystyce tzw. typu
osobowości C Eysencka, a w złoŜonej etiologii schorzenia występują równieŜ czynniki natury psychicznej nadające
osteoporozie jakości psychosomatyczne.
L06
OSTEOPOROSIS - PSYCHOLOGICAL TRAITS AND FUNCTIONING OF PATIENTS COPING WITH
THE ILLNESS
Eric Ender, PhD
Psychologist, Cardiologic Rehabilitation Department, Viersen Hospital, Germany
Keywords: psychological traits, type C personality, coping with the stress of illness, psychosomatic aspects
Psychological traits and coping with the stress of illness of patients with osteoporosis will be presented. As a result of
an analysis and interpretation of research on patients with osteoporosis it was hypothesized that such patients have
psychological traits that result from reactive personality changes following a protracted illness connected with anxiety,
pain, and suffer. It was also hypothesized that the strategies and styles of coping with the illness result from
intensifying and fixing of psychological traits typical for a preillness personality of patients with osteoporosis. These
traits are typical for the type C personality described by Eysenck. It is postulated that etiology of osteoporosis includes
psychosomatic elements.
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PROBLEMS IN BONE DENSITOMETRY IN CHILDREN
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Introduction
The Bone densitometry Forum of the National Osteoporosis Society (NOS) in the UK consists of a national panel of
experts in bone densitometry. This Forum has published several consensus reports, which are regularly reviewed and
updated. These include guidance for the provision of a clinical bone densitometry service, Position Statements on the
interpretation of dual energy X-ray absorptiometry (DXA) bone mineral density (BMD) scans, the use of peripheral Xray absorptiometry and quantitative ultrasound (QUS) in clinical practice. The latest report is ‘A practical guide to
bone densitometry in children’, which has been prepared by Prof. Judith Adams (Chair of the BDF) and Dr Nick Shaw
(Chairman of the British Paediatric and Adolescent Bone Group), together with other expert contributors.
The Report
The report describes the latest approaches to bone densitometry methods that can be applied to children. The existing
methods are designed for adults, and in the case of DXA there is a strong size dependency which limits the technique,
particularly in children. The report describes these techniques and their application and execution in children, with the
aim of raising the standard of bone density scanning in children and interpretation of results. The indications for using
bone densitometry in children are described, together with separate advice on the use of DXA, QCT and QUS.
The artefacts, which can be found in neonates and young children, are illustrated, and recommendations are made on
how to minimize movement artefacts in children at different ages.
The report emphasizes that T scores must not be used in children and that the World Health Organisation (WHO)
definition of osteoporosis does not apply to children. The diagnosis of osteoporosis in children should not be made on
the basis of densitometric criteria alone, and that Z scores must be interpreted in the light of the best available
paediatric age- and sex-matched normal reference data. The reference database used should be cited in the report, as
should any deviation from standard adult acquisition protocols, such as low-density software and manual adjustments
to regions of interest. Methods for correcting for the size dependency of DXA in the spine and femoral neck (bone
mineral apparent density BMAD) are provided. All of these factors will improve the interpretation of BMD in children,
and must be standardized for each patient for any follow-up investigations. A comprehensive list of references up to the
end of 2004 is provided.
Conclusions
The report brings together a number of critical issues that confront many bone densitometry centers that are asked to
perform measurements on children. It points out that bone densitometry for clinical and diagnostic use should be
performed in centers with a clinical team which has a specific interest and expertise in bone disease in children. Copies
of this report can be obtained from Mr Martin Stevens, The National Osteoporosis Society, Camerton, Bath BA2 0PJ,
UK (website www.nos.org.uk).
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Wprowadzenie
Forum densytometrii kości Krajowego Towarzystwa Osteoporozy (National Osteoporosis Society - NOS) w Wielkiej
Brytanii składa się z krajowego panelu ekspertów w dziedzinie densytometrii kości. Forum to opublikowało szereg
konsensusów, które są regularnie rewidowane i aktualizowane. Zawierają one wytyczne dotyczące dostępności
klinicznej densytometrii kości, stanowisko dotyczące interpretacji pomiarów gęstości mineralnej kości (BMD) metodą
dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA), uŜycie obwodowej absorpcjometrii rentgenowskiej oraz
ilościowej ultrasonografii (QUS) w praktyce klinicznej. Ostatnim opracowaniem jest raport “Praktyczny przewodnik
densytometrii u dzieci” przygotowany przez Prof. Judith Adams (Przewodniczącą Forum) i dr Nicka Shaw
(Przewodniczącego British Paediatric and Adolescent Bone Group) przy udziale innych ekspertów.
Raport
Raport opisuje najnowsze podejście do metod densytometrii kości, które mogą mieć zastosowanie u dzieci. Istniejące
metody są stworzone dla dorosłych i w przypadku DXA istnieją duŜe ograniczenia w zastosowaniu u dzieci. Raport
opisuje te techniki i ich zastosowanie oraz wykonywanie u dzieci, co ma na celu poprawienie standardów pomiarów i
interpretacji wyników gęstości mineralnej kości u dzieci. Opisane są wytyczne wykonywania densytometrii kości u
dzieci wraz z osobnymi poradami dotyczącymi uŜywania DXA, QCT i QUS.
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Przedstawione są artefakty, które są widoczne u noworodków i małych dzieci oraz rekomendacje jak zminimalizować
artefakty wynikające z ruchów u dzieci w róŜnym wieku. Raport podkreśla, Ŝe wskaźniki T-score nie mogą być
uŜywane w przypadku dzieci i Ŝe definicja WHO nie ma u nich zastosowania. Diagnostyka osteoporozy u dzieci nie
powinna opierać się wyłącznie na podstawie samych kryteriów densytometrycznych i wskaźniki Z-score muszą być
interpretowane w świetle najlepszych dostępnych pediatrycznych danych referencyjnych uwzględniających wiek i
płeć. UŜywana baza referencyjna powinna być cytowana w raporcie, podobnie jak jakiekolwiek odstępstwo od
standardowego protokołu wykonywania pomiarów u dorosłych, takie jak oprogramowanie do niskiej gęstości oraz
manualne dopasowanie badanych odcinków szkieletu. Przedstawione są równieŜ metody korygowania zaleŜności
rozmiaru od DXA dla kręgosłupa i szyjki kości udowej (bone mineral apparent density BMAD). Wszystkie te czynniki
poprawią interpretację BMD u dzieci i muszą być standaryzowane dla kaŜdego pacjenta przy jakichkolwiek kolejnych
badaniach. Raport zawiera takŜe wyczerpującą listę pozycji bibliograficznych do 2004 roku.
Wnioski
Raport podsumowuje liczne krytyczne zagadnienia, z jakimi styka się wiele ośrodków densytometrii kości, w których
zleca się wykonanie pomiarów u dzieci. Podkreśla on, Ŝe densytometria kości dla uŜytku klinicznego i
diagnostycznego powinna być wykonywana w ośrodkach, których zespoły poświęcają szczególną uwagę i specjalizują
się w chorobach kości u dzieci. Kopie raportu moŜna uzyskać u pana Martina Stevensa, The National Osteoporosis
Society, Camerton, Bath BA2 0PJ, UK (strona: www.nos.org.uk).
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WYTYCZNE INTERPRETACYJNE OZNACZEŃ DENSYTOMETRYCZNYCH U DZIECI
Lorenc R.S., Kryśkiewicz E., Karczmarewicz E.
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Interpretacja oznaczeń densytometrycznych u dzieci jest duŜo trudniejsza niŜ u dorosłych. Głównym tego powodem
jest wzrastanie oraz dojrzewanie dzieci. W szkielecie procesy te nie zachodzą równomiernie, co stanowi dodatkowy
problem. Przyrost minerału kostnego u dzieci jest wynikiem jego akumulacji oraz powiększania się kości zarówno na
długość jak i objętość. Procesy te są zaleŜne od wieku chronologicznego, wieku kostnego, płci, masy ciała, ale takŜe
czynników środowiskowych, schorzeń oraz obciąŜeń mechanicznych.
Przy opracowywaniu wyników densytometrycznych u dzieci naleŜy uŜywać Z-score, zaś diagnostyka schorzeń
kostnych poza informacjami pochodzącymi z oznaczeń densytometrycznych wymaga uwzględnienia geometrii kości,
jej wielkości, stopnia dojrzałości dziecka i szkieletu, składu ciała, odŜywienia i schorzeń. Przy interpretacji oznaczeń
densytometrycznych naleŜy brać równieŜ pod uwagę dane antropometryczne, jak wzrost, waga, ale równieŜ wiek
kostny oraz stopień dojrzałości płciowej. Ponadto, zgodnie z teorią mechnostatu, pomocne są informacje dotyczące
masy mięśniowej. Dzieci z zaburzeniami wzrostu wykazują często niŜsze wartości BMD w stosunku do
równowiekowej grupy kontrolnej. Dlatego w nowszych oprogramowaniach aparatury DXA istnieje moŜliwość
trójstopniowej normalizacji wyniku: wzrostu na wiek, BMC na wzrost oraz powierzchni na wzrost. Istotny w
interpretacji oznaczeń densytometrycznych jest dobór odpowiednich danych referencyjnych. Techniką uŜywaną
najczęściej w diagnostyce jest dwuwiązkowa densytometria (DXA). Ma ona wiele pozytywów (powtarzalność
pomiaru, niskie dawki promieniowania), ale teŜ i ograniczenia, z których na plan pierwszy wysuwa się oparcie
oznaczeń struktury trójwymiarowej, jaką jest kość, na dwuwymiarowości pomiaru. Rozwiązaniem tego problemu w
pewnym stopniu stało się zastosowanie modeli matematycznych umoŜliwiających przeliczenie BMD na jednostki
objętości oraz uzupełnienie oznaczeń pomiarami QCT i pQCT, gdzie wynik wyraŜony jest w gramach na centymetry
sześcienne uwzględniając budowę przestrzenną kości.
L08
GUIDELINES OF DENSITOMETRIC MEASUREMENTS INTERPRETATION IN CHILDREN
Lorenc R.S., Kryśkiewicz E., Karczmarewicz E.
Department of Biochemistry and Experimental Medicine, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
Interpretation of densitometric measurements in children is more complicated than in adults because of steady growth
of children and puberty over expressed by heterogeneity of skeletal development. Bone mineral accrual throughout
childhood and adolescence involves changes in bone size, geometry, and mineral content. Obtained results are
additionally affected by age, sex, body mass, height, bone age, environmental factors and illnesses, and mechanical
loading. In children data evaluation exclusively Z-scores should be used. The diagnosis of osteoporosis in children
should be not only limited to densitometric criteria. Moreover, in diagnostic, helpful are the factors like bone geometry,
bone size, pubertal stage, skeletal maturity, and body composition. Important for evaluation are anthropometrical
variables like: weight and height, but also skeletal age, and pubertal stage. Furthermore, the functional association
between muscle and bone through a regulatory mechanism (mechanostat) should be considered. Additionally, children
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with growth abnormalities often show deficient BMD for chronological age. That might be a reflection of growth
irregularities rather than poor bone mineralization. For this reason, in newer software for DXA appeared the possibility
of adjusting body size using three-step assessment: height for age, BMC for height and bone area for height. Very
important thing is use of appropriate reference data. The most commonly used technique for the assessment of bone
mineral content has became densitometric measurement with the use of DXA, mainly because of its measuring
repeatability and low radiation dose. However, DXA is a projection technique, and its measurements are based on the
two dimensional assessment of a three dimensional structure without taking to consideration potential changes in
children three skeletal functions: the size of the bone, the volume of the bone examined and its mineral density. This
problem may be solved by developing of mathematical models that account for the dimensions of the bone and
applying of QCT and pQCT where is measured true volumetric bone mass expressed as grams per cubic centimeters.
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Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, SP ZOZ USK nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
Słowa kluczowe: osteprotegeryna, leptyna, osteoporoza, osteopenia
Wstęp
W poszukiwaniu przyczyn samoistnej osteoporozy i osteopenii prowadzone są wielokierunkowe badania nad
czynnikami mogącymi mieć wpływ na procesy metabolizmu kostnego. Wśród tych czynników wymienia się coraz
częściej osteoprotegerynę – inhibitor róŜnicowania i aktywacji osteoklastów z rodziny TNF oraz leptynę, której wpływ
na masę kostną został zauwaŜony. Badania takie dotychczas prowadzone były głównie u dorosłych.
Celem pracy jest ocena zaleŜności pomiędzy stęŜeniem osteoprotegeryny i leptyny, a gęstością mineralną kośćca u
dzieci z samoistną osteoporozą i osteopenią.
Materiał i metody
Badaniami objęto 80 pacjentów w wieku 5 – 18 lat. W grupie tej było 50 dzieci z samoistnym obniŜeniem gęstości
mineralnej kośćca (18 z osteoporozą i 32 z osteopenią) oraz 30 z prawidłową mineralizacją, uznanych za zdrowe, które
stanowiły grupę porównawczą. Gęstość mineralną kośćca oceniano na podstawie badania densytometrycznego metodą
absorpcjometrii promieniowania X o podwójnej energii (DXA) aparatem DPX firmy Lunar w programie total body i
spine. Osteoporozę rozpoznawano, gdy przy współistnieniu innych objawów klinicznych wskaźnik Z-score znajdował
się poniŜej -2,0, a osteopenię dla wartości Z-score –1,0 do –2,0. U wszystkich dzieci oznaczono stęŜenie
osteoprotegeryny (OPG) oraz receptora osteoprotegeryny sRANKL w surowicy krwi, a u 21 z nich dodatkowo stęŜenie
leptyny metodą immunoenzymatyczną ELISA. Obliczono równieŜ wskaźnik osteoprotegeryna/receptor
osteoprotegeryny sRANKL. Analizę statystyczną przeprowadzono w programie Statistica 6.1 za pomocą testu korelacji
r Spearmanna, a porównanie pomiędzy grupami metodą analizy wariancji.
Wyniki
Badania wykazały najniŜsze średnie wartości dla osteoprotegeryny w grupie dzieci z osteoporozą (3,02 pmol/l)
natomiast w pozostałych grupach: 3,89 u dzieci z osteopenią oraz 3,74 u dzieci zdrowych. StęŜenie receptora
osteoprotegeryny sRANKL wynosiło odpowiednio 0,31 vs 0,25 vs 0,36, natomiast wskaźnik osteoprotegeryna/receptor
osteoprotegeryny sRANKL w badanych grupach wynosił odpowiednio 9,4 vs 21,6 vs 14,2. Istotną statystycznie
róŜnicę pomiędzy grupami stwierdzono w zakresie wskaźnika osteoprotegeryna/receptor osteoprotegeryny sRANKL.
StęŜenie leptyny oznaczono pilotaŜowo u 21 dzieci (7 z osteoporozą, 10 z osteopenią i 4 zdrowych). Analiza
wewnątrzgrupowych korelacji wykazała istotną statystycznie dodatnią zaleŜność pomiędzy jej stęŜeniem a vBMD oraz
BMD w programie spine.
Wnioski
1. Przeprowadzone badania wskazują, iŜ stęŜenie osteoprotegeryny i jej receptora moŜe mieć udział w zaburzeniach
mineralizacji kośćca u dzieci.
2. Na podstawie wstępnej oceny wykazano istotną zaleŜność pomiędzy BMD kręgosłupa oraz objętościową gęstością
mineralną a stęŜeniem leptyny w surowicy.
3. Celem potwierdzenia uzyskanych spostrzeŜeń badania powinny być przeprowadzone na większej liczbie pacjentów.
Praca finansowana ze środków budŜetowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji jako projekt badawczy Nr 3P05E
05624.
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Introduction
Searching for the causes of primary osteoporosis and osteopenia, multidirectional studies were carried out on the
factors which may affect bone metabolism processes. Among these factors, more and more frequently, osteoprotegerin
is enumerated – an inhibitor of differentiation and activation of osteoclasts from the TNF family and leptin the effect of
which on bone mass was recognized. So far, such studies have been carried out mainly in adults.
The aim of the study was to assess the dependence between osteoprotegerin and leptin concentration and bone mineral
density in children with primary osteoporosis and osteopenia.
Material and methods
The study comprised 80 patients, aged 5 – 18 years. Fifty children demonstrated primary decrease of bone mineral
density (18 with osteoporosis and 32 with osteopenia) and 30 with normal mineralization, accepted as healthy and
included into comparative group. Bone mineral density was estimated on the basis of densitometry by dual X-ray
absorptiometry (DXA) with DPX Lunar in total body and spine program. Osteoporosis was diagnosed when with
coexisting other clinical symptoms, Z-score was below –2,0 and osteopenia for Z-score values between –1,0 to –2,0.
Serum concentration of osteoprotegerin (OPG) and osteoprotegerin receptor sRANKL was determined in all children
and in 21 of them additionally leptin concentration by immunoenzymatic method ELISA.
Osteoprotegerin/osteoprotegerin receptor sRANKL index was also calculated. Statistical analysis was performed in
Statistica 6.1 program with r Spearmann correlation test and comparison between the groups by variance analysis
method.
Results
The lowest mean values of osteoprotegerin were observed in the group of children with osteoporosis (3,02 pmol/l),
whereas in the remaining groups: 3,89 in children with osteopenia and 3,74 in healthy subjects. Osteoprotegerin
receptor sRANKL concentration was respectively: 0,31 vs 0,25 vs 0,36, whereas osteoprotegerin/osteoprotegerin
receptor sRANKL index demonstrated the following values in the investigated groups: 9,4 vs 21,6 vs 14,2,
respectively. Statistically significant difference between the groups was found in the range of
osteoprotegerin/osteoprotegerin receptor sRANKL. Pilot determination of leptin concentration was performed in 21
children (7 with osteoporosis, 10 with osteopenia and 4 healthy); the analysis of correlations within the groups showed
statistically significant positive dependence between its concentration and vBMD and BMD in spine program.
Conclusions
1. The concentration of osteoprotegerin and its receptor may take part in bone mineralization disturbances in children.
2. Basing on the initial estimation, significant dependence was demonstrated between spine BMD and volumetric
mineral density and serum leptin concentration.
3. To confirm the observations, investigations should be carried out on a larger number of patients.
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Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, gęstość mineralna kości, ilościowa metoda ultradźwiękowa
W prospektywnej pracy badaniom poddano 18 dziewcząt w wieku 11,5 – 18,1 lat (średnio 15,9 ± 1,9 lat) z
jadłowstrętem psychicznym. Średni czas trwania choroby przed hospitalizacją wynosił 14,9 ± 13,6 miesięcy. Badania
szkieletu obejmowały: pomiar gęstości mineralnej kości (BMD, g/cm2) kręgosłupa (k-BMD) oraz całego szkieletu
(TB-BMD) aparatem DPX-L (Lunar, USA); pomiar ilościową metodą ultradźwiękową paliczków dłoni (Ad-SoS)
aparatem DBM Sonic 1200, (IGEA, Włochy). Wykonano następujące badania laboratoryjne: osteokaclcyna, kostna
frakcja fosfatazy alkalicznej, ICTP, całkowity i zjonizowany wapń w surowicy, fosforany, wydalanie
wapnia/kretyniny, LH, FSH, estradiol. Wszystkie badania wykonano wyjściowo, po 7,8 ± 2.4 i 19,4 ± 5,6 miesięcy od
rozpoczęcia terapii obejmującej dietę wysokokaloryczną, witaminy i psychoterapię. Kryterium wyleczenia był przyrost
indeksu masy ciała o co najmniej 10% oraz powrót miesiączek przez co najmniej 3 kolejne miesiące. 9 pacjentek
spełniło te kryteria, a 9 nie. Średnie wartości TB-BMD i Ad-SOS były stabilne podczas obserwacji, a k-BMD obniŜył
się nieznamiennie. Stosując pojęcie minimalnej znamiennej zmiany (Least Significant Change -LSC) wzrost Ad-SoS,
k-BMD i TB-BMD obserwowano odpowiednio u 3, 4 i 6 pacjentek, a liczba pacjentek ze spadkiem wyniosła 1, 7, 4.
Średnie wartości Z-score dla TB-BMD i Ad-SOS były istotnie wyŜsze niŜ wyjściowe (odpowiednio -0,67 ± -0,98 vs. –
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1,06 ± -1,00 i 0,26 ± 1,75 vs. –0,50 ± 0,88). Wartość Z-score k-BMD obniŜyła się nieznamiennie. Obserwowano
znamienny wzrost kostnej fosfatazy alkalicznej i osteocalcyny, które były wyjściowo poniŜej wartości prawidłowych.
Wysokie wyjściowe wartości ICTP obniŜyły się nieznamiennie i uzyskały wartości prawidłowe. Niskie wyjściowe
wartości LH i estradiolu znormalizowały się. Wyniki badań szkieletu oraz badań laboratoryjnych nie róŜniły się
pomiędzy pacjentkami wyleczonymi, a niewyleczonymi poza istotnie niŜszymi wartościami Z-score dla kręgosłupa i
całego szkieletu.
Podsumowując, jadłowstręt psychiczny u dziewcząt istotnie wpływa na stan szkieletu oraz metabolizm kostny.
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Keywords: anorexia nervosa, bone mineral density, quantitative ultrasounds
In the longitudinal study the skeletal status was assessed in 18 adolescent girls aged 11.5 - 18.1 years (mean 15.9 ± 1.9
years) with anorexia nervosa (AN). Mean duration of the disease prior to hospitalization was 14.9 ± 13.6 months.
Measurements of bone mineral density (BMD, g/cm2) at the spine (s-BMD) and total body (TB-BMD) using DPX-L
(Lunar, USA); quantative ultrasound (QUS) of the hand phalanges by DBM Sonic 1200, (IGEA, Italy); bone turnover
markers (osteocalcin, bone alkaline phosphatase, ICTP), and laboratory investigations (serum total and ionised
calcium, serum phosphate, urine calcium/creatinine ratio, LH, FSH, estradiol) were performed at baseline, 7.8 ± 2.4
and 19.4 ± 5.6 months after the treatment was started. Treatment consisted of hypercaloric diet, vitamins and
psychotherapy. The patient was considered as recovered if her BMI at follow-up increased at least 10% from baseline
and menses occurred at 3 consecutive months. Nine subjects recovered whereas 9 of them remained non-recovered.
The mean values of TB-BMD and Ad-SOS measurements were stable during a period of observation while the mean
values of s-BMD decreased non-significantly. Using the Least Significant Change (LSC) values for skeletal
measurements an increase in Ad-SoS, s-BMD and TB-BMD were noted in 3, 4 and 6 subjects, respectively. A
respective numbers of subjects with a decrease were 1, 7 and 4. The mean Z-scores for TB-BMD and Ad-SOS were
significantly higher at baseline vs. third value (-0.67 ± -0.98 vs. –1.06 ± -1.00 and 0.26 ± 1.75 vs. –0.50 ± 0.88
respectively). Z-scores for s-BMD decreased non-significantly. Changes in s-BMD and TB-BMD correlated positively
with changes in weight, height and BMI. Among bone turnover markers we observed significant increase in bALP and
non-significant increase in osteocalcin serum concentrations which were below normal ranges for age, sex and Tanner
stage at baseline. High baseline serum ICTP concentration decreased non-significantly reaching normal ranges during
the observation. Low baseline serum LH and estradiol concentrations typical for AN normalised during the treatment.
There were no significant differences in densitometric and biochemical parameters between recovered and nonrecovered subgroups, spine and TB-Z-scores were lower in non-recovered subgroup.
We conclude that AN seriously affects skeletal status and bone metabolism in adolescent girls.
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ZASTOSOWANIE SUPLEMENTACJI PREPARATÓW WAPNIA I WITAMINY D3 ORAZ CYKLICZNEJ
ESTROGENOWO-PROGESTERONOWEJ
TERAPII
ZASTĘPCZEJ
U
DZIEWCZĄT
Z
JADŁOWSTRĘTEM PSYCHICZNYM
Roztoczyńska D. 1, Dziatkowiak H. 1, Starzyk J. 1, Czerwiński E. 2
1 Klinika Endokrynologii Dzieci i MłodzieŜy Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CMUJ, Wielicka 265, 30-663
Kraków
2 Krakowskie Centrum Medyczne, Kopernika 32, 31-501 Kraków
Słowa kluczowe: anorexia nervosa, osteoporoza
Celem pracy jest ocena wpływu suplementacji preparatów wapnia i witaminy D3 oraz cyklicznej estrogenowoprogesteronowej terapii zastępczej u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym. Materiał
Analizowano 36 dziewcząt z J.P. w wieku średnio 15,3 lat. W chwili rozpoczęcia obserwacji jedna z dziewcząt
miesiączkowała, u 8 nie wystąpiła pierwsza miesiączka, u 27 rozpoznano wtórny brak miesiączki trwający średnio
11,14 miesięcy. Wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił średnio 15,95 kg/m2, trzyletni okres obserwacji zakończyło 33
dziewczęta. Wyodrębniono dwie grupy dziewcząt: grupę I (n-16), która nie wymagała farmakologicznego leczenia
osteoporozy oraz grupę II (n-20), która otrzymała farmakologiczne leczenie osteoporozy.
Metody
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U wszystkich chorych przed leczeniem oraz co 6 miesięcy wykonywano badanie przedmiotowe oraz pomiary
antropometryczne. Co 12 miesięcy oceniono gęstość mineralną kręgosłupa w odcinku L2-L4, (DXA, Lunar DPX –
IQ). Co 6 miesięcy pobierano krew w celu wykonania badań hormonalnych i biochemicznych. W surowicy oznaczono
stęŜenie estradiolu, LH, FSH, PTH, IGF-I oraz kortyzolu. Badania biochemiczne słuŜyły do oceny przemiany
wapniowo-fosforanowej. Wszystkie dziewczęta były leczone dietetycznie i psychologicznie. U dziewcząt z
prawidłową gęstością mineralną kości nie stosowano farmakologicznego leczenia osteoporozy (grupa I). U dziewcząt z
niską gęstością mineralną kości, zastosowano suplementację preparatów wapnia i witaminy D3, a w przypadku
wtórnego braku miesiączki trwającego 12 miesięcy hormonalną terapię zastępczą (grupa II).
Wyniki
Dziewczęta, w grupie I były młodsze, miały krótszy czas trwania braku miesiączki i wyŜsze wartości wskaźnika Zscore, mimo to po zakończeniu leczenia obniŜyły gęstość mineralną kości. Natomiast dziewczęta w grupie II były
starsze i pomimo niŜszych początkowo wartości Z-score oraz dłuŜszego czasu trwania wtórnego braku miesiączki
poprawiły gęstość mineralną kości. Analiza wyników badań u wszystkich chorych wykazała, Ŝe czynnikiem
decydującym o gęstości mineralnej kości u chorych na J.P. jest czas trwania braku miesiączki.
Wnioski
Skrócenie czasu trwania wtórnego braku miesiączki, suplementacja preparatów wapnia i witaminy D3, jak równieŜ
leczenie hormonalne decydują o poprawie gęstości mineralnej kości u chorych z J.P.
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The aim of this study is an analysis of factors determining mineral bone density, such as body mass index (BMI)
duration of secondary amenorrhea, Calcium, Vitamin D3, supplementation and cyclic estrogen-progesterone therapy in
girls with anorexia nervosa.
Material
The analysis included 36 anorectic girls at the mean age of 15.3 years. The mean body mass index was 15.95 kg/m2.
Of this group, at the beginning of the observation period, one patient still menstruated despite her body mass loss,
eight girls were pre-menarche, and the remaining 27 patients has secondary amenorrhea of the mean duration of 11.14
months. The 3-year observation period was accomplished in 33 girls. All the patients were subjected to dietary
treatment and psychotherapy. In 20 patients additional pharmacotherapy of osteporosis was introduced Calcium and
vitamin D3 preparations; girls with secondary amenorrhea persisting for 6-12 months received cyclic estrogenprogesterone substitution therapy. Those patients were further divided into two subgroups: Group I ( n-16) – patients
without pharmacotherapy of osteoporosis, and group II (n-20)– patients on pharmacotherapy.
Methods
Physical examination for BMI evaluation, laboratory and hormonal tests was performed every 6 months. Calciumphosphate and bone metabolism were assessed in all the patients based on analysis of PTH and alkaline phosphatase
levels, serum calcium and phosphours, 24-hour calciuria, as well as the values of osteogenesis and bone resorption
markers. Hormonal testes included: estradiol, LH, FSH, IGF-I and cortisol serum levels, and cortisol in 24 hours urine
collection. Bone mineral density was determined in all the girls prior to follow-up and during the 3-year therapy. Spine
densitometry in the AP projection was performed every 12 months, using Lunar unit. The following indices were
assessed: BMD, BMC, BMAD and Z score.
Results
At the beginning of the follow-up and in subsequent years, no significant differences in biochemical and hormonal
parameters were found between subgroups. On the other hand, differences were noted with respect to treatment. In
girls without pharmacotherapy for osteoporosis (I), which were significantly younger, with a shorter duration of
secondary amenorrhea and with initially higher bone mineral density, the value of Z-score decreased in three
consecutive years of therapy. Girls on pharmacotherapy for osteoporosis (II) were significantly older and – despite
their significantly longer duration of secondary amenorrhea and lower Z-score values – an increase in their mineral
bone density was noted after three years of treatment.
Conclusion
Bone density in anorectic patients depends mainly on the duration of secondary amenorrhea. Calcium and vitamin D3
supplementation, as well as cyclic estrogen – progesterone therapy are indicated in prevention and treatment of
osteoporosis in anorectic patients.
L12
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GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI WOKÓŁ BEZCEMENTOWEJ, POKRYTEJ HYDROKSYAPATYTEM,
PROTEZY ABG STAWU BIODROWEGO
Tałałaj M. 1, Obrębki M. 2, Paczyńska M. 1, Marcinowska-Suchowierska E. 1, Rąpała K. 2
1 Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych CMKP, Szpital im. prof. W.Orłowskiego, ul. Czerniakowska
231, 00-416 Warszawa
2 Klinika Ortopedii CMKP, Warszawa
Słowa kluczowe: proteza stawu biodrowego, gęstość mineralna kości
Wstęp
Proteza stawu biodrowego jest często wszczepiana pacjentom ze złamaniami zlokalizowanymi w okolicy bliŜszej
nasady kości udowej oraz u chorych z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych. Jednym z
najczęstszych późnych powikłań tego typu zabiegów jest postępujący ubytek tkanki kostnej wokół protezy prowadzący
do dolegliwości bólowych i wtórnych złamań kości. U pacjentów z protezami cementowymi drobne cząsteczki metalu
i masy cementowej stymulują sekrecję cytokin prozapalnych przez makrofagi i nasilają osteoklastyczną resorpcję
tkanki kostnej. Stosowane w ostatnich latach protezy bezcementowe, pokryte w swej proksymalnej części
hydroksyapatytem mają wiązać się z tkanką kostną, ograniczać reakcję zapalną i opóźniać lizę kości wokół ich
trzpieni.
Celem pracy było określenie czy zastosowanie pokrytych hydroksyapatytem bezcementowych protez ABG pozwoli
zapobiec ubytkowi masy kostnej w sąsiedztwie trzpienia protezy.
Materiał i metodyka
Spośród 112 pacjentów włączonych do badania, 38 pacjentów (25 kobiet i 13 męŜczyzn), w wieku 25-69 lat (średnio
44 lata) obserwowano prospektywnie przez okres co najmniej 7 lat. Badania densytometryczne metodą DXA
wykonywano w okresie pierwszych 3 tygodni po operacji, a następnie po 3, 6, 12, 24, 36 i 84 miesiącach od zabiegu.
Określano gęstość mineralną kości (BMD) wokół górnej części protezy (analiza standardowa) oraz wokół całego jej
trzpienia (strefy Gruena). Mierzono teŜ bezpośrednio po operacji oraz po 1, 2, 3 i 7 latach BMD w kręgosłupie
lędźwiowym i bliŜszej nasadzie przeciwległej kości udowej, a takŜe stęŜenia Ca, P i aktywność ALP w surowicy krwi
oraz FUCa/Kr.
Wyniki
U pacjentów ze wszczepioną endoprotezą ABG stwierdzono obniŜenie BMD wokół trzpienia protezy o 2-12% w
okresie pierwszych 3 miesięcy po operacji. ObniŜenie BMD było większe u kobiet niŜ u męŜczyzn, u pacjentów z
szybszą przebudową szkieletu i nie korelowało ze zmianami BMD w pozostałych obszarach szkieletu. W kolejnych
miesiącach gęstość mineralna kości wzrastała stopniowo osiągając po 2 latach wartości zbliŜone do wielkości
początkowych, z wyjątkiem górno-przyśrodkowego obszaru kości udowej (7. strefa Gruena), gdzie obserwowano
postępujący ubytek tkanki kostnej.
W okresie kolejnych 5 lat wartość BMD wokół całego trzpienia protezy obniŜyła się o 1-10%, z wyjątkiem obszaru
krętarza większego (1. strefa Gruena).
Wnioski
Zastosowanie bezcementowych, pokrytych hydroksyapatytem protez ABG nie zapobiega obniŜaniu BMD wokół
trzpienia protezy.
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Introduction
Hip prosthesis is often implanted in patients with hip fractures and with advanced arthrosis of hip joints. One of the
most often late complications of that treatment is progressive bone loss around the prosthesis, resulting in pain and
secondary bone fractures. In patients with hip prostheses fixed with cement small particles of metal and cement
stimulate secretion of inflammatory cytokines by macrophages and increase osteoclastic bone resorption. Cementless
prostheses with proximal hydroxyapatite coating that have been used last years are expected to bind with bone tissue,
reduce the inflammatory reaction and retard bone lysis around the stems.
The aim of the study was to determine, whether the employment of cementless, hydroxyapatite coated ABG prostheses
prevents bone mass loss next to their stems.
Material and methods
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Out of 112 patients included into the study, 38 patients (25 women and 13 men), aged 25-69 years (mean age 44 years)
were observed prospectively for at least 7 years. DXA scans were performed within 3 weeks after the operation and
then after 3, 6, 12, 24, 36 and 84 months following the procedure. BMD surrounding both upper part of the prosthesis
(standard zones) and its whole stem (Gruen zones) was determined. Directly following the operation and then after 1,
2, 3, and 7 years of the study measurements of BMD of the lumbar spine and of the opposite proximal femur as well as
serum concentrations of Ca, P, ALP activity, and FUCa/Kr were performed.
Results
The patients after ABG prosthesis implantation showed a decrease in BMD around the prosthetic stem by 2-12%
within the first 3 months following the operation. The decrease in BMD was more pronounced in women than in men,
in patients with higher bone turnover, and was independent of the changes in BMD in other parts of the skeleton.
During the next months BMD was raising gradually and after two years approached the baseline values with exception
of upper medial part of the femur (7th Gruen zone) where progressive reduction in BMD was observed. Over the next 5
years BMD around the prosthetic stem decreased by 1-10% except of the region of greater trochanter (1st Gruen zone).
Conclusions
Implantation of cementless ABG hip prostheses with proximal hydroxyapatite coating does not prevent bone mass loss
next to their stems.
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ZMIANY MINERALIZACYJNE TKANKI KOSTNEJ OKOLICY PROTEZY STAWU KOLANOWEGO W
OCENIE DXA
Gajda T., Gaździk T.S., Kaleta M., Wroński S.
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Słowa kluczowe: endoprotezoplastyka kolana, densytometria, gęstość kości
Wstęp
Badanie densytometryczne z uŜyciem dwoistej wiązki promieni rentgenowskich (DXA) jest aktualnie najbardziej
dostępnym sposobem monitorowania tkanki kostnej w dowolnie wybranym odcinku szkieletu. Szerokie zastosowanie
znalazło ono dla oceny stanu kości po zabiegach alloplastyki stawu biodrowego. Niewiele publikacji dotyczy zmian
mineralizacyjnych w okolicy tkanki kostnej po zabiegach protezoplastyki kolana.
Cel pracy
Celem pracy jest dokonanie prospektywnej analizy dynamiki zmian mineralizacyjnych tkanki kostnej u pacjentów z
zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych poddanych zabiegowi alloplastyki.
Materiały i Metoda
W Katedrze i Oddziale Klinicznym Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej wykonujemy badania densytometryczne
tkanki kostnej wokół implantowanych protez stawu kolanowego.
Grupę badaną stanowiło 76 pacjentów - 59 kobiet oraz 17 męŜczyzn. Wiek badanej grupy wahał się pomiędzy 46 a 83
rokiem Ŝycia, średnio 69 roku. Pacjentów podzielono na podgrupy biorąc pod uwagę płeć, wiek, masę ciała oraz
wskaźnik masy ciała (BMI).
Implantowano protezy typu PFC firmy Johnson&Johnson (u 35 chorych) oraz AGC II Biomet Merck (u 41). KaŜdy
pacjent miał wykonanych pięć badań DXA przy uŜyciu aparatu Lunar DPX-L: przed zabiegiem operacyjnym, w 2 i 5
tygodniu oraz w 3 i 6 miesiącu po zabiegu operacyjnym. Podczas analizy wszystkich badań wyznaczono cztery własne
strefy badania (ROI)- jedną w obrębie dalszej nasady kości udowej oraz trzy zlokalizowane w bliŜszej nasadzie kości
piszczelowej.
Ocenie poddano ewolucję zmian wartości gęstości mineralnej kości (BMD) w poszczególnych obszarach badania, w
kaŜdej podgrupie. Analizowano równieŜ dynamikę zmian w stosunku do badania w 14 dobie.
Wyniki
• W 14 dobie po zabiegu, stwierdziliśmy przyrost wartości BMD we wszystkich czterech strefach ROI w
stosunku do badania przed operacją.
• W całej grupie badanej największy spadek BMD w 6 miesiącu po zabiegu operacyjnym miał miejsce w
okolicach pod plateau komponenty piszczelowej, natomiast najmniejszy spadek BMD zaobserwowaliśmy w
okolicy dalszej nasady kości udowej ponad protezą.
• Najmniejsze wahania BMD odnotowano u pacjentów najmłodszych.
• Większe spadki wartości BMD w odniesieniu do badania w 14 dobie miały miejsce w podgrupie kobiet.
• Podobne zjawisko zaobserwowano w podgrupie pacjentów najlŜejszych oraz o najmniejszych wartościach
BMI.
Wnioski
• Badanie densytometryczne stawu kolanowego po wykonanej alloplastyce pozwala śledzić dynamikę zmian
mineralizacyjnych tkanki kostnej zachodzących wokół implantu.
• Zamiany mineralizacyjne tkanki kostnej w otoczeniu protezy stawu kolanowego zaleŜne są od płci, wieku,
wzrostu, masy ciała i wskaźnika BMI.
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Introduction
Densitometry using dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) is currently the most accessible way of monitoring bone
tissue condition at any chosen skeleton section. DXA found a wide application in valuation of bone condition after
alloplastic hip joint replacements. There are very few publications on bone tissue mineralization changes in the knee
joint area after it’s arthroplasty.
Aim
The goal of this research is prospective analysis of bone tissue mineralization within the group of patients with
advanced degenerative knee joint disease that underwent knee arthroplasty.
Methods
In our Orthopaedics Department we carry out densitometric examinations in the area of knee joint implants since 2002.
The research group consisted of 76 patients – 59 female and 17 male. The average age of patients waved from 46 to 83,
average 69. Patients were divided into subgroups considering sex, age, body mass and body mass index (BMI).
We implanted PFC Johnson&Johnson prostheses (35 patients) and AGC II Biomet Merck (41 patients). Each of the
patients underwent 5 DXA procedures using Lunar DPX-L equipment: before the operation, 2 and 5 weeks after, 3 and
6 months after arthroplasty.
During the analysis 4 examination areas were marked out – one on the distal base of femur and three located on the
proximal base of tibia.
We evaluated the bone mineral density (BMD) changes within marked out zones in every subgroup. We evaluated as
well the dynamics of changes in 14 days.
Results
• 14 days after the arthroplasty we found out BMD value increment in each of the four marked out zones
compared to the value before the procedure.
• In the research group the biggest BMD value fall, 6 months after the procedure, occurred beneath the tibial
component plateau, while the smallest BMD value fall was observed within the distal femoral base area above
prosthesis.
• The smallest BMD value fluctuations were noticed in youngest patients group.
• Bigger BMD value falls, 14 days after the procedure, occurred within the female group.
• Same occurrence was observed in the lightest group and with the lowest BMI.
Conclusions
• The knee joint densitometry after arthroplasty allows monitoring the dynamics of mineralization changes
occurring round the implant.
• Bone tissue mineralization changes within knee joint area depend on sex, age, height, body mass and BMI.
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Introduction
A great number of panoramic dental radiographs are taken regularly by dentists, and osteoporosis observed on these
films may be used to indicate referral of patients to specialist centers for further osteoporosis assessment. There are no
national or European guidelines which dentists might use to determine what features of the dental radiographs might be
useful in screening osteoporotic patients.
Aim of the Study
We aim to provide clear guidance to dentists on the clinical and radiographic criteria that might be used to refer
osteoporotic patients. We have used advanced automated image processing techniques (active shape modeling), to
determine whether the shape and width of the mandibular cortex on dental panoramic radiographs could be used to
diagnose osteoporosis.
Materials and Methods
127 female patients, aged 45-55 years, were recruited and informed consent obtained. Research Ethics Committee was
previously obtained.
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Bone mineral density measurements were made of the spine (L1-L4) and of the total hip. In addition, each patient
received a panoramic dental radiographic examination using a Cranex DC-3 unit (Soredex Orion Corporation, Finland)
or a Planmeca PM 2002C unit (Planmeca, Finland). The radiographs were digitized at high resolution (4x10-5). Two
independent experts placed points on the image boundary of the mandibular cortices, using a graphical user interface,
to create a “training set of images”. This training set was used to generate an active shape model of the mandibular
cortex, which will iteratively deform to fit an example of the object in a new mandibular image.
Results
We obtained an acceptable error measure of the distance between the model-generated set of points and a curve passing
through the mark-up points generated by the experts. This was despite the image “noise” inherent in the dental
panoramic radiograph technique, such as that caused by irrelevant shapes (hyoid bone, spine etc) and horizontal
distortion. There are a great number of features in a panoramic dental radiograph which act as distracters for the active
shape model. To improve the accuracy of the active shape model, a level of pre-processing may be required such as
the user indicating anatomical landmarks on the mandible.
The computer-generated measurements of mandibular cortical width were in good agreement with results determined
manually from the same set of radiographs.
Conclusions
We have shown that we are able to determine the width of the mandibular cortical bone on dental panoramic
radiographs as predicted by an active shape model. In the future, we envisage automated radiographic analysis being
incorporated into dental radiography software which is capable of alerting the dentist to the patient requiring referral
for osteoporosis assessment.
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Słowa kluczowe: radiogramy zębów, grubość i kształt kości korowej Ŝuchwy
Wstęp
Lekarze stomatolodzy regularnie wykonują duŜą liczbę panoramicznych radiogramów zębów, zaś stwierdzenie na tych
zdjęciach osteoporozy moŜe pozwolić na wskazanie grupy pacjentów, którzy wymagają skierowania do
specjalistycznych ośrodków w celu dalszej diagnostyki osteoporozy. Nie istnieją Ŝadne krajowe ani europejskie
wytyczne, które pozwoliłby stomatologom określić jakie elementy na radiogramach zębów mogą być przydatne w
skriningu pacjentów z osteoporozą.
Cel badania
Naszym celem jest opracowanie jasnych wytycznych dla stomatologów opartych na kryteriach klinicznych i
radiograficznych, które mogłyby odnosić się do pacjentów z osteoporozą. Zastosowaliśmy zaawansowane techniki
przetwarzania obrazu (aktywne modelowanie kształtu), aby ocenić czy kształt i grubość kory Ŝuchwy na radiogramach
zębów moŜe mieć zastosowanie w diagnostyce osteoporozy.
Materiał i metody
Na udział w badaniu świadomą zgodę wyraziło 127 kobiet w wieku 44-55 lat. Wcześniej uzyskano zgodę Komisji
Bioetycznej..
Wykonano pomiary gęstości mineralnej kości w kręgosłupie (L1-L4) i w bliŜszym końcu kości udowej. Dodatkowo u
kaŜdej pacjentki wykonano radiogramy zębów przy uŜyciu aparatu Cranex DC-3 (Soredex Orion Corporation,
Finlandia) lub Planmeca PM 2002C (Planmeca, Finlandia). Radiogramy były skanowane w wysokiej rozdzielczości
(4x10-5). Dwóch niezaleŜnych ekspertów oznaczało punkty krańcowe kory Ŝuchwy przy uŜyciu interfejsu
uŜytkownika grafiki w celu stworzenia zestawu wzorcowego zdjęć. Zestaw ten został uŜyty do wygenerowania
aktywnego modelu kory Ŝuchwy, który odkształcał się interaktywnie tak, by dopasować się przykładowo do obiektu na
nowym zdjęciu Ŝuchwy.
Wyniki
Przy akceptowalnym błędzie pomiarowym otrzymaliśmy wyniki odległości pomiędzy punktami wygenerowanymi
przez model oraz krzywą powstałą przez oznaczanie punktów przez ekspertów. Dokonano tego pomimo „szumu”
obecnego na obrazach w panoramicznych radiogramach zębów, spowodowanego przez nieodpowiednie kształty (kość
gnykowa, kręgosłup) oraz zniekształcenia horyzontalne. Istnieje duŜa liczba cech w panoramicznych radiogramach
zębów, które działają jak rozpraszanie w modelu aktywnego kształtu. Aby poprawić precyzję modelu aktywnego
kształtu wymagana byłaby wcześniejsza obróbka taka jak np. uŜytkownik wyznaczający anatomiczne punkty
orientacyjne na Ŝuchwie.
Komputerowo wygenerowane pomiary grubości kory Ŝuchwy były zgodne z pomiarami wykonanymi ręcznie na tych
samych radiogramach.
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Wyniki
Wykazaliśmy, Ŝe moŜna określić szerokość kości korowej Ŝuchwy na panoramicznych radiogramach zębów tak, jak to
przewiduje model aktywnego kształtu. W przyszłości przewidujemy automatyczną analizę radiograficzną zawartą w
oprogramowaniu aparatów dentystycznych rtg, które będzie miało moŜliwość zawiadamiania stomatologa w
przypadku pacjenta wymagającego dalszej diagnostyki w kierunku osteoporozy.
Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską (projekt QLRT-2001-02243).
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Wstęp
Osteoporoza, jest najczęstszą chorobą metaboliczną kości. Dotyczy co trzeciej kobiety po menopauzie oraz 70% osób
po 80 roku Ŝycia. Osteoporoza powoduje nie tylko zanikanie i łamliwość kości, ale takŜe zmiany w postawie ciała.
Jednym z objawów choroby jest nasilona kifoza piersiowa („garb wdowi”). Wyrównawczo zwiększa się lordoza szyjna
i lędźwiowa. Łuki Ŝebrowe dotykają grzebieni biodrowych. Zmiany te wywołują bóle pleców, krzyŜa oraz mięśni
przykręgosłupowych. Zaburzenia w zakresie utrzymania równowagi powodują upadki i złamania. Oprócz objawów
klinicznych, zauwaŜalnych gołym okiem, choroba ta powoduje obniŜenie aktywności i jakości Ŝycia.
Cel pracy
Celem pracy była analiza stopnia zmian w budowie, postawie ciała, równowadze oraz ukształtowaniu przednio-tylnych
krzywizn kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym w grupie 71 kobiet w wieku 51-80 lat ze stwierdzoną
badaniem densytometrycznym osteoporozą. Badania potwierdziły występowanie odchyleń i asymetrii w postawie ciała
i utrzymaniu równowagi u kobiet z osteoporozą.
Materiał i metoda
Badania posturometryczne parametrów postawy ciała w trójpłaszczyznowym układzie i równowagi 71 kobiet ze
stwierdzoną osteoporozą w przedziale wiekowym od 51 do 80 roku Ŝycia przeprowadzono w Pracowni Diagnostyki
Narządu Ruchu AWF Kraków wykorzystując skomputeryzowane, nieinwazyjne urządzenie Metrecom System.
Zbadano parametry postawy ciała: pozycja głowy, ustawienie barków, kręgosłupa i kości krzyŜowej, ukształtowanie
kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej, oraz parametry równowagi: dystrybucję masy ciała, amplitudę i częstotliwość
odchylenia rzutu środka cięŜkości. Wyniki Uzyskane wyniki dla odcinka piersiowego mieszczą się w normie w 83%,
dla odcinka lędźwiowego w 97% a dla kąta podstawy kości krzyŜowej w 80%. Najgorszy wynik uzyskały parametry
ustawienia głowy w płaszczyźnie strzałkowej (100% poza normą) i czołowej (80% poza normą).
Wnioski
W normie mieści się od 44% do 97% wartości badanych parametrów i 100% wartości średnich, za wyjątkiem
parametrów ustawienia głowy. Od 66% do 78% wyników mieści się w przedziale (śr+/-SD). Nie stwierdzono
zaleŜności między wiekiem badanych kobiet a wielkością danego parametru. Wartość współczynnika korelacji bliska
jest 0. Wyjątek stanowi wartość współczynnika korelacji dla ustawienia głowy, bliski jest wartości 0,3. W zakresie
parametrów równowagi - rzut środka cięŜkości na podłoŜe w grupie przebadanej jest przesunięty do tyłu i w lewo, a
częstotliwość jego wychyleń jest większa w płaszczyźnie czołowej w lewą stronę. Stwierdzono równieŜ zwiększony
nacisk na tyłostopie w stosunku do przodostopia. Wskazane jest kontynuowanie badań na większej grupie osób w celu
lepszej i głębszej analizy kształtowania się charakterystycznych zmian parametrów postawy ciała u osób ze
stwierdzoną osteoporozą.
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The purpose of the work was an attempt at the analysis of the degree of changes in the body structure and posture and
the spinal curvature in sagittal plane. The subjects were 71 women at the age of 51-80 with osteoporosis diagnosed by
means of densitometry.
The research was done in the posture diagnostic laboratory at the Academy of Physical Education in Kraków using
Metrecom System – non-invasive computerized method examining body posture in three planes.
The results confirmed the existence of various postural faults and asymmetry in the posture of women suffering from
osteoporosis and the usefulness of the diagnostic method used in the research.
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad diagnostyki osteoporozy w oparciu o współczesną
literaturę oraz standardy International Osteoporosis Foundation (IOF), National Osteoporosis Foundation (NOF) oraz
International Society of Clinical Densitometry (ISCD).
Współcześnie obowiązują dwie definicje osteoporozy. Definicja opracowana przez WHO z 1994 r. określa osteoporozę
jako chorobę układową szkieletu, charakteryzującą się niską masą kostną, zaburzeniem mikroarchitektury
prowadzącymi do zwiększonego ryzyka złamania. Spełnieniem kryteriów tej definicji jest pomiar gęstości mineralnej
kości (niska masa) lub wystąpienie złamania niskoenergetycznego (łamliwość). PoniewaŜ, jak się okazało 55-74%
złamań osteoporotycznych występuje u osób, które nie spełniają kryteriów tej definicji w 2001 r. grono ekspertów
National Osteoporosis Foundation (NOF) i National Institutes of Health USA (NIH) opracowało nową definicję, która
mówi, Ŝe: „osteoporoza jest chorobą szkieletu charakteryzującą się upośledzoną wytrzymałością kości, co powoduje
zwiększone ryzyko złamania. Wytrzymałość kości przede wszystkim odzwierciedla gęstość mineralna w połączeniu z
jakością kości”. Określenie gęstości mineralnej kości (BMD) jest wspólnym kryterium obu definicji.
Standardową metodą pomiaru gęstości mineralnej kości jest dwu-energetyczna absorpcjometria rentgenowska
– DXA (Dual Energy X-ray absorptiometry). Do rozpoznania osteoporozy upowaŜnia badanie w bliŜszym końcu kości
udowej (bkk udowej) lub kręgosłupie wg najniŜszego pomiaru w jednym z regionów zainteresowania (ROI- Region of
Interest). W bkk udowej są nimi pomiary „total”, „neck” lub „trochanter”, a nigdy „Ward”. W kręgosłupie oceniamy
sumarycznie odcinek L1-L4, nigdy pojedynczy krąg. Wg kategoryzacji WHO wartość wskaźnika T w zakresie -1 do 2.4 oznacza obniŜoną masę kostną, przy poziomie -2.5 i mniej rozpoznajemy osteoporozę. Pomiary w innych
miejscach szkieletu i innymi metodami nie są równowaŜne i nie mogą być stosowane wymiennie. Pomiary DXA w
innych miejscach szkieletu mają wartość skriningową, a nie diagnostyczną. Badania ultrasonograficzne (QUS
Quatitatvive Ultrasounds) nie jest pomiarem gęstości mineralnej, mierzy jakościowe parametry akustyczne kości,
pozwala na określenie ryzyka złamania. Plany ujednolicenia wyników róŜnych pomiarów w postaci współczynnika
ryzyka złamania nie zostały dotąd zrealizowane z powodu wielu obiektywnych trudności.
Spadek BMD obok wieku jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka złamania. Ryzyko złamania bkk udowej
określa najlepiej pomiar BMD w bkk udowej, a ryzyko złamania kręgosłupa określa najlepiej pomiar BMD kręgosłupa.
JeŜeli zamierzamy obliczać bezwzględne 10-letnie ryzyko złamania bkk udowej to musimy wykonać pomiar w bkk
udowej.
Badanie radiologiczne wykonujemy w osteoporozie przede wszystkim celem stwierdzenia lub wykluczenia złamania
kręgosłupa. Ma to znaczenie diagnostyczno-rokowniczne oraz ostatecznie weryfikuje skuteczność wdroŜonego
leczenia. Złamania kręgosłupa występują u co 5 kobiety po 50 r.Ŝ. a u co 2-giej po 80 r.Ŝ. Po pierwszym złamaniu
kręgosłupa ryzyko następnego złamania wzrasta 10 krotnie, a złamania bkk udowej 2.3 krotnie. PoniewaŜ 60% złamań
kręgosłupa jest bezobjawowych złamania te zwykle pozostają nierozpoznane, a nawet po wykonaniu rtg nie dostrzega
się do 34% złamań.
Rozpoznania złamania kręgosłupa w osteoporozie wykonujemy na podstawie radiogramu odcinka kręgosłupa
piersiowego i lędźwiowego. Ze względu na wysoką dawkę promieniowa rtg wykonujemy radiogramy tylko w projekcji
bocznej. Dawki te wynoszą: projekcja boczna odc. piersiowego 290µSv, lędźwiowego 530µSv, AP odc. piersiowego
480 µSv, lędźwiowego 530µSv; w sumie 1830µSv. Projekcję AP zlecamy, jeŜeli zachodzą inne wskazania lekarskie
(np. bóle krzyŜa). Jakościową ocenę złamań kręgosłupa opieramy na klasyfikacji Genanta (I st niewielkie- 20-250; II st
umiarkowane do 400 ; i III st cięŜkie powyŜej 400). Dokładniejszych informacji dostarczają pomiary morfometryczne
kręgosłupa. W tym celu mierzymy wysokość tylną, środkową i przednią trzonu. Za próg złamania przyjmuje się
obniŜenie którejkolwiek wysokość o 20%. Złamania kręgosłupa mogą być równieŜ diagnozowane przy pomocy
aparatów densytometrycznych wyposaŜonych w wiązkę wachlarzową. Rutynowe stosowanie morfometrii DXA
wykrywa 30% nierozpoznanych złamań kręgosłupa, a skojarzenie jej z pomiarem BMD podnosi skuteczność

64

przewidywania złamania bkk udowej 2 krotnie, zaś kręgosłupa 25 krotnie. Niezbywalną zaletą badania jest znikome
napromieniowanie (41µSv), wadą jest niska wykrywalność złamań niewielkiego stopnia.
Badanie radiologiczne kręgosłupa jak i innych odcinków szkieletu dostarcza nam równieŜ danych obrazowych do
diagnostyki róŜnicowej.
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The aim of this study is to present diagnostic standards of osteoporosis based on current literature and
guidelines of International Osteoporosis Foundation (IOF), National Osteoporosis Foundation (NOF) and International
Society of Clinical Densitometry (ISCD).
Nowadays there are two valid definitions of osteoporosis. Definition published by WHO in 1994 determines
osteoporosis as a skeletal disease characterized by low bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue,
leading to enhanced bone fragility and a consequent increased in fracture risk. The criteria of this definition are
fulfilled by bone mineral density assessment (low BMD) or prevalence of low-trauma fractures (fragility). It has been
revealed that 55-74% of osteoporotic fractures occur in persons who do not fulfill WHO criteria, therefore in 2001 a
panel of experts of National Osteoporosis Foundation (NOF) and National Institutes of Health USA (NIH) developed a
new definition. In this definition osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone
strength predisposing to an increased risk of fracture. Bone strength reflects the integration of two main features: bone
density and bone quality. Bone mineral density is common criterion of both definitions.
Dual Energy X-ray absorptiometry (DXA) is the standard method of bone mineral density assessment.
Osteoporosis should be diagnosed on basis of measurements in proximal femur or spine. The lowest result of one of
measured regions of interest (ROI) is accepted for diagnosis. The regions used for assessment in proximal femur are
„total”, „neck” or „trochanter”, never „Ward”. In spine the L1-L4 segments are used for assessment, never single
vertebra. According to WHO categories T-score value ranging form -1 to -2.4 is classified as osteopenia, T-score -2.5
or less as osteoporosis. Measurements taken in other regions or with different techniques are not equivalent and cannot
be used as interchangeable. DXA measurements in other regions of skeleton can be used only for screening, not for
diagnosis. Quatitatvive Ultrasounds technique (QUS) does not measure bone mineral density. It measures bone
acoustic parameters and might be applied in fracture risk assessment. There were plans to unify the results of different
measurements in the form of fracture risk coefficient, however due to many objective difficulties this has not been
realized so far.
Decrease of BMD and age are the strongest fracture risk predictors. Fracture risk of proximal femur is the best
determined by BMD measurement in proximal femur, and similarly fracture risk of spine is the best determined by
BMD measurement in spine. If we attempt to calculate absolute, 10-year fracture risk of proximal femur BMD
measurement in proximal femur must be performed.
Radiological examination in osteoporosis is performed mainly in order to detect or exclude vertebral fractures.
It has diagnostic and predictive value and this is the final verification of treatment efficacy. Vertebral fractures occur in
every 5 woman aged over 50 yrs and in every 2 aged over 80 yrs. After the first vertebral fracture the risk of
subsequent fractures increases 10 fold, and risk of proximal femur fractures increases 2.3 fold. 60% of vertebral
fractures are asymptomatic therefore they commonly remain undiagnosed. Even when radiological examination is
performed 34% of these fractures remain unnoticed.
Osteoporotic vertebral fractures are diagnosed on the basis of thoracic and lumbar spine radiograms. To avoid
high doses of radiation only lateral projection of radiograms are performed. The radiation doses are: lateral projection
of thoracic spine 290µSv, lumbar spine 530µSv. AP projection of thoracic spine 480 µSv, lumbar spine 530µSv; that
makes radiation of 1830µSv altogether. The AP projection is recommended only if there are other clinical indications
(e.g. low back pain).
Genant classification is generally applied for qualitative spinal fracture assessment (grade I - mild - 20-250; grade II
moderate up to 400 ; and grade III severe above 400). Morphometric measurements submit more precise information. In
this method posterior, medial, and anterior vertebral height are measured. 20% decrease of any height is accepted as a
fracture threshold. Spinal fractures can be also diagnosed using fan beam densitometers.
Routine application of DXA morphometry reveals 30% of previously undiagnosed spinal fractures, and combined with
BMD measurement increases efficacy of proximal femur fracture risk prediction 2 fold and spinal fracture risk 25 fold.
Undeniable advantage of this method is minimal radiation (41µSv). The disadvantage is low precision in detection of
mild fractures.
Radiological assessment of spine and other parts of skeleton might submit also information to differential diagnosis.
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W miarę obniŜenia wytrzymałości kości rośnie zagroŜenie złamaniem. Do osłabienia tej wytrzymałości mogą
przyczynić się: 1.za szybka, prowadząca do perforacji beleczek, i za wolna, powodująca nadmierną mineralizację i
kruchość kości, przebudowa kości; 2. akumulacja mikrozłamań z zaburzoną ich samonaprawą; 3. krytycznie obniŜona
masa kości (BMD), i 4. nieoptymalna geometria i mikroarchitektura. O ile gęstość kości moŜna zmierzyć
densytometrycznie, o tyle o obniŜeniu jakości kości informuje nas dopiero złamanie po niewielkim urazie, czyli
„osteoporotyczne”. Badania epidemiologii złamań, konfrontujące je z masą kostną, przeprowadzone w ostatnim
dziesięcioleciu w Ameryce, Europie, w tym równieŜ w Polsce, wykazały, Ŝe 55-75% złamań niskoenergetycznych
miało miejsce u osób z BMD powyŜej progu T-score –2.5, a więc wolnych od osteoporozy w myśl kryteriów
densytometrycznych WHO/IOF.
Analiza masy kostnej vs liczba i częstotliwość złamań, wskazuje na następujące proporcje: Większą, bezwzględną
liczbę złamań niskoenergetycznych odnotowuje się w grupie osób z BMD w zakresie osteopenii i normy. Ta grupa
wiekowa (55-65 lat) jest znacznie liczniejsza niŜ starsza o 10-15 lat, gdzie częstotliwość złamań wprawdzie zwiększa
się w miarę spadku masy kostnej, ale dotyka stale zmniejszającego się odsetka osób.
Diagnostyka indywidualnego obniŜenia wytrzymałości kości, a więc zagroŜenia złamaniem, z konieczności bazuje na
pomiarze masy kostnej i odnotowaniu, znanych z badań epidemiologicznych, względnych czynników ryzyka złamań
(wyraŜanych liczbą RW), które mogą być zaleŜne lub niezaleŜne od spadku BMD. Te niezaleŜne od BMD czynniki
ryzyka samym swoim oddziaływaniem osłabiają wytrzymałość kości. NaleŜą do nich: zaawansowany wiek, przebyte
złamanie po niewielkim urazie, zaburzenia widzenia czy niewydolność nerwowo-mięśniowa zwiększająca podatność
na złamania, glikokortykosteroidoterapia, złamania b.k.k.u. w rodzinie, niska waga ciała, nikotynizm, alkoholizm. Te
„zaleŜne” czynniki ryzyka dopiero wtedy są zagroŜeniem, gdy towarzyszy i spadek masy kostnej: sama niska gęstość
kości, płeć Ŝeńska, rasa azjatycka i kaukaska, przedwczesna menopauza, pierwotna i wtórna amenorrhea, pierwotny i
wtórny hipogonadyzm u męŜczyzn, długie unieruchomienie, niskie spoŜycie wapnia w diecie, niedobory witaminy D.
NiezaleŜnie od oddziaływania jakichkolwiek czynników ryzyka, zagroŜenie złamaniem rośnie z wiekiem w
całej populacji, i nosi nazwę ryzyka populacyjnego (RP), wyraŜonego liczbowo dotąd niestety tylko u kobiet i
męŜczyzn w Szwecji. Na nich opiera się, rekomendowany przez gremia międzynarodowe, sposób oceny
indywidualnego, bezwzględnego, 10-letniego ryzyka złamania (RB-10) bądź bliŜszego końca kości udowej (b.k.k.u.),
lub jakiegokolwiek złamania. RB-10 rośnie z wiekiem i w miarę wzrostu iloczynu oddziałujących RW. I na tym opiera
się logika diagnostyki osteoporozy: wyraŜony liczbą (i odczytany z tabeli) iloczyn RW (w tym równieŜ wynikający z
obniŜonej BMD) mnoŜymy przez RP-10 odpowiadającego wiekowi pacjenta, otrzymując RB-10. Np. RP-10 złamania
b.k.k.u. kobiet w wieku 70 lat = 7.9. Pacjentka 70-letnia z przebytym złamaniem (RW=1.7) waŜąca poniŜej 58 kg
(RW=1.8), obciąŜona jest RB-10 = (1.7x1.8 = 3.06 x 7.9 = 24.1) ponad 24 procentowym ryzykiem złamania b.k.k.u. w
najbliŜszych 10 latach.
L17
DIAGNOSING INDIVIDUAL, ABSOLUTE, 10-YEAR FRACTURE RISK CONSIDERING POLISH
REALITIES
Badurski J.E.
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych w Białymstoku, ul. Waryńskiego 6/2, Białystok, Poland
Keywords: osteoporosis, fracture risk assessment
(English version of the abstract not submitted)
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OCENA EFEKTYWNOŚCI LECZENIA
Roman S. Lorenc, E. Kryśkiewicz, E. Karczmarewicz
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
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Ocena efektywności wynika z definicji osteoporozy podnoszącej związek choroby z prowadzącą do występowania
złamań obniŜoną jakością kości. Tak, więc obok generalnych zasad promujących w leczeniu tylko te specyfiki, które
odznaczają się sprawdzona efektywnością przeciwzłamaniową istnieje konieczność monitorowania leczenia w celu
weryfikacji indywidualnej odpowiedzi pacjenta na podawany lek oraz potwierdzenie faktu jego przyjmowania.
Obok systematycznych kontaktów lekarza z pacjentem celowi temu słuŜą w głównej mierze badania
densytometryczne oraz oznaczenia markerów obrotu kostnego. Opracowanie odpowiedniego protokołu ich stosowania
wynika zarówno ze specyfiki obu rodzajów oznaczeń jak równieŜ ze sposobu leczenia. Kluczowym dla ich stosowania
i interpretacji jest informacja o przekroczeniu progu błędu oznaczenia charakterystycznego zarówno dla oznaczenia jak
i wykonującej oznaczenie pracowni. W przeciwieństwie do oznaczeń densytometrycznych, w przypadku których na
efekt leczniczy oczekuje się od 1-2 lat w przypadku markerów obrotu kostnego oznaczenie ich poziomu juŜ po 3-6
miesiącach terapii informuje zarówno o efektywności leczenia, jak równieŜ umoŜliwia prognozowanie wyniku terapii.
Zmiany poziomu markerów monitorują pozytywną odpowiedź na zastosowane leczenie, jeśli przekraczają całkowity
błąd metody, to jest tak zwaną najmniejszą znaczącą zmianę (LSC). RozwaŜając przypadek indywidualnego pacjenta
zmiany poziomów markerów mieszczące się w zakresie od -40% do -80% dla leczenia antykatabolicznego oraz
powyŜej około 40% dla leczenia anabolicznego spełniają powyŜsze wymogi. Do monitorowania leczenia preparatami
antykatabolicznymi zaleca się stosowanie markerów resorpcji (CTX, NTX) oraz markerów kościotworzenia (P1NP,
OC), natomiast do monitorowania leczenia anabolicznego markera kościotworzenia P1NP.
L18
MONITORING OF THERAPY EFFICIENCY
Roman S. Lorenc, E. Kryśkiewicz, E. Karczmarewicz
Department of Biochemistry and Experimental Medicine, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
The assessment of therapy efficiency is connected with osteoporosis definition. It concerns the relation
between that disease and decreased bone quality which leads to fractures. Some medicines are characterized by proven
antifracture efficacy and their use is promoted. However, in individual patient is needed the monitoring of therapy
effectiveness and patients compliance with treatment recommendation. Besides systematic control visits, it can be
verify by densitometric and bone turnover markers (BTMs) measurements. It is essential to elaborate appropriate
protocol of usage of both which comes out of properties of above mentioned measurements and also the way of
treatment. The fundamental importance for their application and results interpretation has knowledge about the least
significant change (LSC). As opposed to densitometric measurement, which informs us about treatment efficacy
behind the time of 1-2 years, bone turnover markers respond to therapy in 3-6 months. Changes in levels of BTMs
below LSC indicate therapeutic success. Decreased of BTMs levels (in case of antiresorptive agents) also forecasts
potential fracture risk decreased. In individual patient, changes in BTMs levels between (-)40% and (-)80% for
antiresorptive therapy fulfill foregoing conditions. For monitoring antiresorptive treatment is recommended usage of
bone resorption markers (CTX, NTX) and bone formation markers (P1NP, OC), however for anabolic therapy is
prescribed use of P1NP.
L19
APPLICATION OF QUANTITATIVE ULTRASOUNDS IN OSTEOPOROSIS
Claus-C. Glüer
Medizinische Physik, Klinik für Diagnostische Radiologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel,
Germany
Keywords: quantitative ultrasound, bone densitometry, diagnosis, risk assessment, monitoring
The development of guidelines on diagnosis and therapy of osteoporosis in many countries documents the dominant
role of central Dual X-ray Absorptiometry (DXA) as the best validated diagnostic technique. This brings up the
question about the role of Quantitative Ultrasound (QUS) approaches for the assessment of osteoporosis. The answer is
complicated by the diversity of different QUS approaches. However, some general statements can be made.
For diagnosis, a good correlation of a peripheral QUS result with bone mineral density at the spine or hip would be
required, but with correlations below r2=0.25 this cannot be achieved with current QUS methodology. Also the WHO
Definition cannot be applied and there is no established alternative diagnostic criterion for QUS.
For risk assessment, on the other hand, strong performance has been shown for QUS approaches, particularly for
calcaneal QUS devices. Predictive power is equal if not better for calcaneal QUS for clinical fractures, it is equal to
DXA for vertebral fractures, and is somewhat poorer than hip DXA for hip fractures. This is based on results from well
designed prospective studies and thus it is fair to state that QUS approaches allow to identify subjects at high risk of
fracture similarly well as DXA.
For monitoring response to treatment the performance of DXA is modest and many questions remain for QUS, in
particular the introduction of good quality assurance measures.
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A final drawback of QUS is the lack of information whether subjects with low QUS results are likely to benefit from
approved osteoporosis medications.
As a consequence of this status, the following recommendations for the role of QUS in making therapy decisions can
be given.
If DXA is available, therapy decision should be based on DXA, in conjunction with a basic clinical assessment that
includes anamnesis, physical examination, basic laboratory assessment, clinical risk factors, and, potentially, the
investigation of the presence of vertebral fractures.
If DXA is only available on a limited basis, QUS in conjunction with the basic clinical assessment defined above
may be used to identify subjects that are at very low risk for osteoporosis and no specific pharmacological treatment
should be offered to these subjects. All other subjects would still have to be assessed with DXA.
Lastly, if DXA is not available, QUS should be performed in conjunction with the basic clinical assessment defined
above. Subjects at low risk should not be offered specific pharmacologic treatment for osteoporosis; subjects at high
risk should undergo an radiographic examination of the spine. If presence of vertebral fractures is established, specific
pharmacological treatment should be offered since it has been shown that these individuals will benefit form this
treatment. Where to draw the line between high and low risk of fractures and which type of treatment to use are
complex issues, depending among other aspects on the preferences of the patient, financial resources, and the patient’s
comorbidities and it is the physician’s responsibility to make the final judgment here, using all available information on
potential benefits and harm for the patient.
L19
ZASTOSOWANIE ILOŚCIOWEJ ULTRASONOGRAFII W DIAGNOSTYCE OSTEOPOROZY
Claus-C. Glüer
Medizinische Physik, Klinik für Diagnostische Radiologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel,
Niemcy
Słowa kluczowe: ilościowa ultrasonografia, densytometria kości, diagnostyka, ocena ryzyka, monitorowanie
Opracowania wytycznych diagnostyki i leczenia osteoporozy w wielu krajach dokumentują dominującą rolę metody
osiowej dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA) jako najbardziej wiarygodnej techniki
diagnostycznej. Tu powstaje pytanie o rolę ilościowej ultrasonografii (QUS) w ocenie osteoporozy. Odpowiedź jest
skomplikowana przez zróŜnicowane metody QUS, jednakŜe moŜliwe są pewne generalne stwierdzenia.
Dla diagnostyki wymagana byłaby dobra korelacja wyników obwodowej QUS z wynikami densytometrii w
kręgosłupie lub kości udowej, jednakŜe z korelacją poniŜej r2=0.25 przy aktualnie dostępnej metodologii nie moŜna
tego osiągnąć. Nie moŜna zastosować tutaj takŜe definicji osteoporozy WHO i dla QUS nie ustalono Ŝadnego
alternatywnego kryterium diagnostycznego.
Z drugiej strony dla oceny ryzyka wykazano duŜą czułość metody QUS, szczególnie aparatów mierzących kość
korową. MoŜliwość prognozowania złamań jest jednakowa, o ile nie lepsza, dla QUS kości korowej w przypadku
złamań klinicznych, jednakowa jak DXA dla złamań kręgów i nieco gorsza niŜ DXA dla złamań biodra. Podstawą tego
są wyniki prawidłowo przeprowadzonych badań prospektywnych. Stąd moŜna powiedzieć, Ŝe badanie QUS pozwala
zidentyfikować osoby o wysokim ryzyku złamania równie dobrze jak DXA.
Do monitorowania odpowiedzi na leczenie efektywność DXA jest przeciętna i wiele kwestii dla QUS pozostaje do
rozwiązania, szczególnie wprowadzenie środków zapewniających dobrą jakość pomiarów.
Ostateczną wadą QUS jest brak informacji czy osoby z niskimi wynikami QUS mogą odnieść korzyści z leczenia
osteoporozy.
W konsekwencji tego stanu moŜna wymienić następujące rekomendacje dotyczące roli QUS w podejmowaniu decyzji
terapeutycznej.
JeŜeli dostępna jest DXA decyzja terapeutyczna powinna zostać podjęta na podstawie badania DXA w połączeniu z
podstawową oceną kliniczną, która zawiera: wywiad chorobowy, badanie fizykalne, podstawowe badania analityczne,
kliniczne czynniki ryzyka i potencjalnie stwierdzenie obecności złamań kręgowych.
JeŜeli badanie DXA jest dostępne w ograniczonym zakresie, QUS w połączeniu z podstawową oceną kliniczną
zdefiniowaną powyŜej moŜe być uŜyteczne w identyfikacji osób, które mają bardzo niskie ryzyko osteoporozy i
osobom tym nie powinno być zlecone Ŝadne szczególne leczenie farmakologiczne. We wszystkich innych przypadkach
naleŜałoby nadal uŜywać DXA.
Ostatecznie, kiedy DXA jest niedostępna, QUS powinno być wykonane w połączeniu z podstawową oceną kliniczną
zdefiniowaną powyŜej. Osoby o niskim ryzyku nie powinny mieć zlecanego Ŝadnego szczególnego leczenia
farmakologicznego, natomiast osoby o wysokim ryzyku powinny zostać poddane badaniu radiologicznemu kręgosłupa.
JeŜeli zostanie ustalona obecność złamań kręgowych, powinno zostać zlecone specjalne leczenie farmakologiczne,
gdyŜ oznacza to, ze osoby te odniosą korzyści z tego leczenia.
Jak wyznaczyć granicę pomiędzy wysokim i niskim ryzykiem złamania i jakie leczenie zlecić pozostaje zagadnieniem
kompleksowym, uzaleŜnionym, oprócz innych aspektów, od preferencji pacjenta, moŜliwości finansowych oraz
współistniejących chorób. Lekarz jest odpowiedzialny za rozstrzygnięcie, przy wszystkich dostępnych mu
informacjach, jakie są potencjalne korzyści i niebezpieczeństwa dla pacjenta.
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CALCIUM AND VITAMIN D AS AN ESSENTIAL COMPONENT OF AN INTEGRATED STRATEGY FOR
FRACTURE PREVENTION
Steven Boonen, MD, PhD
Leuven University Center for Metabolic Bone Diseases and Divivion of Geriatric Medicine, Katholieke Universiteit
Leuven, Leuven, Belgium
Elderly people frequently have inadequate dietary intakes of calcium and vitamin D, both essential for bone health.
Vitamin D insufficiency leads to reduced intestinal calcium absorption and secondary hyperparathyroidism, increasing
bone turnover particularly in cortical bone, thus accelerating bone loss and predisposing the patient to osteoporotic
fractures. Supplementation with vitamin D alone has been shown to reduce bone loss from the femoral neck in
postmenopausal women; however, efficacy in terms of fracture reduction has been equivocal. For example, Lips and
colleagues reported that vitamin D (400 IU/day) given without calcium did not reduce the risk of hip fractures among
elderly Dutch men and women, whereas in the recent study of Trivedi and colleagues, vitamin D 100,000 IU every 4
months did reduce fracture incidence. Similarly, annual intramuscular injections of high doses of vitamin D reduced
arm fracture rates among elderly Finnish subjects. There is a strong rationale for the use of calcium and vitamin D in
the prevention of osteoporotic fractures and there is evidence from a number of studies that combined therapy has
beneficial effects on bone mineral density in the spine, femoral neck and whole body in postmenopausal women.
Additionally, calcium and vitamin D combination therapy significantly reduces fracture rates in both institutionalised
and free-living elderly populations. In the study of Chapuy and colleagues, the number of hip and non-vertebral
fractures were reduced by 43% and 32%, respectively, after 18 months’ treatment with calcium and vitamin D. A
concomitant increase in serum 25-hydroxyvitamin D and decrease in serum parathyroid hormone level was observed,
providing a plausible mechanism for the reduced fracture risk. These findings have subsequently been confirmed in a
follow-up-study (Decalyos II). More recently, the Medical Research Council of Great Britain published negative
results from a randomised, double-blind, factorially designed trial (the RECORD trial) to evaluate the effectiveness of
daily oral calcium, daily oral vitamin D, combined calcium and vitamin D, and double placebo among 5292 men and
women aged 70 years and over with previous low trauma fracture. There was no apparent benefit from calcium and
vitamin D on fracture. These findings from the RECORD trial do not support routine oral supplementation with
calcium and vitamin D in previously mobile elderly people, but vitamin D status of the trial population at baseline
remains largely unknown and compliance with mediaction was only moderate. Overall, the data are still consistent with
a therapeutic benefit of calcium and vitamin D on fractures in people deficient in calcium and vitamin D.
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Leuven, Leuven, Belgia
U osób starszych bardzo często występuje nieodpowiednia podaŜ wapnia i witaminy D w diecie, co jest istotne dla
zdrowia kości. Niedobory witaminy D prowadzą do obniŜenia absorpcji wapnia z układu pokarmowego i wtórnej
nadczynności przytarczyc, zwiększonego obrotu kostnego, szczególnie w kości korowej, a więc zwiększonej utraty
tkanki kostnej i podatności pacjenta na złamania osteoporotyczne.
Wykazano, Ŝe sama suplemantacja witaminą D przyczynia się do redukcji utraty tkanki kostnej w szyjce kości udowej
u kobiet po menopauzie, jednakŜe jej skuteczność w redukcji złamań pozostaje niejednoznaczna.
Na przykład Lips i współautorzy donoszą, Ŝe witamina D (400 IU/dziennie) podawana bez wapnia nie zmniejszyła
ryzyka złamania kości udowej u męŜczyzn i kobiet w wieku podeszłym z Holandii, podczas gdy w ostatniej pracy
Trivediego i współautorów witamina D 100,000 IU podawana co 4 miesiące przyczyniła się do redukcji częstości
złamań. Podobnie, roczne domięśniowe iniekcje duŜych dawek witaminy D przyczyniły się do redukcji częstości
złamań kości ramiennej wśród badanych osób w wieku podeszłym z Finlandii.
Istnieje duŜe uzasadnienie dla stosowania wapnia i witaminy D w zapobieganiu złamaniom osteoporotycznym i istnieją
dowody z licznych badań, Ŝe terapia łączona ma korzystny wpływ na gęstość mineralną kości w kręgosłupie, szyjce
kości udowej i całym organizmie u kobiet po menopauzie.
Dodatkowo terapia łączona wapnia i witaminy D znacząco redukuje częstość złamań, zarówno w populacji osób
starszych przebywających w domach opieki jak i Ŝyjących samodzielnie. W opracowaniu Chapuy i współautorów
liczba złamań kości udowej i złamań pozakręgowych została zredukowana odpowiednio o 43% i 32% po 18
miesiącach leczenia wapniem i witaminą D. Zaobserwowano towarzyszący wzrost poziomu 25-hydroksywitaminy D i
zmniejszenie poziomu parathormonu w osoczu, co zapewniało mechanizm dla moŜliwej redukcji ryzyka złamania. Te
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wnioski znalazły potwierdzenie w dalszych obserwacjach (Decalyos II). Nieco później Komitet Badań Naukowych
Wielkiej Brytanii opublikował negatywne wyniki badania randomizowanego, podwójnie ślepego, z wykorzystaniem
analizy czynnikowej (RECORD) mającego na celu ocenę skuteczności doustnego wapna przyjmowanego codziennie,
doustnej witaminy D codziennie, łączonego wapna i witaminy D oraz podwójnego placebo wśród 5292 męŜczyzn i
kobiet w wieku powyŜej 70 lat z wcześniejszym złamaniem po niewielkim urazie. Nie było Ŝadnej widocznej korzyści
w redukcji złamań wynikającej z przyjmowania wapna i witaminy D. Wyniki z badania RECORD nie potwierdzają
słuszności rutynowej suplementacji wapna i witaminy D u uprzednio aktywnych starszych osób, jednakŜe początkowy
stan witaminy D w badanej populacji pozostaje w duŜej mierze nieznany, zaś systematyczność przyjmowania leków
była zaledwie umiarkowana.
Podsumowując, dane pozostają nadal zgodne co do korzyści terapeutycznych stosowania wapna i witaminy D w
zapobieganiu złamaniom u osób z niedoborami wapna i witaminy D.
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Ćwiczenia fizyczne uznawane są powszechnie za istotny czynnik środowiskowy w profilaktyce osteoporozy i
jej powikłań w postaci złamań. Korzystny wpływ aktywności fizycznej wiąŜe się z poprawą właściwości
mechanicznych szkieletu (zwiększenie wytrzymałości poprzez wzrost gęstości kości, normalizację przebudowy kostnej
i poprawę jakości kości) oraz z utrzymaniem ogólnej sprawności zmniejszającej zagroŜenie upadkami. ObciąŜenia
mechaniczne kości zwiększają powierzchniowe odkładanie kości w miejscach gdzie zachodzi proces kościotworzenia.
Wysiłek fizyczny wpływa na wydzielanie hormonów kalciotropowych i decyduje o działaniu anabolicznym w
kościach. Unieruchomienie powoduje nasilenie procesów resorpcji z następową utratą masy i gęstości kości. U dzieci i
młodzieŜy naturalna ruchliwość jest niezbędna dla prawidłowego wzrastania i właściwego kształtowania się kośćca. W
wieku dojrzałym ruch zapewnia odpowiednią stabilność szkieletu i równowagę między procesami resorpcji i
kościotworzenia. Lecz nadmierny wysiłek fizyczny wiąŜący się z zaburzeniami hormonalnymi, wtórnym brakiem
miesiączki czy zwiększoną urazowością moŜe wywierać wpływ niekorzystny. W wieku starczym zachowana
sprawność fizyczna sprzyja utrzymaniu równowagi i pozwala unikać upadków, które stanowią najczęstszą przyczynę
złamań. Korzyści wynikające z ćwiczeń fizycznych są czasowe, ustępują jakiś czas po ich zakończeniu.
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Physical exercise is accepted significant environmental factor in the prevention of osteoporosis and its
complications – fractures. The beneficial influence of physical activity is connected with the improvement of the
mechanical properties of skeleton (increased strength and bone mineral density, normalization of bone turnover, better
bone quality) and with general good efficiency which reduces the risk of falls. Mechanical loading increases superficial
accumulation of bone in the bone formation area. Physical activity influences the secretion of calciotropic and anabolic
hormones in bone. Immobilization causes increase of bone resorption process followed by the bone mass and density
loss. The natural mobility in children and adolescents is necessary for the proper skeletal gain and formation. In the
adulthood, the motion secures skeletal stability and the balance between bone resorption and formation. But, the
excessive physical activity leading to hormonal dysfunctions, secondary amenorrhea and increased trauma can exert
even disadvantageous influence. In the elderly, preserved good physical efficiency favours the balance maintenance
and gives a chance to avoid the falls, the most common cause of fractures. The advantages from the physical exercises
are temporary, they withdraw some time after the activity is finished.
L22
RISK OF FALLING IS MORE PREDICTIVE THAN BMD ACROSS OUR CONTINENT FOR FUTURE
LIMB FRACTURES IN WOMEN: RESULTS FROM THE EUROPEAN PROSPECTIVE OSTEOPOROSIS
STUDY (EPOS)
Kaptoge S, Roy DK, Reeve J and the EPOS Study Group
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Centre and sex specific fall rates explained one third of between centre variation in upper limb fractures across Europe.
Our aim was to determine how much of the between centre variation in fractures could be attributed to repeated falling,
BMD, and other risk factors in individuals, and to compare the relative contributions of centre-specific BMD vs.
centre-specific fall rates. A clinical history of fracture was assessed prospectively in 2,451 men and 2,919 women aged
50-80 from 20 centres participating in the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS) using standardised
questionnaires (mean follow up = 3 years). Bone mineral density (BMD, femoral neck & trochanter and/or spine) was
measured in 2,103 men and 2,565 women at these centres. Cox-regression was used to model the risk of incident
fracture as a function of the person-specific covariates: age, BMD, personal fracture history (PFH), family hip fracture
history (FAMHIP), time spent walking/cycling, number of ‘all falls’ and falls not causing fracture (‘fracture-free’)
during follow-up, alcohol consumption and body mass index. Centre effects were modelled by inclusion of
multiplicative gamma distributed random effects, termed “centre shared frailty” (CSF), with mean 1 and finite variance
theta acting on the hazard rate. The relative contribution of centre-specific fall risk and centre-specific BMD on the
incidence of limb fractures were evaluated as components of CSF.
In women the risk of any incident non-spine fracture (n=190) increased with age, PFH, FAMHIP, >=1hr/day
walking/cycling and number of ‘all falls’ during follow-up (all P<0.074). ‘Fracture-free’ falls (P=0.726) and femoral
neck BMD did not have a significant effect at the individual level but there was a significant centre shared frailty effect
(P=0.001) that was reduced by 4% after adjusting for mean centre BMD and reduced by 19% when adjusted for mean
centre fall rate. Femoral trochanter BMD was a significant determinant of lower limb fractures (n=53, P=0.014) and the
centre shared frailty effect was significant for upper limb fractures (P=0.011). This upper limb fracture centre effect
was unchanged after adjusting for mean centre BMD but was reduced by 36% after adjusting for centre mean fall rates.
In men, risk of any non-spine fracture (n=75) increased with PFH, fall during follow-up (P<0.026) and with a decrease
in trochanteric BMD [RR 1.38 (1.08, 1.79) per 1SD decrease]. There was no centre effect evident (P=0.096).
Clearly, BMD alone cannot be validly used to discriminate between the risk of upper limb fractures across populations
without taking account of population-specific variations in fall risk and other factors. These variations might reflect
shared environmental or possibly genetic factors that contribute quite substantially to the risk of upper limb fractures in
women. The implications for public health planning will be discussed.
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RYZYKO UPADKU POZWALA LEPIEJ NIś BMD PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁE ZŁAMANIE KOŃCZYN U
KOBIET NA NASZYM KONTYNENCIE. WYNIKI BADANIA EUROPEAN PROSPECTIVE
OSTEOPOROSIS STUDY (EPOS)
Kaptoge S., Roy D.K., Reeve J. oraz Grupa Badawcza EPOS
Słowa kluczowe: upadki, badanie prospektywne, epidemiologia, osteoporoza, przypadki złamań kończyn, gęstość
mineralna kości
Współczynniki upadku zaleŜne od ośrodka i płci wyjaśniły jedną trzecią z róŜnic częstości złamań kończyn górnych
pomiędzy ośrodkami w Europie. Naszym celem było określenie przyczyn zróŜnicowania częstości złamań pomiędzy
ośrodkami w zaleŜnosci od powtarzających się upadków, BMD i innych czynników ryzyka u poszczególnych osób.
Kolejnym celem było porównanie relatywnego udziału specyficznego dla ośrodka BMD versus specyficznych dla
ośrodka współczynników ryzyka upadku. Oceniono prospektywnie kliniczną historię złamań u 2,451 męŜczyzn i 2,919
kobiet w wieku 50-80 lat w 20 ośrodkach biorących udział w European Prospective Osteoporosis Study (EPOS). UŜyto
standaryzowanych kwestionariuszy, zaś średni czas obserwacji wynosił 3 lata. Dokonano pomiarów gęstości
mineralnej kości (BMD, szyjka kości udowej i krętarz oraz/lub kręgosłup) u 2,103 męŜczyzn i 2,565 kobiet w tych
ośrodkach. Zastosowano metodę analizy wieloczynnikowej wg Coxa w celu modelowego przedstawienia ryzyka
wystąpienia złamania jako funkcji specyficznych dla danej osoby zmiennych: wieku, BMD, historii złamań (personal
fracture history - PFH), historii złamań kości udowej w rodzinie (FAMHIP), czasu chodzenia/jeŜdŜenia na rowerze,
liczby wszystkich upadków i upadków nie powodujących złamania w okresie obserwacji, spoŜywania alkoholu,
indeksu masy ciała. Wyniki w danym ośrodku były modelowane przez włączenie losowych wyników wielokrotnego
rozkładu na osi gamma, zwanych „podatnością wspólną dla ośrodka” (“centre shared frailty” - CSF), z średnio 1 i
skończoną róŜnicą theta mającą wpływ na współczynnik ryzyka. Względny rozkład specyficznego dla ośrodka ryzyka
upadku i specyficznego dla ośrodka BMD w stosunku do występowania złamań kończyn został oceniony jako
komponent CSF.
U kobiet ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek złamania pozakręgowego (n=190) wzrastało wraz z wiekiem, PFH,
FAMHIP, chodzeniem lub jazdą na rowerze >=1 godz. dziennie i liczbą upadków w okresie obserwacji (wszystkie
upadki P<0.074). Upadki bez złamań (P=0.726) oraz BMD szyjki kości udowej nie miały znaczącego wpływu na
jednostkowym poziomie jednakŜe miały istotny wpływ na „podatność wspólną dla ośrodka” (P=0.001), co zostało
zredukowane o 4% po skorygowaniu z BMD średnim dla ośrodka oraz zredukowane o 19% po skorygowaniu ze
średnim dla ośrodka współczynnikiem upadku. BMD w krętarzu było istotną determinantą złamań kończyny górnej
(P=0.011). Ten wynik pozostawał niezmieniony po skorygowaniu ze średnim dla ośrodka BMD, ale został
zredukowany o 36% po skorygowaniu ze średnim dla ośrodka współczynnikiem upadków.
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U męŜczyzn ryzyko jakichkolwiek złamań pozakręgowych (n=75) wzrastało wraz z PFH, upadkami w okresie
obserwacji (P<0.026) oraz z obniŜeniem BMD w krętarzu [RR 1.38 (1.08, 1.79) na spadek o 1SD]. Nie wystąpiła
Ŝadna zaleŜność wspólna dla ośrodka (P=0.096).
Z pewnością samo BMD nie moŜe być wiąŜąco zastosowane dla rozróŜnienia ryzyka złamania kończyny górnej w
populacjach bez wzięcia pod uwagę specyficznych dla danych populacji zmiennych ryzyka złamania i innych
czynników. Zmienne te mogą odzwierciedlać czynniki wspólne dla danego środowiska naturalnego lub genetyczne,
które mają istotny wpływ na ryzyko złamania kończyn górnych u kobiet. Przedyskutowane zostaną zastosowania w
planowaniu polityki zdrowotnej.
L23
ZŁAMANIA OSTEOPOROTYCZNE I UPADKI U KOBIET W OKRESIE MENOPAUZY W BADANIACH
PROSPEKTYWNYCH
Osieleniec J.1, Czerwiński E. 1, 2, Czerwińska M.2
1. Zakład Chorób Kości i Stawów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
2. Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, Kraków, www.kcm.pl
Słowa kluczowe: złamania pozakręgosłupowe, upadki, ryzyko złamania, częstość złamań, badanie prospektywne
Wstęp
Złamania są podstawowym problemem w osteoporozie. śyciowe ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek złamania u 50letniej kobiety wynosi aŜ 39.7%. Szacuje się, Ŝe w USA występuje rocznie 1.5 mln złamań, w tym 700 tys. złamań
kręgosłupa, 300 tys. złamań bliŜszego końca kości udowej (bkk udowej), 250 tys. złamań dalszej części kości
promieniowej i 300 tys. innych złamań. Złamanie jest skutkiem działania siły, która przekracza wytrzymałość
mechaniczną kości. 90-100% złamań poza-kręgowych i do 50% złamań kręgosłupa wynika z upadków. Celem
doniesienia jest ocena częstości złamań i ich zaleŜność od skłonności do upadków u kobiet w okresie menopauzy.
Materiał
Spośród 76.000 osób przebadanych w Krakowskim Centrum Medycznym wybraliśmy 500 kobiet w wieku powyŜej 50
rŜ, które były badane w naszym ośrodku co najmniej dwa razy, w okresie więcej niŜ 1 roku. Kobiety z tej grupy były
badane po raz pierwszy w latach 1995-2003, a następnie w latach 2004-2005. Wiek badanych wahał się od 50 do 80 lat
(średnio 65.8 lat; SD=15.1), a okres obserwacji od 1-10.1 lat (średnio 7.2 lat; SD 4.91). U wszystkich przeprowadzono
wywiad według specjalnego kwestionariusza, który obejmował pytania o upadki oraz występowanie złamania:
kręgosłupa, złamanie kości promieniowej, kości ramiennej, inne złamania kończyny górnej, bkk udowej, podudzia,
kostek, stopy i innych złamań kończyny dolnej. Informacje o upadkach kategoryzowano jako: nigdy, 1-2 w roku, 3
razy i więcej. U chorych wykonano równieŜ badanie densytometryczne w jednej lub więcej lokalizacji: przedramię
(DTX200), kręgosłup lub bkk udowej (Lunar DPX IQ, Hologic Delphi W). Obliczono częstość poszczególnych złamań
w czasie pierwszego i ostatniego badania oraz przeanalizowano ich zaleŜność od upadków.
Wyniki
W czasie pierwszego badania przebyte złamanie podawało 195 (39.2%) kobiet, u których wystąpiło 268 złamań, w
tym: kości promieniowej 129 (25.9%), złamań w obrębie stopy 38 (7.6%), kości ramiennej 23 (4.6%), kręgosłupa 21
(4.2%), podudzia 19 (3.8%), kostek 12 (2.4%), obojczyka 4 (2.8%), Ŝeber 14 (0.8%) i złamań bkk udowej 8 (1.6%).
Podczas drugiego badania, które przeprowadzono po średnio 7.2 latach złamanie wystąpiło u 233 (46.9%) kobiet, a ich
ogólna liczba wzrosła do 404. W poszczególnych lokalizacjach złamania wystąpiły z następującą częstością: kość
promieniowa 165 (33.2%), złamanie w obrębie stopy 58 (11.6%), kość ramienna 41 (8.2%), podudzie 35 (7.0%),
kręgosłup 30 (6.0%), Ŝebra 28 (5.63%), kostki 23 (4.6%), obojczyk 8 (1.6%) i złamanie bkk udowej 16 (3.2%).
Informacją o upadkach dysponowaliśmy u 432 kobiet. Większość z nich - 269 (62.3%) nie doznała ani jednego upadku
w ciągu roku. Upadek przebyło 163 (37.7%) kobiet, w tym 1-2 razy w ciągu roku 140 (32.4%), 3 razy i więcej 23
(5.3%). Spośród kobiet, które upadły 102 (63%) doznały złamania, natomiast w grupie, które nigdy nie upadały
złamania doznało 121 (45%) pań.
Częstość złamań była znamiennie większa (p=0.002) u kobiet, które miały skłonność do upadków w porównaniu do
kobiet, które w ogóle nie upadały. Częstość upadków była głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko złamania.
Wnioski
W badanej grupie u 39.2% kobiet stwierdzono złamanie w badaniu pierwszorazowym a po średnio 7.2 latach u 46.9%
kobiet (wzrost o 7.7%). W tym okresie czasu wystąpiło 136 nowych złamań (wzrost o 50.8%). Złamania były
znamiennie częstsze u kobiet, które miały skłonność do upadków w porównaniu do kobiet nie upadających (63% vs
45%, p.=0.002). Zwiększenie częstości upadków zasadniczo zwiększa ryzyko wystąpienia złamań osteoporotycznych.
L23
A PROSPECTIVE STUDY ON OSTEOPOROTIC FRACTURES AND FALLS IN POSTMENOPAUSAL
WOMEN
Osieleniec J.1, Czerwiński E. 1, 2, Czerwińska M.1
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Introduction
Fractures are the most important problem in osteoporosis. A lifetime risk of any fracture in 50-year-old woman is
39.7%. It is estimated that 1.5 mln of fractures occur during 1 year in USA, including: 700 000 spinal fractures,
300 000 proximal femur fractures, 250 000 distal radius fractures and 300 000 other fractures. A fracture is the result of
force action overcoming mechanical strength of a bone. 90-100 % of non-spinal fractures and up to 50% of spinal
fractures are caused by falls. The aim of this study is to evaluate frequency of fractures and their relation with
suscebility to falls in postmenopausal women.
Material
Amongst 76.000 patients of Krakow Medical Centre we selected 500 women aged 50 years and above who underwent
at least 2 examinations in our centre within at least 1 year follow-up. This group of women visited our centre first time
in 1995-2003, and later in 2004-2005. The age of examined patients ranged 50 do 80 yrs (average 65.8 yrs; SD=15.1).
The follow-up period ranged 1 – 10.1 yrs (average 7.2 yrs; SD 4.91). Detailed interview according to prepared special
questionnaire was collected in every case. The questionnaire covered data about falls and following fractures
occurrence: spine, distal radius, other upper limb fractures, proximal femur, lower leg, ankle, foot and other lower limb
fractures.
Data about falls was categorised as: “never”, “1-2 times a year”, “3 or more times a year”.
Bone mineral density measurements were performed in one or more regions: forearm (DTX200), spine or proximal
femur (Lunar DPX IQ, Hologic Delphi W).
We calculated frequency of specific fractures which occurred in the first and the follow-up visit and we analyzed their
relation to falls.
Results
Among all women seen at the first visit 195 (39.2%) reported fractures . There were total 268 different fractures,
including distal radius 129 (25.9%), foot fractures 38 (7.6%), humerus fractures 23 (4.6%), spinal fractures 21 (4,2%),
lower leg fractures 19 (3.8%), ankle fractures 12 (2.4%), clavicle fractures 4 (2.8%), ribs fractures 14 (0.8%) and
proximal femur fractures 8 (1.6%).
At the follow-up visits after average 7.2 years there were 233 (46.9%) women who sustained any fracture. The total
number of fractures increased to 404. Distribution of fractures in different localisations was: distal radius 165 (33.2%),
foot fractures 58 (11.6%), humerus fractures 41 (8.2%), lower leg fractures 35 (7.0%), spinal fractures 30 (6.0%), ribs
fractures 28 (5.63%), ankle fractures 23 (4.6%), clavicle fractures 8 (1.6%) and proximal femur fractures 16 (3.2%).
Data about falls was available in 432 women. Majority of them - 269 (62.3%) never fell down. Total 163 (37.7%)
women experienced any fall within a year. Among these 1-2 falls were reported by 140 (32.4%) women, and 3 times
and more falls were reported by 23 (5.3%) women.
In the group of women who fell 102 (63%) women sustained fractures, whilst in the group of non-fallers there were
121 (45%) women with fractures.
Frequency of fractures was significantly higher (p=0.002) in women who were prone to falls as compared to nonfallers. Falls were found to be the main factor increasing fracture risk.
Conclusions
39.2% of the investigated women reported fracture at the first time visit and 46,9% at the follow-up visit after 7.2 years
of observation (increase 7.7%). 136 new fractures occurred in the follow-up time (increase 50.8%). Fractures were
significantly more frequent in women prone to falls as compared to non-fallers (63% vs 45%, p.=0.002). Falls were
found to be the major risk factor of osteoporotic fractures.
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CO TO JEST JAKOŚĆ KOŚCI?
Mirosław Jabłoński
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
Słowa kluczowe: Jakość kości, wytrzymałość, biomechanika kości
Oczywista niepodatność szkieletu na odkształcenia pod wpływem sił wynikających ze skurczów mięśni i
działania grawitacji zapewnia stałość kształtu ciała oraz podstawę dla czynności jego narządu ruchu. PrzeciąŜenia
podczas urazów są nierzadko przyczyną złamań, które definiuje się jako przerwanie ciągłości kości. Taka „ostra
niewydolność mechaniczna” powstaje wówczas, gdy zostaje przekroczona wytrzymałość, czyli wartość siły łamiącej.
Liczne obserwacje kliniczne i wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach zwracają uwagę na potrzebę pogłębienia
rozwaŜań nad mechaniczną wydolnością szkieletu pod kątem przenoszonych obciąŜeń i odporności na złamania. W ten
sposób wytrzymałość kości wiąŜe się bezpośrednio z pojęciem ich jakości, jako struktur podporowych.
Z fizycznego punktu widzenia kości to zbudowane kompozytywo w układzie hierarchicznym ciała spręŜyste.
Wytrzymałość wyizolowanych kości poddanych próbom podczas złamań doświadczalnych zaleŜy od ich budulca
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(materiału) czyli tkanki, z której powstały oraz jej przestrzennego rozmieszczenia i wymiarów, co zwykło określać się
geometrią kości.
ZróŜnicowany wpływ na jakość kości mają genetyczne czynniki określające wartość biochemiczną i
pośrednio biomechaniczną składowych budulca kompozytywego tkanki kostnej tj. jej fazy organicznej i mineralnej.
Klasycznym przykładem chorobowej niewydolności szkieletu wskutek błędu genetycznego kolagenu jest wrodzona
łamliwość kości, a skrajnych zaburzeń fazy mineralnej genetycznie uwarunkowana choroba marmurowa kości, którą
przy nadmiernym wysyceniu szkieletu solami wapnia charakteryzuje zwiększona częstość złamań.
DuŜy wpływ na jakość kości wywierają takŜe czynniki środowiskowe, czego przykładem moŜe być stan
osteoporozy z niedoŜywienia, a innym osteomalacji przy niedostatku witaminy D. Inne szkodliwości, jak naraŜenia na
wysokie stęŜenia fluoru lub metali cięŜkich równieŜ mogą być przyczyną większej podatności na złamania.
Poddanie próbki czy całej wyizolowanej kości działaniu siły w określonych warunkach wytrzymałościowych
badań doświadczalnych pozwala uzyskać zapis wartości działającej siły w odpowiedzi na uzyskane odkształcenie.
Kości jako ciała spręŜyste w określonym zakresie zachowują się zgodnie z prawem Hooke’a, a wykres siłaodkształcenie jest częścią prostej. Jednak po przekroczeniu określonej wartości obciąŜenia, odpowiadającej sile
łamiącej, rozpoczyna się nieodwracalna faza próby wytrzymałościowej, czyli złamanie.
Badania wytrzymałościowe wykazały, Ŝe odniesienie gęstości mineralnej kości do ich wytrzymałości
sprawdza się jedynie w 60-70%, tak więc 30-40% jakości kości wypełniają inne czynniki.
Kość jest tkanką samoodnawialną. Właściwość ta wynika ze współistnienia u dorosłych procesów
kościogubnych i kościotworzenia najprawdopodobniej w odpowiedzi na powstanie obszarów tkanki o obniŜonej
charakterystyce biomechanicznej, to jest tam, gdzie „materiał” budulcowy kości „zestarzał” się i gdzie doszło do
nagromadzenia beleczek lub osteonów ze złamaniami zmęczeniowymi. Powstają one wskutek przekroczenia dawki
podprogowych obciąŜeń cyklicznych (tj. tzw. wytrzymałości zmęczeniowej). Zaburzenia odnowy tkanki kostnej i
nagromadzenie „starej” mechanicznie niewydolnej kości obniŜa istotnie jej wytrzymałość, czyli wpływa ujemnie na
jakość. Wytrzymałość beleczek zmniejsza się równieŜ podczas fazy kościogubnej przyspieszonego obrotu kostnego, co
wiąŜe się z ich osłabieniem przez zwiększenie liczby jamek resorpcyjnych.
Jakość kości zaleŜy więc od kolagenowej i niekolagenowej substancji organicznej, od stanu jej
zmineralizowania (własności materiałowe), wynika z organizacji wewnętrznej i połączeń beleczek kostnych, od ich
rozmiarów i ciągłości oraz występowania obszarów mikrouszkodzeń zmęczeniowych (własności strukturalne).
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Skeleton is obviously resistant to mechanical forces generated by muscle contractions and gravitation.
Fracture appears to be the result of acute overloading presenting with the discontinuation of bone which eventually
fails to behave as an elastic structure. Engineering informs us of the elastic materials such as steel or rubber that
respond with definite deformation after certain force has been applied. The amount of deformation in the material,
relative to its original length, is the strain. Peak compressive strains in bone during vigorous activity can reach as high
as 0.35%. When the increase in strain is no longer proportional to the applied force ends the ability of the material to
resume its original shape and permanent damage to the structure begins to accrue. In terms of bone, yield failure arises
then through ultrastructural microcracks within the hydroxyapatite and the disruption of the collagen fibers. The force
that irreversibly damages the structure of bone is the breaking force, i.e. strength and it occurs at the strain of
approximately 0.7%. In numerous experimental models it was demonstrated that the correlation between the bone
strength and bone mineral density reached values of 0.6-0.7. It means that there are other important factors that affect
breaking force of bone. For engineers it is an obvious statement since bone unlike steel is an anisotropic structure
representing hierarchical composite model.
The composite structure of bone allows it to withstand compressive and tensile stresses, as well as bending
and torsional moments. The inorganic phase of bone, with hydroxyapatite crystals arrayed in a protein matrix provides
the ability to resist compression. As in concrete, a material that excels at resisting compression but is poor in resisting
tension, tensile elements (e.g. steel reinforcing rods) are added to create a composite material that can cope with the
complex loading environments. In the case of bone this tensile strength arises from collagen fibers organized into
lamellae. Another important factor contributing to bone strength is its geometry i.e. sizes and spatial orientation of the
bone tissue regarded as material.
Genome plays undoubtedly predominant role in determining all the structural components of bone. Failure to
do so as far as the collagen is considered was demonstrated in osteogenesis imperfecta. Inability to remove old bone by
genetically deficient osteoclasts in marble bone disease is accompanied by higher frequency of fractures in spite of
extremely high mineral density of bone in this disease. Deficient mineralisation of osteoid in osteomalacia or rickets
could be also determined genetically.
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Under physiological conditions bone is continuously remodeled. It is strongly supposed that this process stays
under control of bone cells that act recruiting osteoclasts to remove microdamage in order to exchange structural
material for mechanically more competent. Accumulation of areas of fatigue fractures in bone (i.e. microdamage) is
regarded as material failure and decreases bone strength. The discontinuity of bone trabeculae in osteoporosis affects
negatively the quality and strength of bone.
Summarizing the quality of bone can be measured as bone strength (similarly as bone mass by bone mineral
density) and remains affected by all the factors influencing normal bone development and remodeling. Factors the are
mainly genetically-determined stay also related to the environment like fluorosis or lack of vitamin D. Low level of
bone quality reduces bone strength and is the main cause of low-energy fractures as in the osteoporotic syndrome.
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Przewaga procesów resorpcji kości nad tworzeniem powoduje obniŜenie jej jakości, czyli zmniejszenia odporności na
złamania. Składa się na to zmniejszenia masy kości, pogorszenie mikrostruktury, oraz zmiany w składach
organicznych i w komórkach kostnych. Podstawową przyczyną tych zaburzeń w osteoporozie u kobiet jest niedobór
estrogenów w okresie menopauzy. Powoduje to rozregulowanie kontroli osteoblasta nad osteoblastem poprzez sysem
RANK-L i cytokin IL-2, IL-5, PG2, M-CSF, TGF-β, TNF-I. W efekcie zwiększa się częstości aktywacji resorpcji,
rekrutacja osteoklastów, ich aktywacja i wydłuŜenie czasu Ŝycia, a osłabienie kościotworzenia. Nadmierna przebudowa
prowadzi do przerwania połączeń międzybeleczkowych i perforacji beleczek. Takie osłabienie struktury powoduje w
konsekwencji do mikrouszkodzenia tkanki kostnej. ObniŜona reakcja osteoblasta i osteocyta na mikrouszkodzenia
prowadzi do ich akumulacji, powstają mikropęknięcia i w konsekwencji zwiększa się ryzyko złamania.
Idealnym modelem poprawy jakości kości jest odbudowa jest struktury i masy tak, by miała taką wytrzymałość jak
przed rozpoczęciem zaniku osteoporotycznego, który niestety, mógł juŜ trwać nawet 20 lat (np. u kobiety 50 letniej).
Mechanizm działania leku anty- osteporotycznego moŜe opierać się na bezpośrednim wpływie na komórki kostne,
głównie na drodze receptorowej (estrogeny, SERM-raloksyfen, PTH, anty-RANKL), modyfikacji pozakomórkowych
procesów biochemicznych metabolizmu kostnego oraz zmianie rozpuszczalności substancji mineralnej kości.
Kliniczną weryfikacją poprawy jakości jest zmniejszenie ryzyka złamania. Wiarygodnym pomiarem jakości są
mechaniczne testy na wytrzymałość, a pośrednią oceną jest badanie histomorfometryczne.
Komórką odpowiedzialną za kościotworzenie i regulację resorpcji jest osteoblast. Raloksyfen, przedstawiciel leków
grupy SERM modyfikuje aktywność receptora estrogenowego (ER α, ER β). W efekcie zwiększa się liczba, aktywność
i czas Ŝycia osteoblastów, które wzmagają produkcję białek osteoindukcyjnych i cytokin stymulując kościotworzenie.
Równocześnie hamuje aktywność osteoklastów przez układ RANK i cytokin. Zmniejszają one rekrutację osteoklastów,
obniŜają ich aktywność i przyspieszają apoptozę. W badaniach histologicznych stwierdzono zmniejszenie częstość
aktywacji o 24,3% i nieznacznie zwiększoną objętość beleczek. W badaniach klinicznych owocuje to zmniejszeniem
częstości złamań kręgosłupa przy niewielkim wzroście BMD, jednakŜe nie wpływa na częstości złamań obwodowych.
Bisfosfoniany mają działanie wyłącznie antyresorpcyjne. Łączą się z hydroksyapatytami kości zmniejszając ich
rozpuszczalność, obniŜając rekrutację i aktywność osteoklastów oraz przyśpieszając ich apoptozę. Aktywacja
przebudowy kości spada dramtycznie o 92-87%. Powoduje to zwiększenie mineralizacji beleczek przy niewielkim
wzroście ich objętości Hypermineralizacja moŜe prowadzić do powstania mikrouszkodzeń, a wraz ze zmniejszeniem
aktywności resorpcyjnej do zablokowania moŜliwości ich reparacji. W praktyce klinicznej obserwujemy znaczny
wzrost BMD i zasadnicze zmniejszenie częstości złamań kręgosłupa i kończyn.
Ranelinian strontu ma działanie zarówno antyresorpcyjne jak i kościotwórcze. Zmniejsza rozpuszczalność minerałów,
hamuje działalność osteoklastyczną a stymuluje osteoblastyczną. W badaniach eksperymentalnych udokumentowano
zmniejszenie powierzchni osteoklastów o 60%, natomiast zwiększenie objętości beleczek kostnych o 41%. Ranelinian
strontu zwiększa masę kostną oraz wytrzymałość kości u zdrowych zwierząt. W badaniach u ludzi wykazano, Ŝe nie
zaburza on mineralizacji, a efekt biologiczny jest liniowo zaleŜny od dawki. W badaniach klinicznych wykazano
zmniejszenie częstości złamań kręgosłupa i bliŜszego końca kości udowej.
Parathohormon 1-34 podawany podskórnie okazał się jak dotąd, najbardziej skuteczny lekiem w osteoporozie.
Gwałtownie nasila kościotworzenie i tak podawany nie wpływa na resorpcje kości. Daje niespotykaną dotąd odbudowę
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struktury kości poprzez wzrost gęści aŜ o 48% i grubość beleczek o 17%. W ciągu 18 miesięcznej terapii uzyskano
zmniejszenie częstości złamań kręgosłupa o 66% i obwodowych 54 %.
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Domination of resorption over formation causes decrease of bone quality means resistance to fracture. This combines
bone mass loss, deterioration of microstructure and alteration in bone cells and organic and non-organic substance.
Estrogen insufficiency is the main cause of osteoporotic changes in women in menopause period. This effects in
deregulation of osteoclast control by osteoblast using RANK-L system and cytokins IL-2, IL-5, PG2, M-CSF, TGF-β,
TNF-I. As consequence of this frequency of resorption activation increases, as well as osteoclasts recruitment, its
activation and life span but in contrary bone formation processes are increased. Excessive remodelling leads to
disruption of trabecular connections and their perforation. Such weakening of structure in consequence causes bone
tissue microdamages. Depressed reaction of osteoblasts and osteocytes for reparation leads to accumulation of
microdamages what generates microcracks and in consequence increased fracture risk.
The ideal model of bone quality improvement is to restore bone mass and structure in this way so should regain the
same strength it had had before osteoporotic deterioration, which unfortunately could have already lasted even 20 years
(e.g. in 70-yr-old woman). Mode of anti-osteopotorotic molecule action might relay on direct effect on bone cells,
mainly via receptor (estrogen, SERM-raloxifene, PTH, anti-RANKL), modification of extracellular biochemical
processes of bone metabolism and alteration of bone mineral substance solubility. Decrease of fracture is the clinical
verification of bone quality improvement. Mechanical tests of bone strength are a credible measure of bone strength,
and bone histomorphometry is an indirect measure.
Osteoblast is the cell responsible for bone formation and resorption. Raloxifene, a representative of SERMs, modulates
estrogen receptor (ER α, ER β). As a result number, activity and life spam of osteoblasts is increased, which produce
more osteoinductive proteins and cytokins. Simultaneously osteoclasts activity is depressed implementing RANKL
system and cytokins. Osteoclasts recruitment, activity is decreased and apoptosis is accelerated. 24,3% decrease of
remodelling activation and vague increase ob trabeculae volume was found in histomorphometric assessment. Slight
regain of bone mass with significant reduction of spinal fractures but not peripheral fractures turned out as clinical
achievement.
Bisphosphonates have only antiresorptive mode of action. They bound to bone hydroxyapatites decreasing their
solubility, depress recruitment and activity of osteoclasts accelerating their apoptosis. Remodelling activation is
dramatically inhibited - 92-87%. This causes increased mineralization with a minimal increase of trabeculae volume.
Hypermineralisation might lead to microdamage and combined with decrease of resorption might make impossible its
repair. In clinical practice we observe considerable increase of bone mass and significant decrease of spinal and nonspinal fractures.
Strontium ranelate showed both antiresorptive and bone formation action. It decreases mineral solubility, depresses
osteoclastic and increases ectoblastic activity. 60% decrease of orthoclastic activity and 41% trabeculae volume
increase was documented in experimental studies. Bone mass and strength was improved in experimental animals. No
disturbance in mineralization and linear relation of dose to effect was found in human samples. Both spinal and nonspinal fractures were reduced in clinical trials.
Parathyroid hormone (1-34) when given subcutaneous proved, so far, to be the most effective medication in
osteoporosis. Administered in this way rapidly increases bone formation and does not affect bone resorption.
Histomorphometry proved outstanding restoration of bone structure due to 48% increase of bone volume and 17%
increase of trabeculae thickness. At 18 month therapy 66 % reduction of spinal and 54% non-spinal fracture was
documented.
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Treatments for osteoporosis available today which reduce the risk of fracture, are associated with either decreased or
increased bone turnover. Strontium ranelate is a new agent for the treatment of osteoporosis, combining both increased
bone formation and decreased bone resorption, thus rebalancing bone turnover in favor of bone formation. Preclinical
studies have shown an increase in ultimate strength, particularly through an increased plastic energy. Thus, bone
formed under strontium ranelate treatment is able to withstand greater deformation before fracture while possessing
similar elastic properties to normal bone. The 3D-microcomputerized tomography and histomorphometry analysis have
demonstrated an improvement in trabecular (trabecular bone mass, connectivity, microgeometry) and cortical (external
diameter and cortical thickness) microarchitecture as a consequence of the positive bone balance
A phase 3 program with strontium ranelate has demonstrated its antifracture efficacy whatever the severity of
osteoporosis. Strontium ranelate prevents the first and the subsequent vertebral fracture. Indeed, strontium ranelate
significantly decreases the relative risk of new vertebral fracture by 48% in osteoporotic patients without prevalent
vertebral fracture, and by 41% in patients with prevalent vertebral fracture, over 3 years. In addition, strontium ranelate
reduces the relative risk of clinical vertebral fracture by 52% as early as the first year of treatment.
Strontium ranelate also reduces the relative risk of all peripheral fractures by 16%. This agent decreases the relative
risk of hip fracture by 36% in patients aged 74 years or more and with a femoral neck bone mineral density ≤-3SD
(corresponding to -2.4SD in the Third National Health and Nutrition Examination Survey [NHANES III] reference
range). The efficacy of strontium ranelate was even specifically demonstrated in elderly patients (age ≥ 80 years) who
were shown to have a significant reduction in both vertebral (relative risk -32%; P=0.013) and peripheral (-31%;
P=0.011) relative risks of fracture over 3 years.
Strontium ranelate is well tolerated and significantly improves patients’ quality of life compared with the placebo
group. Therefore, strontium ranelate is a new first-line and rapidly acting treatment for postmenopausal women with
osteoporosis, with early (after 1 year) and sustained (over 3 years) vertebral antifracture efficacy, whatever the severity
of the disease.
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Dostępne dziś leki na osteoporozę, które redukują ryzyko złamania mają związek ze wzrostem lub spadkiem obrotu
kostnego. Ranelinian strontu to nowy lek w leczeniu osteoporozy, łączący zarówno wpływ na zwiększone
kościotworzenie jak i zmniejszoną resorpcję kości, a zatem zmieniający równowagę obrotu kostnego na korzyść
kościotworzenia. Badania przedkliniczne wykazały wzrost granicznej wytrzymałości kości szczególnie poprzez
zwiększonie energii plastycznej kości. Stąd kość uformowana przy leczeniu ranelinianem strontu jest w stanie znieść
większe odkształcenie przed złamaniem posiadając jednocześnie właściwości elastyczne podobne do normalnej kości.
Analizy mikrotomografii komputerowej 3D i histomorfometrii wykazały poprawę mikroarchitektury kości
beleczkowej (masa beleczek kostnych, połączenia mikrogeometria) i kości korowej (zewnętrzny obwód, grubość
warstwy korowej) jako konsekwencję przewagi odbudowy kości.
Badanie III fazy z ranelinianen strontu wykazało jego skuteczność przeciwzłamaniową niezaleŜnie od stopnia cięŜkości
osteoporozy. Ranelinian strontu zapobiega pierwszemu a takŜe kolejnym złamaniom kręgów. W rzeczywistości
ranelinian strontu znacznie zmniejsza względne ryzyko nowego złamania kręgów o 48% u chorych z osteoporozą bez
wcześniejszych złamań kręgów i o 41% u chorych z wcześniejszymi złamaniami kręgów w ciągu 3 lat. Co więcej,
ranelinian strontu redukuje względne ryzyko klinicznego złamania kręgowego o 52% nawet juŜ po 1 roku leczenia.
Ranelinian strontu redukuje równieŜ względne ryzyko wszystkich złamań obwodowych o 16%. Lek ten zmniejsza
ryzyko względne złamania biodra o 36% u pacjentów powyŜej 74 roku Ŝycia i z gęstością mineralną w szyjce kości
udowej ≤-3SD (co odpowiada -2.4SD w skali referencyjnej Third National Health and Nutrition Examination Survey
[NHANES III]). Skuteczność raleninianu strontu była szczególnie widoczna u starszych pacjentów (w wieku ≥ 80 lat),
u których wykazano znaczną redukcję ryzyka względnego zarówno złamań kręgowych (ryzyko względne -32%;
P=0.013) jak i obwodowych (-31%; P=0.011) w ciągu 3 lat.
Raleninian strontu jest dobrze tolerowany i znacznie poprawia jakość Ŝycia pacjentów w porównaniu do grupy
placebo. Dlatego teŜ raleninian strontu jest nowym szybko działającym leczeniem pierwszego rzutu dla kobiet z
osteoporozą po menopauzie ze wczesną (po 1 roku) i trwałą (ponad 3 lata) skutecznością przeciw złamaniom
kręgowym, bez względu na stopień cięŜkości choroby.
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Bisphosphonates are very effective treatments of postmenopausal osteoporosis. Daily administration decreases the rate
of bone turnover, increases bone mineral density (BMD) at relevant skeletal sites, maintains or improves structural and
material properties of bone tissue and significantly reduces the risk of fractures. Any treatment of a chronic disease,
such as osteoporosis, should not only be efficacious but also convenient and devoid of side effects. To improve patient
convenience and long-term adherence to treatment and to reduce potential gastrointestinal complications that may be
associated with daily use, once-weekly regimens with alendronate and risedronate were developed. These regimens
provide the sum of seven daily doses and are pharmacologically equivalent to the daily regimens. Consistent with the
pharmacological properties of bisphosphonates and the principles of bone cell biology, the once-weekly administration
of a bisphosphonate should be considered continuous treatment and should be distinguished from the administration of
bisphosphonates at longer drug-free intervals commonly referred to as intermittent regimens. Although once-weekly
regimens significantly improved patient adherence to treatment, several studies have shown that this remains poor with
less than half of the patients showing adequate persistence to treatment after one year. Development of regimens with
longer drug-free intervals with optimal efficacy, requires evaluation of the dose and mode of administration of the
bisphosphonate in relation to the interval between doses. This has been extensively studied with ibandronate given
either orally or intravenously and is currently addressed with the other new bisphosphonate zoledronate. In particular, it
was shown that an intermittent oral ibandronate regimen with a drug-free interval of 9 to 10 weeks reduced
significantly the risk of vertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis with an efficacy similar to that
of daily ibandronate administration. This was the first time that an intermittent bisphosphonate regimen was shown
prospectively to have antifracture efficacy and led to the development of a new regimen in which ibandronate was
given as a single tablet once a month. On-going studies evaluate the effect of different doses of ibandronate given by
intravenous injections once every 3 months. The efficacy of zoledronate was evaluated in a phase II study where it was
shown that a short intravenous infusion suppressed bone resorption for one year and significantly increased BMD in
osteoporotic women. The antifracture efficacy of a once per year regimen with zoledronate is currently investigated in
phase III studies. This significant progress in the pharmacotherapy of osteoporosis with bisphosphonates can lead to
tailoring therapy to the needs and preferences of the individual patient.
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Bisfosfoniany są bardzo efektywne w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. Codzienne ich stosowanie zmniejsza
wskaźnik obrotu kostnego, zwiększa gęstość mineralną kości (BMD) w odpowiednich miejscach szkieletu, utrzymuje
lub polepsza strukturalne i materialne właściwości tkanki kostnej i znacząco redukuje ryzyko złamań. KaŜde leczenie
przewlekłej choroby, takiej jak osteoporoza, powinno być nie tylko skuteczne, ale równieŜ dogodne dla pacjentów i
pozbawione efektów ubocznych. Aby poprawić wygodę pacjenta i długoterminowe przestrzeganie zaleceń
terapeutycznych oraz zredukować potencjalne komplikacje ze strony przewodu pokarmowego, które mogą być
związane z codziennym zaŜywaniem leku, opracowano terapię alendronianem i rizedronianem 1 raz w tygodniu. To
leczenie jest odpowiednikiem sumy 7 dawek dziennych i jest farmakologicznie równowaŜne leczeniu według schematu
codziennego.
Zgodnie z farmakologicznymi właściwościami bisfosfonianów i podstawami biologii komórek kostnych stosowanie
bisfosfonianów 1 raz w tygodniu powinno być uwaŜane za terapię ciągłą w odróŜnieniu od dłuŜszych przerw
powszechnie odpowiadających leczeniu przerywanemu.
Wprawdzie leczenie 1 raz w tygodniu poprawiło znacząco systematyczność zaŜywania, jednakŜe wiele badań
wykazało, Ŝe mniej niŜ połowa pacjentów wykazuje odpowiednią wytrwałość zaŜywania leków po roku. Opracowanie
terapii z dłuŜszymi przerwami w stosowaniu leków z optymalną skutecznością wymaga określenia dawki i sposobu
podawania bisfosfonianu w relacji do przerwy między podaniami. Było to intensywnie badane przy ibandronianie
podawanym zarówno doustnie jak i doŜylnie i jest obecnie badane w przypadku nowego bisfosfonianu –
zolendronianu. W szczególności wykazano, Ŝe przerywana doustna terapia ibandronianem z 9-10 tygodniową przerwą
w stosowaniu leku, znacząco zredukowała ryzyko złamań kręgowych u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną ze
skutecznością podobną do codziennego podawania ibandronianu. Był to pierwszy przypadek, w którym wykazano
prospektywnie, Ŝe przerywana terapia bisfosfonianem ma skuteczność przeciwzłamaniową, co doprowadziło do
opracowania nowej terapii, w której ibandronian był podawany jako pojedyncza tabletka 1 raz w miesiącu.
Aktualnie przeprowadzane badania oceniają skuteczność róŜnych dawek ibandronianu podawanych doŜylnie raz na 3
miesiące. Skuteczność zolendronianu została oceniona w badaniu 2 fazy, gdzie wykazano, Ŝe krótkie doŜylne wlewy
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obniŜyły resorpcję kości przez rok i znacząco zwiększyły BMD u kobiet z osteoporozą. Skuteczność
przeciwzłamaniowa terapii zolendronianem 1 raz w roku jest aktualnie oceniana w badaniu III fazy. Ten znaczny
postęp w farmakoterapii osteoporozy z uŜyciem bisfosfonianów moŜe doprowadzić do lepszego dopasowania leczenia
do potrzeb i wymagań poszczególnych pacjentów.
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Mono therapy is the administration of a single antiresorptive agent. Calcium or vitamin D alone or in combination are
rarely considered an active antiresorptive therapy when in fact they are. In the current discussion it is recognized that
both vitamin D and calcium are mild antiresorptive agents in their own right, but it is also assumed that all patients
administered other antiresorptives will be also administered vitamin D and calcium concomitantly. Both calcium and
vitamin D are necessary adjuncts to therapy, but should not be considered a treatment for osteoporosis. Therefore, a
true mono therapy with antiresorptives is a very rare, and less than ideal, situation. The greatest amount of data that is
available is with the use of an antiresorptive therapy alone. The antifracture efficacy of the bisphosphonates has been
repeatedly demonstrated over a three year period, with evidence for sustained bone mineral density (BMD) gains to
five years with risedronate and ten years with alendronate therapy. With the development of the once-weekly
formulations, the tolerance and adherence to the amino-bisphosphonates has increased. The amino-bisphosphonates
should be the first choice for long-term antifracture therapy. The results of the Women’s Health Initiative Trial (WHI)
demonstrated that while conjugated estrogen did have an antifracture efficacy, the overall risks involved were greater
than the benefit gained. As a result the use of estrogens has plummeted worldwide. The use of calcitonin as a mono
therapy has been infrequently studied, and while it has demonstrated efficacy at the spine, has not demonstrated
antifracture efficacy at the hip and thus should be reserved for second line use in osteoporosis or for use as an analgesic
after spinal fracture. Raloxifene has been demonstrated to be efficacious for preventing fractures of the spine and for
preventing non-vertebral fractures.
Multiple therapy is the concomitant use of two or more antiresorptive therapies. The most frequently reported multiple
antiresorptive therapies have been with a bisphosphonate and estrogen. Generally, their combined use provides little
added BMD benefit to either alone, but with an increased risk profile. Alendronate and raloxifene have been used
together and have been reported to result in better gains in BMD and suppression of markers of bone turnover than
either alone. Alendronate has been taken concomitantly with teriparatide (an anabolic therapy), but the data has
demonstrated that the effect was less than with teriparatide alone.
Sequential therapy is the use of one antiresorptive therapy, followed by a different antiresorptive therapy. Evidence is
mounting for the use of bisphosphonates after the cessation of estrogen, mostly due to the large numbers of women
adopting bisphosphonates in the place of estrogen after the results of the WHI trial. It has been reported that the use of
a bisphosphonate after cessation of estrogen maintains or increases bone mineral density. Use of alendronate following
teriparatide therapy has demonstrated positive BMD results. However, use of alendronate before teriparatide therapy
has been reported to blunt the response of teriparatide for at least six months.
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Słowa kluczowe: osteoporoza, leczenie antyresorpcyjne, bisfosfoniany, hormonalna terapia zastępcza, kalcytonina,
leczenie przerywane
Monoterapia to podawanie jednego leku antyresorpcyjnego. Wapno i witamina D same lub ich kombinacja są rzadko
uznawane za aktywną terapię antyresorpcyjną, podczas gdy są nią w rzeczywistości. We współczesnej dyskusji
naukowej uznaje się, Ŝe zarówno witamina D jak i wapno są same w sobie łagodnymi substancjami antyresorpcyjnymi,
jednakŜe zakłada się, Ŝe wszyscy pacjenci przyjmujący inne leki antyresorpcyjne będą równieŜ jednocześnie zaŜywali
witaminę D i wapno. Zarówno wapno i witamian D są niezbędnym dopełnieniem leczenia, ale same nie powinny być
uznawane za leczenie osteoporozy. Dlatego prawdziwa monoterapia lekami antyresorpcyjnymi jest bardzo rzadką i
mniej niŜ idealną sytuacją. Największa ilość dostępnych danych obejmuje stosowanie samej terapii antyresorpcyjnej.
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Skuteczność przeciwzłamaniowa bisfosfonianów była wielokrotnie przedstawiana w ciągu ostatnich 3 lat z danymi o
zwiększeniu gęstości mineralnej kości (BMD) w okresie od 5 lat dla terapii rizedronianem do 10 lat dla terapii
alendronianem. Wraz z rozwojem dawek jednotygodniowych wzrosła tolerancja i systematyczność terapii
aminobisfosfonianami. Wyniki badania Women’s Health Initiative Trial (WHI) wykazały, Ŝe wprawdzie terapia
skoniugowanymi estrogenami miała skuteczność przeciwzłamaniową, jednakŜe związane z nią całkowite ryzyko było
wyŜsze niŜ uzyskiwane korzyści. W rezultacie tego zaŜywanie estrogenów gwałtownie zmalało na całym świecie.
Stosowanie kalcytoniny w formie monoterapii było rzadko badane i poniewaŜ kalcytonina wykazała skuteczność
przeciwzłamaniową w kręgosłupie, natomiast nie wykazała skuteczności dla bliŜszego końca kości udowej powinna
być zarezerwowana jako lek drugiego rzutu przy osteoporozie lub jako lek przeciwbólowy w złamaniach kręgosłupa.
Raloksyfen okazał się być efektywny w zapobieganiu złamaniom kręgosłupa i złamań pozakręgowych.
Terapia wielolekowa to jednoczesna terapia za pomocą 2 lub więcej leków antyresorpcyjnych. Najczęściej opisywaną
terapią wielolekową jest stosowanie bisfosfonianów i estrogenów. Ogólnie ich kombinacja przynosi małą korzyść we
wzroście BMD w porównaniu do osobnego ich zastosowania, jednakŜe zwiększa profil ryzyka. Są doniesienia, Ŝe
alendronian i raloksyfen stosowane razem dają lepsze wyniki wzrostu BMD i obniŜenia poziomu markerów obrotu
kostnego, niŜ stosowane osobno. Alendronian był stosowany jednocześnie z parathormonem (terapia anaboliczna),
jednakŜe dane ukazują, Ŝe efekt terapeutyczny był gorszy niŜ przy uŜyciu samego parathormonu.
Terapia sekwencyjna to uŜycie jednego z leków antyresorpcyjnych, po którym stosuje się inny lek antyresorpcyjny.
Wzrasta ilość danych na temat stosowania bisfosfonianów po zaniechaniu terapii estrogenami, głównie ze względu na
duŜą liczbę kobiet przechodzących z estrogenów na bisfosfoniany po wynikach badania WHI. Donosi się, Ŝe
stosowanie bisfosfonianów po zaprzestaniu zaŜywania estrogenów utrzymuje lub zwiększa gęstość mineralną kości.
Stosowanie alendronianu po terapii parathormonem równieŜ przynosi pozytywne wyniki BMD. JednakŜe doniesiono,
Ŝe stosowanie alendronianu przed terapią parathormonem powoduje brak odpowiedzi terapeutycznej na leczenie
parthormonem przez co najmniej 6 miesięcy.
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THE EFFECT OF RALOXIFENE FOLLOWING DISCONTINUATION OF LONG-TERM ALENDRONATE
TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Stepan J.J. 1, Michalska D. 1, Basson B.R. 2, Pavo I. 2
1 3rd Dept. of Internal Medicine, Charles University Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
2 Lilly Area Medical Center, Vienna, Austria
Key words: alendronate, biochemical markers, osteoporosis, raloxifene
Osteoporosis is a chronic disease that requires long-term treatment. Alendronate increases bone mineral density (BMD)
and decreases fracture incidence over 4 years in postmenopausal women with osteoporosis. Decreased bone
remodeling by up to 90% may result in deterioration of quality of bone. The fracture prevention efficacy of alendronate
treatment lasting longer than four years has not yet been adequately evaluated. However, patients who discontinued
alendronate treatment after the first five years lost significant bone at the total hip, femoral neck, and forearm over a
subsequent five years treatment-free period. Therefore, switching to another antiresorptive agent might be necessary
when discontinuing alendronate therapy by any reason. The aim of this study was to compare bone mineral density
(BMD) and biochemical markers of bone turnover in patients under long-term alendronate therapy, who continued
alendronate, were switched to raloxifene or discontinued antiresorptive therapy. Raloxifene induces less suppression of
bone remodeling than alendronate. The BMD increase that occurs on raloxifene treatment is less marked as compared
with alendronate. Similar to alendronate, raloxifene effectively prevents new vertebral fractures in postmenopausal
women with osteoporosis after 3-4 years of treatment.
In this study, 99 ambulatory women who were diagnosed with postmenopausal osteoporosis and treated with
alendronate (10 mg/day) for a mean period of 43 months were randomized to double-blind raloxifene (60 mg/day,
N=33), placebo (N=33) or continuation of open-label alendronate (N=33) for 12 months. Patients continued their
assigned treatment in a subsequent 12-month open-label extension phase. All patients received supplemental calcium
(500 mg/day) and vitamin D (800 IU/day). BMD (lumbar spine, total femur, femoral neck, distal forearm and total
body), biochemical markers (serum intact aminoterminal propeptide of type I procollagen, type 1 collagen cross–linked
C–telopeptide and osteocalcin) were measured at baseline and follow-up visits. Discontinuation of alendronate therapy
resulted in a decrease in lumbar spine BMD at 12 and 24 months (-2.66% and –1.67%, respectively, P<0.05) but did
not change total femur, femoral neck and total body BMD. Raloxifene and alendronate prevented lumbar spine BMD
loss (–0.33% and +0.18% at 24 months, respectively, P<0.05) and increased total body BMD (1.60% and 2.15% at 24
months, respectively, P<0.05). Alendronate caused a greater increase than raloxifene in total femur BMD (2.27%
versus 0.69% at 24 months, P<0.05). Patients, who discontinued alendronate therapy, experienced an increase of bone
turnover. Bone turnover increases were less pronounced in patients on raloxifene and were absent in those who
continued alendronate. Of the three groups, mean bone turnover in raloxifene patients was the closest to premenopausal
mean values. In conclusion, BMD preservation and increase was most pronounced in patients continuing alendronate.

80

Raloxifene treatment, when compared to placebo, demonstrated beneficial effects on BMD and bone turnover after
discontinuation of long-term alendronate therapy.
L29
WYNIKI
LECZENIA
RALOKSYFENEM
W
OSTEOPOROZIE
ZAPRZESTANIU DŁUGOTERMINOWEJ TERAPII ALENDRONIANEM

POMENOPAUZALNEJ

PO

Stepan J.J. 1, Michalska D. 1, Basson B.R. 2, Pavo I. 2
1 3rd Dept. of Internal Medicine, Charles University Faculty of Medicine, Praga, Republika Czeska
2 Lilly Area Medical Center, Wiedeń, Austria
Słowa kluczowe: alendronian, markery biochemiczne, osteoporoza, raloksyfen
Osteoporoza jest chorobą przewlekłą wymagającą wieloletniego leczenia. Alendronian zwiększa gęstość mineralną
kości (BMD) i zmniejsza częstość występowania złamań w ciągu ponad 4 lat u kobiet po menopauzie z osteoporozą.
Zmniejszona do 90% przebudowa kości moŜe skutkować pogorszeniem jakości kości. Skuteczność
przeciwzłamaniowa leczenia alendronianem dłuŜej niŜ 4 lata nie została jeszcze odpowiednio zbadana. JednakŜe chore,
które zaprzestają leczenia alendronianem mają znaczną utratę kości w bliŜszym końcu kości udowej w “total hip”i
“neck” oraz przedramieniu w kolejnym okresie 5 lat bez leczenia. Dlatego przejście na inne leczenie antyresorpcyjne
moŜe być niezbędne po zaprzestaniu leczenia alendronianem z jakichkolwiek przyczyn. Celem niniejszego badania
było porównanie gęstości mineralnej kości (BMD) i biochemicznych markerów obrotu kostnego u pacjentów po
wieloletniej terapii alendronianem. Badani pacjenci kontynuowali alendronian lub przechodzili na leczenie
raloksyfenem lub zaniechali leczenia antyresorpcyjnego. Raloksyfen powoduje mniejsze spowolnienie przebudowy
kości niŜ alendronian. Wzrost BMD, jaki pojawia się przy leczeniu raloksyfenem jest mniej zaznaczalny w porównaniu
do alendronianu. Podobnie jak alendronian raloksyfen efektywnie zapobiega nowym złamaniom kręgowym u kobiet z
osteoporozą po menopauzie po 3-4 latach leczenia.
W naszym badaniu 99 kobiet ze zdiagnozowaną osteoporozą pomenopauzalną i leczonych alendronianem (10mg
dziennie) po średnim okresie 43 miesięcy zostało zrandomizowanych do poszczególnych grup: podwójnie ślepej grupy
raloksyfenu (60mg dziennie; N=33), placebo (N=33) lub niezaślepionej kontynuacji terapii alendronianem (N=33)
przez 12 miesięcy. Pacjenci kontynuowali swoje przydzielone leczenie w kolejnym 12-miesięcznym niezaślepionym
przedłuŜeniu. Wszyscy pacjenci otrzymywali suplementację wapnia (500mg dziennie) i witaminy D (800 IU dziennie).
Podczas pierwszej wizyty i wizyt kontrolnych dokonywano pomiarów BMD (kręgosłup piersiowy, bliŜszy koniec
kości udowej: “total”, “neck”, przedramię “distal” i “total body”) oraz oznaczano markery biochemiczne obrotu
kostnego (PINP, CTX i osteokalcyna).
Zaprzestanie terapii alendronianem skutkowało spadkiem BMD w kręgosłupie piersiowym po 12 i 24 miesiącach
(odpowiednio -2.66% i –1.67%, P<0.05), ale nie zmieniło się w bliŜszym końcu kości udowej: “total”, “neck” i w
“total body”. Raloksyfen i alendronian zapobiegały utracie BMD w kręgosłupie piersiowym (odpowiednio -0.33% i
+0.18% po 24 miesiącach, P<0.05) i podniosły BMD “total body” (odpowiednio 1.60% i 2.15% po 24 miesiącach,
P<0.05). Alendronian spowodował większy niŜ raloksyfen wzrost BMD w bkk udowej “total” (2.27% vs 0.69% po 24
miesiącach, P<0.05). Pacjenci, którzy zaprzestali leczenia alendronianem mieli zwiększony obrót kostny. Wzrost
obrotu kostnego był mniej zaznaczalny u osób leczonych raloksyfenem, zaś nieobecny u osób kontynuujących terapię
alendronianem. We wszystkich 3 grupach średni obrót kostny u pacjentek leczonych raloksyfenem był najbardziej
zbliŜony do wartości normy przedmenopauzalnej.
Podsumowując, utrzymanie i wzrost BMD były najlepiej widoczne u pacjentów kontynuujących leczenie
alendronianem. Leczenie raloksyfenem w porównaniu do grupy placebo miało korzystny wpływ na BMD i obrót
kostny po zaprzestaniu długotrwałej terapii alendronianem.
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ZOLENDRONIAN W LECZENIU OSTEOPOROZY U CHORYCH Z UPORCZYWYM REFLUKSEM
śOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWYM
Sawicki A.Z.
Centrum Medyczne Osteomed, ul. Białobrzeska 40A, 02-341 Warszawa-Ochota, www.osteomed.pl
Słowa kluczowe: osteoporoza, choroba refluksowa, zapalenie przełyku, zolendronian, DXA
Refluks Ŝołądkowo-przełykowy jest względnie częsty u chorych w podeszłym wieku, szczególnie z osteoporozą,
licznymi złamaniami kręgów i kifozą. Otyłość i nadwaga są istotnymi czynnikami ryzyka przepukliny rozworu
przełykowego przepony oraz są
w znaczący sposób związane z zapaleniem przełyku, głównie poprzez zwiększenie częstości przepukliny. Zapalenie
przełyku jest szeroko znanym powikłaniem leczenia chorych za pomocą doustnych bisfosfonianów. Uporczywy refluks
Ŝołądkowo-przełykowy oraz zapalenie przełyku są bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania doustnych
bisfosfonianów u chorych z osteoporozą.
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Celem pracy jest próba oceny bezpieczeństwa i skuteczności zolendronianu sodu podawanego doŜylnie jeden raz w
roku oraz wpływu na gęstość mineralną kości osteoporozy u chorych z uporczywym refluksem Ŝołądkowoprzełykowym.
Materiał i metodyka
W otwartym badaniu wzięło udział pierwszych kolejnych 15 chorych, w tym 14 kobiet i 1 męŜczyzna, w wieku 37-84
lat, z osteoporozą
i z uporczywym refluksem Ŝołądkowo-przełykowym. Oceniano występowanie objawów niepoŜądanych oraz gęstość
mineralną kości metodą DXA (Hologic 4500A) przed i po jednym roku leczenia.
Leczenie: zolendronian sodu 4 mg iv co jeden rok, Wit.D3 i sole wapnia.
Wyniki
W dniu po podaniu u dwu pacjentów wystąpiła kilkugodzinna gorączka (<38,5°C) oraz u jednego przemijający ból
stawów. Objawy uporczywego refluksu Ŝołądkowo-przełykowego uległy zmniejszeniu lub pozostały bez zmian. Po
jednym roku stwierdzono wzrost gęstości mineralnej kości kręgosłupa lędźwiowego i/lub szyjki kości udowej u 13
pacjentów oraz BMD nie uległo istotnym zmianom u pozostałych 2 chorych.
Wnioski
Zolendronian sodu podawany doŜylnie raz w roku moŜe stanowić skuteczną i bezpieczną metodę leczenia u chorych z
osteoporozą i z uporczywym refluksem Ŝołądkowo-przełykowym.
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ZOLENDRONATE IN OSTEOPOROSIS TREATMENT IN PATIENTS WITH REFRACTORY REFLUX
ESOPHAGITIS
Sawicki A.Z.
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The reflux esophagitis is relatively frequent in old patients, particularly in kyphotic subjects with osteoporosis and
multiple vertebral fractures. Obesity, excessive body weight is significant risk factor for hiatal hernia and is
significantly associated with esophagitis, largely through an increased incidence of hiatal hernia. Excessive weight is
also factor risk for vertebral fractures in postmenopausal osteoporotic patients. Reflux esophagitis is very known
complication of treatment in patients on oral bisphosponates.
The aim of the study was to appreciate safety and efficacy the zolendronate infusion one’s year and influence on bone
mineral density in patients with osteoporosis and refractory reflux esophagitis.
Material and methods
The open study group consisted of first 15 consecutive patients, 14 women an 1 man, 37-84 years old, with refractory
reflux esophagitis and osteoporosis.
Treatment: zolendronate 4 mg iv one’s every year, vit.D3 and calcium salts.
Clinical symptoms and DXA (Hologic QDR 4500) before and after one year were observed.
Results
After zolendronate infusion in two patients few hours fever (<38,5°C) one patient transient arthralgia were observed.
Symptoms of refractory reflux esophagitis were ameliorated or unchanged. After one year we found higher BMD AP
spine or/and femoral neck in 13 patients and unchanged in 2 patients.
Conclusion
Intravenous zolendronate one’s a year treatment can be safe and useful in patients with osteoporosis and refractory
reflux esophagitis.
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NASTĘPNE ZŁAMANIE: FATUM CZY ZANIEDBANIE?
Górecki A., Chmielewski D.
Katedra i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Warszawie, ul Lindley’a 4, 02-005
Warszawa
Słowa kluczowe: osteoporoza, złamania, ryzyko, prewencja, cel, zadania
Osteoporoza jest chorobą powszechnie znaną, ale jeszcze nierzadko nieprawidłowo rozumianą. Najczęściej te chorobę
określa się jako przyczynę dolegliwości bólowych u starszych osób. W rzeczywistości z kolei jest ona przez długi czas
bezobjawowa. Celem leczenia osteoporozy jest uniknięcie złamań, które są jej, często pierwotną, manifestacją
kliniczną. Wszelkie więc działania profilaktyczne i zapobiegawcze będą tym bardziej skuteczne, im wcześniej zostaną
podjęte. DuŜą wagę przypisuje się dbałości o uzyskanie moŜliwie wysokiej szczytowej masy kostnej, eliminacji juŜ we
wczesnych dekadach Ŝycia Ŝywieniowych czynników ryzyka (głównie niedobory minerałów i witaminy D).
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Realizowane są działania skriningowe w duŜych populacjach mające na celu identyfikację osób z obniŜoną gęstością
mineralną tkanki kostnej. Konieczne jednak wydaje się szerokie uświadomienie listy czynników ryzyka osteoporozy i
złamań powstających na jej tle. Koszty popularyzacji tych danych są znikome w porównaniu z efektem, jakie
przyniesie odpowiednie ich zastosowanie. Skuteczność prewencji złamań, czyli leczenia osteoporozy, niezaleŜnie od
zastosowanych metod (farmakoterapii, usprawniania, aktywizacji ruchowej, zaleceń Ŝywieniowych itd.) zaleŜy od
momentu ich wdroŜenia. Jest najwyŜsza u osób bez wcześniejszych złamań, ale powinna być stosowana u wszystkich,
nawet u tych, u których stwierdza się juŜ kilka wcześniej przebytych złamań. Przyjąć naleŜy, Ŝe na skuteczne leczenie
nigdy nie jest za późno. JuŜ samo postępowanie w trakcie leczenia złamania na istotne znaczenie. Konieczne jest
wdroŜenie takich metod, które pozwolą na jak najszybsze odzyskanie sprawności ruchowej i aktywności fizycznej
pacjentki.
W zestawieniu z 2002 roku Kanis podał, Ŝe ryzyko względne wystąpienia złamania bliŜszego końca kości udowej u
kobiety w 80 roku Ŝycia, u której wystąpiło wcześniej choćby jedno złamanie niskoenergetyczne wynosi 1,77 a 10letnie prawdopodobieństwo wystąpienia tego uszkodzenia – 28,6%. Podobne dane prezentują inni autorzy. Jeśli
przyjąć dalej, Ŝe u osoby w tym wieku jest ono bardzo powaŜnym obciąŜeniem a wręcz nawet stanem zagroŜenia
Ŝycia, uznać naleŜy, Ŝe kaŜde złamanie niskoenergetyczne musi być powodem podjęcia działań diagnostycznych,
terapeutycznych i prewencyjnych zmierzających do zmniejszenia ryzyka wystąpienia kolejnych uszkodzeń urazowych
narządu ruchu. Wśród róŜnych specjalności medycznych, rola ortopedów w tym względzie jest największa, poniewaŜ
to oni właśnie są pierwszymi i często jedynymi lekarzami, którzy kontaktują się z pacjentami po złamaniach. Problem
ten, szeroko dyskutowany w środowisku ortopedycznym, znalazł swoje właściwe miejsce w dokumencie „Zalecenia
dotyczące opieki nad pacjentami ze złamaniami osteoporotycznymi w celu zmniejszenia ryzyka przyszłych złamań”,
opracowanym i opublikowanym w 2004 roku przez Światową, Ortopedyczną Organizację Osteoporozy.
Takie same działania w naszym Kraju zostały podjęte przez środowisko ortopedyczne. Ich celem jest przygotowanie
zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u wszystkich pacjentów ze złamaniami niskoenergetycznymi,
aby wystąpienie objawu osteoporozy nie zostało zlekcewaŜone i aby ryzyko wystąpienia nowego złamania nie stało się
fatum i nie będąc zaniedbanym, zostało zminimalizowane.
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Osteoporosis is a commonly known disease, still incorrectly understand. It is most often determined as a cause of pain
ailment in older people. In reality it’s asymptomatic. It develops for a long time without any clinical symptoms. The
aim of osteoporosis treatment is prevention of fractures, its clinical manifestation. All prophylactic and preventive
activities would be more effective if would be introduced early. Important role is annotated to a carefulness of
achievement high peak bone mass, elimination of alimentary risk factors (minerals and vitamin D deficiency) in early
decades of life. There are screening actions in large populations to identify people with decreased bone mineral density
implemented. Broad
Awareness of osteoporosis and subsequent fractures risk factors list is necessary. The costs of its popularization are
very low in comparison to benefits of its proper introduction. Fracture prevention efficacy, regardless the applied
methods (pharmacology, rehabilitation, physical activation, alimentary recommendations etc.) is a function of the
moment of introduction. Is highest in a group of patients without fractures, but should be implemented in all of those,
even in case with several broken vertebras and both distal radius. It’s never too late for effective treatment. Proper
proceedings in the initial treatment of fractures are also important. Introduction of method allowing for early
mobilization and restoration of physical activity are necessary.
In the work from 2002 (Osteop Int 2002; 13:527-536) Kanis presented the relative risk of hip fracture in 80 years old
woman with prevalent low-energy fractures as 1,77 and it’s 10-years probability as 28,6%. As adopted, that this injury
in that age is a serious burden and even a life threatening condition, we receive an alarming signal – every low-energy
fracture must result with proper diagnostic, preventive and therapeutic activities to diminish the risk of subsequent
fractures of the locomotor system. It can be concluded, that the role of orthopedic surgeons is the biggest in that case,
because they are usually the first and often the only, physicians to see fracture patients. This problem, widely discussed
in orthopedic environment, found a solution in a document “Recommendations for Care of the Osteoporotic Fracture
Patient to Reduce the Risk of Future Fracture” developed and published in 2004 by World Orthopedic Osteoporosis
Organization (WOOO).
The same activities are started in our country, initiated by National Consultant for Orthopedics and President of Polish
Orthopedic and Traumatology Society. The aim of this work is to prepare rules for diagnostic and therapeutic
procedures in every patient with low-energy fractures, to prevent a deletion of disease symptom and to minimize the
risk of subsequent fractures.
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WHAT IS A VERTEBRAL FRACTURE?
Ghassan Maalouf
Orthopaedic Department, Saint George University Hospital, Beyrouth, Lebanon
Credible inferences regarding the burden of vertebral fractures (VFs) cannot be made without a globally accepted
quantitative definition of ‘fracture’. Differences in anterior, middle or posterior vertebral heights (VHs) within a
vertebra or between adjacent vertebrae are used to define ‘fracture’. However, differences in VHs are essential for
thoracolumbar curves, evolutionary adaptations that provide stability in bipedal stance and gait. As there is no
reference standard to distinguish anatomical variation from fracture, approaches to defining a VF use a reference range
of VHs in premenopausal women or trimming, a method that iteratively removes tails of trait distributions. From
these, means and standard deviations (SDs) in VH ratios (eg anterior/posterior) of a vertebra or adjacent vertebrae are
derived and, by convention, a deviation of 15% or more, or 3 SD or more from the mean, identifies a ‘fracture’.
Consequently, differences in the VF prevalence in epidemiological studies comparing sexes or regions may reflect
differences in methodology not bone fragility.
We used dual energy X-ray absorptiometry (Lunar Expert-XL) to measured bone mineral density (BMD), and VHs by
quantitative vertebral morphometry (QVM), in 697 Lebanese women (age 20-89 years), to compare the prevalence of
VF ascertained by published methods and a new method that uses the premenopausal range (without trimming) and
requires two VH abnormalities. VF prevalence using standard methods reached 60 to 70% in pre- and postmenopausal women, women with normal or high BMD. The new method resulted in a VF prevalence of 3.3% in
younger and 14% in older women, 7% (high), 10% (middle), and 20% (low) BMD tertials consistent with the notion
that the method detected VF due to bone fragility. The data suggest that current methods that use statistical trimming
are likely to capture anatomical variation, not structural failure, because the cut off often fall within the normal
distribution of the data, especially for VH ratios between adjacent vertebrae (used to define crush fractures). Improved
criteria to define VF are needed before credible inferences regarding the burden of VFs within and between sexes,
races, placebo arms of clinical trials, countries and decades can be made.
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CZYM JEST ZŁAMANIE OSTEOPOROTYCZNE KRĘGOSŁUPA?
Ghassan Maalouf
Orthopaedic Department, Saint George University Hospital, Beirut, Liban
Nie moŜna poczynić Ŝadnych wiarygodnych twierdzeń dotyczących konsekwencji złamań kręgów (VFs) bez
uzgodnionej na świecie definicji złamania. Aby zdefiniować złamanie ocenia się róŜnice pomiędzy tylną, środkową i
przednią wysokością kręgu (VHs) lub pomiędzy sąsiadującymi kręgami. JednakŜe róŜnice pomiędzy wysokościami
kręgów są charakterystyczne dla fizjologicznych krzywizn kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, czyli ewolucyjnego
przystosowania, które pozwala na stanie i chód na dwóch nogach. PoniewaŜ brak jest standardu referencyjnego, który
pozwoliłby na rozróŜnienie zmian anatomicznych od złamań, w definiowaniu złamań uŜywa się zakresu
referencyjnego wysokości trzonów u kobiet przed menopauzą lub trimmingu, metody, którą powtarzalnie usuwa się
skrajne wartosci w rozkładzie cech. Z tych uzyskuje się średnie i standardowe odchylenia (SD) w wartościach
wysokości kręgów (np. przedniej/tylnej) kręgu lub kręgów sąsiadujących i jak uznano, odchylenie 15% lub więcej lub
o 3 SD lub więcej od średniej oznacza złamanie. Konsekwentnie zmienność w występowaniu złamań kręgosłupa w
badaniach epidemiologicznych porównujących płeć czy regiony mogą odzwierciedlać róŜnice metodologiczne a nie
kruchość kości.
Zastosowaliśmy podwójną absorpcjometrię rentgenowską (Lunar Expert-XL) do pomiaru gęstości mineralnej kości
(BMD) oraz ilościową morfometrię kręgosłupa (QVM) do zbadania złamań kręgosłupa u 697 kobiet z Libanu (w
wieku 20-89 lat). celem było porównanie występowania złamań kręgosłupa ustalonych na podstawie opublikowanych
metod oraz na podstawie nowej metody, która uŜywa zakresu przedmenopauzalnego (bez trimmingu) i wymaga 2
odchyleń od normy. Występowanie złamań kręgosłupa przy uŜyciu standardowych metod osiągało 60-70% u kobiet
przed i po menopauzie z normalnym lub wysokim BMD. Rezultatem nowej metody było występowanie złamań
kręgosłupa u 3.3% młodszych i 14% starszych kobiet, w tym 7% z wysokim BMD, 10% ze średnim i 20% z niskim
BMD zgodnie z załoŜeniem, Ŝe metoda wykrywa złamania kręgosłupa spowodowane łamliwością kości. Dane
sugerują, Ŝe obecne metody, które stosują statystyczny trimming mogą obejmować odchylenia anatomiczne, nie zaś
uszkodzenia strukturalne, poniewaŜ odcięcie często wypada w miejscu normalnego rozkładu danych (szczególnie dla
złamań kręgosłupa określonych pomiędzy sąsiadującymi kręgami - uŜywane dla złamań zmiaŜdŜeniowych). Zanim
dokonamy wiarygodnych twierdzeń dotyczących ilości złamań kręgosłupa w i pomiędzy płciami, rasami, grupami
placebo w badaniach klinicznych, państwami i dekadami lat niezbędne jest udoskonalenie kryteriów definiowania
złamań kręgosłupa.
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JAKOŚĆ śYCIA U CHORYCH PO ZŁAMANIU SZYJKI KOŚCI UDOWEJ (SZKU)
Wanda Horst- Sikorska
Zakład Medycyny Rodzinnej AM w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Słowa kluczowe: jakość Ŝycia, osteoporoza, złamanie szyjki kości udowej
Jakość Ŝycia wg definicji WHO jest postrzeganiem przez jednostki ich pozycji w Ŝyciu, w kontekście kultury i systemu
wartości, w jakich Ŝyje oraz w związku z ich indywidualnymi celami, oczekiwaniami i zainteresowaniami. Inna
definicja mówi, Ŝe jakość Ŝycia jest miarą fizycznego i społecznego funkcjonowania oraz odzwierciedleniem jego
fizycznego i psychicznego samopoznania. Zdrowie staje się najcenniejszą wartością i jest jednocześnie uznawane za
najwaŜniejszy składnik jakości Ŝycia.
W przypadku niekorzystnego zdarzenia losowego, jakim jest złamanie szyjki kości udowej pacjent nagle z dnia na
dzień traci swoją niezaleŜność. Złamanie najczęściej dotyka osoby starsze, ale często wcześniej sprawne, samodzielne.
UwaŜa się, Ŝe długotrwałe unieruchomienie po złamaniu jest przyczyną większości powikłań takich jak: zakrzepowe
zapalenie Ŝył, zapalenie płuc, powstawanie odleŜyn, itp. Stąd oczekiwanie, Ŝe operacyjne leczenie da większe szanse
na powrót sprawności i zmniejszy powikłania.
Konsekwencją złamań moŜe być śmierć pacjentów z powodu powikłań. Dane epidemiologiczne dotyczące częstości
zgonów po złamaniu szyjki kości udowej w zaleŜności od kraju, z którego pochodzą są bardzo róŜne i wynoszą od 14
do 49% po dwóch latach od zdarzenia [1,2,3].
Dane z piśmiennictwa dowodzą, Ŝe pacjenci po złamaniu biodra odczuwają wyraźną utratę samodzielności i
niezaleŜności. Złamanie, hospitalizacja, rehabilitacja wiąŜą się z pogorszeniem sytuacji materialnej pacjenta, są
źródłem lęku o przyszłość, o powrót samodzielności, sprawności, moŜliwości dalszego pełnienia wcześniejszej funkcji
w rodzinie i pracy. Chorzy zgłaszają, Ŝe złamania wiąŜą się z ograniczeniem swobody i przestrzeni osobistej oraz
obniŜeniem poczucia własnej wartości [4].
Wyniki własnych badań przeprowadzonych wśród pacjentów przyjętych na oddział chirurgiczny szpitala im.
F. Raszei w Poznaniu ze złamaniami niskoenergetycznymi szku wskazują, Ŝe pomimo natychmiastowego leczenia
operacyjnego istnieje duŜe ryzyko zgonu oraz, Ŝe ich jakość Ŝycia uległa pogorszeniu.
Pacjenci podawali ból za najbardziej uciąŜliwe następstwo złamania.
W przypadku badanej grupy nie stwierdzano ewidentnych konsekwencji ekonomicznych złamania, przy czym nawet
względna utrata samodzielności była ustawiana w hierarchii pacjentów jako mniejszy wyznacznik deklarowanego
pogorszenia jakości Ŝycia, niŜ dolegliwości bólowe.
Poza bólem, dla większości osób najbardziej negatywna była informacja, Ŝe choroba, na którą cierpią naleŜy do
schorzeń przewlekłych.
Ocena jakości Ŝycia stanowi waŜny parametr skuteczności stosowanej terapii. Odpowiedź, co w Ŝyciu pacjenta podlega
największym zaburzeniom, jakich zmian musi on dokonać, pozwala ukierunkować zadania i działania terapuetycznorehabilitacyjne lub wręcz zmienić dotychczasowe postępowanie lecznicze. Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 12miesięczne wskaźniki zgonu po złamaniu szku uzyskane we własnych obserwacjach (40,5%) naleŜą do jednych z
najwyŜszych spotykanych w literaturze
Biorąc pod uwagę całkowite ryzyko i konsekwencje złamania, w tym szku, u chorych z osteoporozą naleŜy zwrócić
większą uwagę na działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do osób szczególnie zagroŜonych. Obok
intensywnej farmakoterapii waŜna jest edukacja w zakresie zapobiegania urazom (sposób chodzenia, upadania,
stosowanie odpowiedniego obuwia). U osób, u których juŜ doszło do złamania, ogólne usprawnianie fizyczne i
rehabilitacja mają zapobiegac powikłaniom, w tym takŜe śmierci.
Literatura:
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According to WHO definition, quality of life is a specific ones perception of his position in life, in the context
of culture, system of values in connection with individual goals, expectations and interests. Other definition states that
quality of life is a measure of physical and social functioning of human and it reflects his physical and psychological
self-cognition. Health becomes the most precious value and it is recognized as a most important component of quality
of life.
In case of fracture of hip bone patient loses his independence overnight. Fractures affect elderly in most cases,
but those patients were fit and self-reliant before fracture has occurred.
It is considered that long lasting immobilization after fracture is a cause of majority of complications such as:
pneumonia, bedsores, thrombophlebitis. Thus, surgery is recognized as a best way of avoiding complications and
bringing patients independence back.
Complications as a result of bone fractures can lead to decease. Epidemiological data concerning death
frequency after fracture of hip bone differ depending on the country of data origin and they state that 14% to 49% of
patients who suffered from bone fracture will die by 2 years [1,2,3].
The literature analysis proves that hip bone fracture brings patients to feel less independent and self-reliant.
The bone fracture, hospitalization and rehabilitation involve expenses but what is probably more important they cause
increase of patients’ anxiety over future, independence and fitness recovery, fulfilling previous life roles. Patients often
state that bone fracture ruined their self-esteem and limited their freedom [4].
The results of our study conducted in surgery ward in Raszeja’s City Hospital in Poznań, among patients with
low energy bone fractures show that despite immediate surgery intervention patients’ quality of life decrease
significantly and there is always a high risk of decease. In opinion of majority of patients pain was most intolerable
consequence of bone fracture. Patients were asked to set a hierarchy of bone fracture consequences that influence their
quality of life. As it turned out economical expenses and relative loss of independence were considered as less
significant than pain. Moreover, majority of patients found information of chronic disease almost as negative as pain.
At last it is worth to point out that in our study the death frequency in 12 month observation amounted 40,5% (one of
the highest indexes among reported).
The quality of life is important sign of treatment efficacy. Recognition of most important harmful changes in
patients’ life enables doctor to propose best fitted treatment and rehabilitation.
If we consider total risk and consequences of bone fracture, we should attach more importance to prevention
and education among patients of higher risk. Beside intensive pharmacotherapy education of patient is highly important
(How can patient can protect himself from falls?). In case of patients who already suffer from bone fracture, intensive
rehabilitation prevents as many consequences as possible, including decease.
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Celem pracy jest przedstawienie zabiegu wertebroplastyki przezskórnej u chorych ze złamaniami osteoporotycznymi
trzonów kręgowych w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa oraz ocena jego skuteczności przy pomocy
dostępnych badań radiologicznych oraz systemu komputerowego CAD/CAE (Computer Aided Design/ Computer
Aided Engineering).
Zabieg wertebroplastyki przezskórnej wykonywany jest u chorych ze złamaniem osteoporotycznymi trzonów w
odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa. Kwalifikowani są chorzy, u których pomimo leczenia zachowawczego
nie uzyskano ustąpienia dolegliwości bólowych. Wertebroplastyka wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, pod
kontrolą monitora rtg, w warunkach sali operacyjnej. KaŜdy chory kwalifikowany jest do zabiegu na podstawie
badania CT z oceną ciągłości warstwy korowej trzonu kręgowego i oceną ryzyka wycieku cementu poza trzon
kręgowy. Wykorzystując obrazowanie CT uzyskano dane do badań skuteczności opisywanego zabiegu. PosłuŜyły one
do przygotowania modeli przestrzennych, na podstawie których przeprowadzono obliczenia. W systemie CAD
zamodelowano krąg złamany przed zabiegiem i po wypełnieniu trzonu kręgowego cementem kostnym. W celu
określenia sztywności kręgu złamanego i po wypełnieniu cementem kostnym, przeprowadzono obliczenia stosując
komputerowe analizy inŜynierskie w systemach CAE. Dla uzyskania charakterystyki sztywności trzonu,
przeprowadzono analizy napręŜeń, odkształceń, przemieszczeń i deformacji dla wielu wartości siły obciąŜającej. Na
podstawie wyników obliczeń sporządzono charakterystyki uwzględniające zaleŜność pomiędzy przykładaną siłą a
przemieszczeniem, wywołanym przez jej działanie. Analizując charakterystyki stwierdzono, iŜ sztywność zmienia się
w zaleŜności od modelu materiałowego (kość osteoporotyczna lub cement kostny) przyjętego w obszarze złamania.
Korzystając z otrzymanych charakterystyk istnieje moŜliwość oceny wpływu podanego cementu na zachowanie się
trzonu kręgowego, a co za tym idzie oceny uzyskania planowanej sztywności kręgu po zabiegu wertebroplastyki.
Rezultaty uzyskane w trakcie przeprowadzonej analizy mogą zobiektywizować ocenę skuteczności wertebroplastyki
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przezskórnej. Badanie powyŜsze w połączeniu z badaniem klinicznym i metodami subiektywnymi pozwoli uzyskać
pełen obraz kaŜdego przypadku złamania trzonu kręgowego leczonego proponowaną metodą.
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The aim of the study was to define the indications for vertebroplasty in patients with osteoporotic fractures of vertebrae
in thoracic or lumbar part of vertebral column, and to evaluate its effectiveness by use common X-ray examinations
and computed tomography (CT) software CAD/CAE (Computer Aided Design / Computer Aided Engineering).
Patients with osteoporotic fractures of vertebrae in thoracic or lumbar part of vertebral column, whom noninvasive methods of treatment do not give desirable analgesic result are qualified for transcoutaneous vertebroplasty.
The procedure is performed in local anesthesia, with fluoroscopic control, in the conditions of operating theatre. The
qualification for vertebroplasty is made upon the result of CT examination, with the evaluation of continuousness of
posterior lamina of vertebral body, and the risk of leakage of bone cement outside the vertebra. The effectiveness
estimation of the operation is based upon CT data sets. In a CAD system fractured vertebrae were reconstructed before
and after fulfillment with bone cement in three-dimensional models. To evaluate fractured vertebra stiffness before and
after vertebroplasty CAE software was used, analyzing strain, deformation, distortion and displacement for different
values of strength burden. The obtained results enabled us to make up characteristics of correlations between the
amount of fracture displacement and the strength burden. Analyzing those characteristics the dependence of stiffness
on the material in fractured area (fractured osteoporotic bone or bone cement) was observed.
The obtained characteristics give possibility to forecast the influence of bone cement implantation on vertebra
stiffness after vertebroplasty, and than help to receive premeditated vertebra stiffness after operation. The results of our
study may help objectively judge the effectiveness of vertebroplasty. Coupling them with clinical examination and
subjective methods let us gain full presentation of each case of vertebra fracture treated with proposed method.
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MINIMAL INVASIVE STABILISATION OF OSTEOPOROTIC VERTEBRAL FRACTURES
J.G. Grohs
Department of Orthopedic Surgery, Medical University Vienna, Austria
Introduction
Stabilisation of vertebral bodies by injection of bone cement after osteoporotic fracture is well known for reduction of
pain. During the last years the balloon kyphoplasty was introduced for the correction of the sagittal profile of the spine.
Method
A needle is introduced via a transpedicular or extrapedicular approach into the vertebral body. Then a balloon is
inserted and inflated to elevate the endplates and to reduce the local kyphosis. After removal of the balloon PMMA is
filled into the cavity for stabilization. We performed this procedure in 165 vertebral bodies.
Indications are osteoporotic fractures up to an age of three months in dependence of actual bone remodelling, instable
non-unions within the vertebral bodies as well as osteolytic lesions due to plasmocytoma or metastases.
Results
The follow up of the patients ranges from one to four years. We evaluated parameters for reduction of kyphosis, pain
and quality of life. Compared with vertebroplasty the improvements after balloon kyphoplasty are pronounced up to
two years. Moreover the balloon kyphoplasty opens possibilities for combinations with laminektomy or dorsal
instrumentation.
Conclusion
The balloon kyphoplasty is a powerful method for stabilisation of vertebral compression fractures. The range of
chances and possible limitations of the method will be discussed.
MAŁOINWAZYJNA STABILIZACJA OSTEOPOROTYCZNYCH ZŁAMAŃ KRĘGÓW
J.G. Grohs
Department of Orthopedic Surgery, Medical University Wiedeń, Austria
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Wstęp
Stabilizacja kręgów poprzez iniekcje cementu kostnego po złamaniach osteoporotycznych jest znaną metodą
zmniejszania dolegliwości bólowych. W ciągu ostatnich lat wprowadzona została balonowa kyfoplastyka w celu
korekcji bocznej projekcji kręgosłupa.
Metoda
Poprzez dojścia transpedikularne i ekstrapedikularne do wnętrza kręgu wprowadzana jest igła. Następnie zostaje
wprowadzany balon, który po napompowaniu unosi blaszki graniczne złamanego kręgu zmniejszając miejscową
kyfozę. Po usunięciu balonu wnętrze kręgu jest wypełniane cementem kostnym w celu stabilizacji trzonu.
Wykonaliśmy ten zabieg na 165 trzonach kręgowych.
Wskazaniami są osteoporotyczne złamania kręgosłupa do 3 miesięcy od momentu ich wystąpienia w zaleŜności od
aktualnego tempa przebudowy kości, niestabilne przemieszczenia w zakresie trzonów kręgowych jak równieŜ
uszkodzenia osteolityczne spowodowane szpiczakiem lub przerzutami nowotworowymi.
Wyniki
Obserwacja pacjentów trwała od 1 do 4 lat. Oceniliśmy parametry redukcji kyfozy, bólu i jakości Ŝycia. W porównaniu
do wertebroplastyki poprawa po balonowej kyfoplastyce utrzymuje się do 2 lat. Ponadto balonowa kyfoplastyka
otwiera moŜliwości do kombinacji z laminektomią lub zaopatrzeniem grzbietowym.
Wnioski
Balonowa kyfoplastyka jest świetną metodą stabilizacji kompresyjnych złamań kręgosłupa. Do dyskusji pozostaje
zakres ryzyka i moŜliwych ograniczeń tej metody.
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SELEKTYWNE MODULATORY RECEPTORÓW ESTROGENOWYCH (SERM)
Stanisław Radowicki
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej AM, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315
Warszawa
Estrogeny są jednym z najwaŜniejszych hormonów organizmu kobiety, zapewniającymi prawidłowe
funkcjonowanie jej organizmu oraz spełnienie funkcji rozrodczych. Wykazują one równieŜ korzystny wpływ na układ
sercowo - naczyniowy, działając bezpośrednio inotropowo dodatnio na kardiomiocyty, wazodylatacyjnie na naczynia
krwionośne -poprzez pobudzanie syntezy i uwalnianie tlenku azotu oraz antyproliferacyjnie, w rezultacie prowadzi to
do obniŜenia ciśnienia tętniczego krwi. Estrogeny pobudzają biosyntezę białek w wątrobie, zmieniają profil lipidowy
krwi, obniŜając stęŜenie cholesterolu całkowitego i frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-cholesterolu) oraz
zwiększają stęŜenie lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL-cholesterolu).
Wpływ estrogenów na metabolizm tkanki kostnej wiąŜe się z: pobudzeniem dojrzewania osteoblastów
(obecność receptorów estrogenowych w osteoblastach) i zwiększeniem syntezy IGF-1, TGF-B. Hormony te hamują
równieŜ aktywność osteoklastów poprzez inhibicję produkcji IL-1, IL-6, TNF-α, PGE oraz zwiększają stęŜenie
kalcytoniny i witaminy D. To wielokierunkowe działanie estrogenów zapobiega rozwojowi osteopenii i osteoporozy
utrzymując gęstość mineralną kości na poziomie chroniącym przed złamaniami.
Estrogeny wykazują pozytywny wpływ na psychikę kobiety oraz libido. Według najnowszych doniesień
estrogeny regulują, takŜe procesy pamięciowe, opóźniają i/lub hamują zaburzenia funkcji poznawczych w chorobie
Alzheimera. Okres menopauzy wiąŜe się ze spadkiem stęŜenia estrogenów, co znacznie obniŜa jakość Ŝycia kobiet oraz
zwiększa zachorowalność i śmiertelność na choroby serca, naczyń krwionośnych oraz powikłania związane ze
złamaniami kości na tle osteoporozy.
Selektywne modulatory receptorów estrogenowych (SERM) są związkami wykazującymi działanie zarówno
działanie agonistyczne jak i antagonistyczne w stosunku do receptora estrogenowego (ER) w zaleŜności od rodzaju
tkanki. Poznanie budowy, mechanizmu działania i rozmieszczenia w organizmie receptorów estrogenowych miało
kluczowe znaczenie w zrozumieniu działania tej grupy leków.
Poznano są dokładnie dwa rodzaje receptorów estrogenowych: ERα i ERβ. Wykazują one pewną homologię
w budowie oraz róŜnią się rozmieszczeniem w poszczególnych tkankach. Receptory alfa obecne są w: gruczole
sutkowym, endometrium oraz wątrobie. Receptory typu ERβ znajdują się w naczyniach krwionośnych, płucach,
skórze, układzie moczowo-płciowym i wątrobie. W ośrodkowym układzie nerwowym obecne są zarówno receptory
estrogenowe alfa jak i beta.
Znane są trzy generacje selektywnych modulatorów estrogenowych (SERMs):
I generacja: tamoksyfen
II generacja: raloksyfen, idoksyfen, droloksyfen, toremifen.
III generacja - w fazie badań klinicznych: EM-800, EM-652, ICI 164, 384, RU58, 688, GW-5638.
Tamoksyfen- najbardziej znany selektywny modulator receptorów estrogenowych odkryty został ok. 50 lat
temu. UwaŜany był wówczas za antyestrogen. Podejmowano próby stosowania go jako środka antykoncepcyjnego lub
wczesnoporonnego. Idea wprowadzenia tamoksyfenu do terapii raka sutka związana była ze spostrzeŜeniem, iŜ
usunięcie jajników u kobiet z rakiem sutka powodowało regresję procesu nowotworowego u 1/3 badanych pacjentek.
Doświadczenia kliniczne wykazały, Ŝe pięcioletnia terapia tamoksyfenem chorych po mastektomii z miejscową
limfadenektomią doprowadziła do 50% zmniejszenia częstości nawrotów i przerzutów raka sutka.
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Dalsze badania nad tamoksyfenem ujawniły równieŜ jego agonistyczne działanie na tkankę kostną i
endometrium oraz estrogenopodobny wpływ na gospodarkę lipidową.
Działanie agonistyczne tamoksyfenu na receptory estrogenowe w tkankach docelowych wydaje się stanowić przyczynę
istotnego wzrostu ryzyka raka endometrium, pierwotnego raka wątroby, raka jajnika oraz powikłań naczyniowych w
postaci zakrzepicy Ŝylnej, jak równieŜ szybko narastającej lekooporności w terapii raka sutka. NaleŜy podkreślić
jednak, Ŝe wyniki prac klinicznych w tym zakresie nie są jednoznaczne.
Poszukiwania bezpiecznego leku łączącego zalety działania estrogenów na układ sercowo-naczyniowy, bez
ujemnego wpływu na macicę i gruczoły piersiowe, doprowadziły do odkrycia kolejnych generacji selektywnych
modulatorów receptorów estrogenowych (SERM). Najszerzej w praktyce klinicznej stosowany jest chlorowodorek
raloksyfenu (analog takoksyfenu) wywodzący się z grupy związków benzotiopentenowych.
Mechanizm działania raloksyfenu nie został do dzisiaj, w pełni wyjaśniony. Wiadomo, Ŝe lek ten oddziałując
na receptory estrogenowe wpływa na transkrypcję genów. Działanie to realizowane jest dwutorowo – poprzez wpływ
zarówno na element odpowiedzi na estrogeny (ERE – estrogen response element) jak i na element odpowiedzi na
raloksyfen (RRE – raloksifen response element). Wydaje się, Ŝe w zaleŜności od tkanki docelowej siła oddziaływania
leku na kaŜdy z wymienionych obszarów łańcucha DNA moŜe być inna.
W odniesieniu do tkanki kostnej raloksyfen powoduje hamowanie aktywności osteoklastów z równoczesnym
pobudzeniem osteoblastów. Skutkuje to nasileniem syntezy szeregu białek: osteonektyny, osteokalcyny, fosfatazy
zasadowej oraz kolagenu. Podawanie raloksyfenu w dawce 60 mg/24h prowadzi do znamiennego zwiększenia gęstości
mineralnej kości zaś u kobiet z udokumentowaną osteoporozą powoduje zmniejszenie o 30 – 50% ryzyka złamań
kręgów.
Doświadczenia kliniczne wskazują, Ŝe raloksyfen wykazuje działanie protekcyjne w odniesieniu do układu
krąŜenia. Podawanie standardowej dawki leku prowadzi do znamiennego zmniejszenia stęŜenia całkowitego
cholesterolu i frakcji LDL, przy równoczesnym braku wpływu na stęŜenie trójglicerydów oraz frakcji HDL
cholesterolu. RównieŜ inne biochemiczne wskaźniki ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego ulegają zmianom.
Znamiennie zmniejsza się w surowicy stęŜenie fibrynogenu, apolipoproteiny B, czynnika martwicy nowotworu α
(TNF- α) oraz homocysteiny.
Rezultaty badań podstawowych wykazały, Ŝe raloksyfen wykazuje działanie antyproliferacyjne na komórki
raka sutka u ludzi (badania in vitro) jak teŜ hamuje rozwój raka tego gruczołu u zwierząt. Wyniki duŜych badań
klinicznych udowodniły, Ŝe podawanie raloksyfenu zmniejsza, u kobiet, względne ryzyko raka sutka o 65%, zaś raka
inwazyjnego o 76%. W odniesieniu do raka estrogenododatniego (obecność receptorów estrogenowych) ryzyko jego
występowania zredukowano o 90%. Lek nie wykazywał podobnego działania w odniesieniu do raka sutka, w którym
nie występują receptory estrogenowe.
Nowe perspektywy skutecznego i selektywnego oddziaływania na receptor estrogenowy wykazują związki
naleŜące do III generacji leków z grupy SERM.
EM-800 (SCH 57050) i jego substancje czynne EM-652 (SCH 57068) są najnowszymi osiągnięciami badań nad
idealnym SERM (12,13,15). EM- 652 wykazuje największe ze znanych leków z grupy SERM powinowactwo do
receptora estrogenowego. Prowadzone są badania nad zastosowaniem ich jako leków drugiego rzutu w przypadku
niepowodzeń i lekooporności podczas terapii tamoksyfenem w raku sutka.
Innym związkiem III generacji jest GW-5638. Ze względu na niską lipofilność słabo przenika on przez barierę
krew-mózg. Ta właściwość zapobiega antyestrogenowemu jego działaniu na metabolizm komórek mózgowych.
Selektywne modulatory receptorów estrogenowych (SERM) stanowią grupę leków o znacznej dynamice
rozwoju. Dotychczasowe doświadczenia kliniczne wykazały, Ŝe są one skuteczne w zapobieganiu i leczeniu
osteoporozy u kobiet w okresie premenopauzalnym. Drugim obszarem aplikacji klinicznych jest leczenie raka sutka
oraz profilaktyka tego schorzenia. Obserwowany w ostatnich latach rozwój leków z rodziny SERM pozwala
przypomnieć, Ŝe preparaty te będą takŜe stosowane równieŜ w innych schorzeniach.
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Hormonalna terapia zastępcza stanowi metodę z wyboru w leczeniu osteoporozy związanej z niedoborem estrogenów.
Podawanie estrogenów hamuje utratę zarówno kości korowej jak i beleczkowej. Estrogeny wywierają wpływ zarówno
na osteoblasty jak i osteoklasty. Estrogeny powodują równieŜ wzrost wchłaniania wapnia w jelicie. Korzystne
działanie estrogenów jest tym większe im dłuŜej były one stosowane. Przy stosowaniu estrogenów naleŜy pamiętać o
konieczności równoczesnego podawania gestagenów u kobiet z zachowaną macicą. W zapobieganiu i leczeniu
osteoporozy postmenopauzalnej preferowane są pochodne testosteronowe. Progestageny działają korzystnie
wspomagając działanie estrogenów na kości. Stosowanie HTZ w leczeniu osteoporozy powinno być połączone z
odpowiednią podaŜą wapnia i witaminy D3. HTZ moŜe być stosowana w połączeniu z bisfosfonianami, których
działanie polega na wydłuŜeniu fazy kościotworzenia i skróceniu fazy resorpcji kości, co zwiększa efektywność
procesu mineralizacji.
Opublikowane w ostatnich latach wyniki badań klinicznych dotyczących HTZ potwierdzają korzyści wynikające z tego
rodzaju leczenia dla układu kostnego. W opublikowanym w 1998 roku randomizowanym badaniu fińskim wykazano
71% redukcję złamań kości poza kręgosłupem w związku ze stosowaniem HTZ przez 5 lat. W opublikowanym w 2000
roku randomizowanym badaniu duńskim stwierdzono 3% redukcję w zakresie ogólnej częstości złamań po 5 latach
stosowania HTZ. W opracowanej w 2002 roku metaanalizie obejmującej 57 badań klinicznych stwierdzono redukcję
częstości złamań kości udowej (25-50%) i kręgów (50%) u kobiet stosujących HTZ w porównaniu z nie stosującymi
HTZ.
W ostatnich latach opublikowano wyniki kilku duŜych badań klinicznych dotyczących HTZ, których autorzy stawiają
pod znakiem zapytania korzyści wynikające z tego rodzaju leczenia. Wątpliwości nie dotyczą wpływu HTZ na układ
kostny, a natomiast procesów zachodzących w trakcie tego rodzaju terapii na poziomie układu krąŜenia i gruczołu
piersiowego. Badaniem, które wzbudziło najwięcej kontrowersji w odniesieniu do stosowania HTZ było badanie
Women’s Health Initiative (WHI). RównieŜ i to badanie potwierdziło korzystny wpływ stosowania HTZ na częstość
złamań kości. Ryzyko względne złamań kręgów wynosiło 0,66, a wystąpienia innych złamań osteoporotycznych 0,77.
W odniesieniu do równoczesnego stosowania HTZ i bisfosfonianów stwierdzono, Ŝe wzrost gęstości kości był
znacząco wyŜszy w grupie stosującej HTZ w połączeniu z alendronianem niŜ w grupie stosującej HTZ w połączeniu z
placebo. Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do gęstości kości na poziomie krętarza kości udowej jak i kręgosłupa
lędźwiowego.
Stosowanie HTZ jest szczególnie przydatne u kobiet młodych, u których niedobór estrogenów jest związany z
pierwotną lub wtórną niewydolnością jajników. W takiej sytuacji klinicznej stosowanie HTZ nie wiąŜe się praktycznie
z istotnymi zagroŜeniami. U kobiet starszych, szczególnie u kobiet po 60 roku Ŝycia decyzja o podjęciu HTZ musi być
podejmowana w sposób bardzo wywaŜony. U tych kobiet naleŜy brać pod uwagę związany ze stosowaniem HTZ
wzrost ryzyka powikłań takich jak Ŝylna choroba zakrzepowa czy rak gruczołu piersiowego.
Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań klinicznych nie umniejszają roli HTZ w zapobieganiu i leczeniu
osteoporozy postmenopauzalnej. Nadal jest to postępowanie z wyboru w tej sytuacji klinicznej. Stosowanie HTZ musi
być jednak związane ze szczegółową analizą innych czynników takich jak wiek, stan zdrowia i współwystępowanie
innych czynników ryzyka choroby, niedokrwiennej serca, Ŝylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i raka gruczołu
piersiowego.
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Hormonal replacement therapy (HRT) is therapy of choice in the treatment of osteoporosis due to lack of estrogen.
Estrogen inhibit both cortical and trabecular bone loss through their action on the osteoclast and osteoblast level.
Positive effects of estrogen therapy are dependent on the length of treatment. Preferred gestagen in the HRT in women
with osteoporosis are testosterone derivates. HRT should be always conducted together with calcium and vitamin D3
supplementation. HRT may be used together with bisphosphonate therapy.
Recent clinical studies support effective role of HRT on the level of bone tissue. The results of the studies revealed
increase of bone density and decrease of fracture frequency. The possible controversies are related to the impact of
HRT on the level of cardiovascular system and breast. Women’s Health Initiative (WHI) Study supported a positive
impact of HRT on the bone tissue.
The role of HRT is unquestionable in young women with estrogen deficiency. In older women especially after the age
of 60 the decision about HRT should concern many various factors. In this population the risk of venous thrombosis
and breast cancer should be considered.
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Wstęp
Mimo licznych doniesień, które ukazały się w ostatnim czasie o wzroście ryzyka raka sutka, raka endometrium i
chorób układu sercowo-naczyniowego wciąŜ wiele kobiet stosuje hormonalną terapię zastępczą (HTZ). Jest ona
obok bisfosfonianów uznaną metodą terapii osteoporozy, zwłaszcza u kobiet z objawami klimakterycznymi.
Jednak przewaga terapii kombinowanej z zastosowaniem obu grup leków równocześnie nie do końca jest dobrze
udokumentowana.
Celem pracy było porównanie leczenia HTZ lub jej kombinacji z preparatem z grupy bisfosfonianów
(alendronian) na gęstość mineralną kości u pacjentek w okresie pomenopauzalnym z osteoporozą leczonych w
Poradni Endokrynologicznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2002.
Materiał i Metody
Badaniem objęto 110 pacjentek (średnia wieku 61.2±6.5) z osteoporozą, które nie otrzymywały HTZ co najmniej
od roku przed rozpoczęciem obserwacji. Pacjentki włączone do badania otrzymywały przez okres roku doustnie
preparat Activelle sam (1 mg 17β-estradiolu łącznie z 0.5 mg 19-noretisteronu) (Grupa I; HTZ; n=65) lub w
kombinacji z preparatem alendronian (Fosamax) w dawce dziennej 10 mg (Grupa II; HTZ+ALE; n= 45). Gęstość
mineralną kości (BMD, T-score) oceniano w odcinku lędźwiowym kręgosłupa za pomocą dostępnej w Poradni
tomografii komputerowej (QCT) przed wdroŜeniem terapii oraz po roku jej stosowania. KaŜdą grupę podzielono
na dwie podgrupy: A – pacjentki z cechami osteopenii (T-sc > -2,5) oraz B – pacjentki z cechami osteoporozy(Tsc < -2,5).
Wyniki
Po 12 miesiącach obserwacji u pacjentek stwierdzono znamienny statystycznie przyrost gęstości mineralnej kości
odcinka lędźwiowego kręgosłupa we wszystkich badanych grupach. Porównując obie formy terapii stwierdzono
poprawę T-score [ALE+HRT vs HRT - Grupa A 8.25% vs 5.76% (p<0.05); Grupa B 14.4% vs 9.83% (NS)] lub
BMD [ALE+HRT vs HRT - Grupa A 2.91% vs 2.22% (NS); Grupa B 3.94% vs 1.36%(NS)]. Tylko w grupie
pacjentek z osteopenią na terapii kombinowanej w porównaniu z HTZ stwierdzono znamienny statystycznie
przyrost T-score (p<0,05). RóŜnice przyrostu BMD pomiędzy Grupą I oraz II po roku leczenia w pozostałych
badanych grupach nie były znamienne statystycznie. U pacjentek w okresie obserwacyjnym w Ŝadnej grupie nie
zanotowano nowych złamań.
Omówienie
Uzyskane wyniki wskazują na korzystny efekt zarówno HTZ, jak i HTZ+ALE na gęstość mineralną kości u
pacjentek leczonych z powodu osteoporozy. Jednak mimo większego przyrostu BMD na terapii kombinowanej
nie wykazano efektu addytywnego w porównaniu z monoterapią. Kombinowana terapia była dobrze tolerowana,
nie zaobserwowano Ŝadnych objawów niepoŜądanych w układzie kostnym
Wniosek
Podsumowując, uzyskane wyniki nie potwierdzają przewagi terapii kombinowanej z zastosowaniem HTZ plus
alendronian nad monoterapią HTZ.
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Introduction
Despite the findings that hormone replacement therapy (HRT) is associated with an increased risk of breast
cancer, endometrium cancer or cardiovascular disease, there are still women using this form of treatment. HRT
alone as well as bisphosphanates alone are both effective treatments of postmenopausal osteoporosis. HRT
treatment is especially recommended for women with clinical manifestations of menopause. The efficacy of the
combined therapy has not been fully established, yet.
The aim of the study was to compare hormone replacement therapy (HRT), and its combination with alendronate
in treatment of osteoporosis in elderly postmenopausal women.
Materials and Methods
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The total of 110 patients, aged 61.2±6.5, with osteoporosis, who had not been receiving HRT for at least 1 year
were randomized to receive Activelle (1 mg 17β-estradiol plus 0.5 mg 19-norethisterone acetate daily, per os)
(n=65; Group I), or in combination with alendronate in a dose 10 mg/d (HRT+ALE; n=45; Group II), for 1 year.
Changes of bone mineral density (BMD) of the lumbar spine was measured using QCT at baseline and then after
1 year of treatment. Each group were divided into 2 subgroups depending on the T score values: A higher than –
2.5 at the lumbar spine (osteopenia); B -2.5 or less at the lumbar spine (osteoporosis). Elementary calcium (500
mg/day) and vitamin D 400 IU/day were supplied to all patients.
Results
At the end of one year treatment, significant increase in spinal BMD were found in all examined groups.
Compared to HRT alone, ALE+HRT produced significantly greater increase in BMD of the lumbar spine [T score
of ALE+HRT compared to HRT - Group A 8.25% vs 5.76% (p<0.05); Group B 14.4% vs 9.83% (NS) or BMD
changed Group A 2.91% vs 2.22% (NS); Group B 3.94% vs 1.36%(NS)]. Only in the group of women with
osteopenia the increase of T score between two examined forms of therapy was statistically significant. For all
other groups, despite the same tendency the results were not statistically significant. The addition of ALE to HRT
was well tolerated without gastrointestinal side effects. During the time of observation it has new bone fractures
in all groups of women were not found.
Conclusions
This study demonstrates that the treatment either with estrogen or with estrogen plus alendronate, in
postmenopausal women with low bone density significantly increased bone mass. The effect of combined therapy
was not additive compared to the monotherapy. The combined treatment was well tolerated, and there were no
adverse effects on the skeleton.
We conclude that in elderly postmenopausal women with osteoporosis, the combination of HRT and alendronate
did not offer an extra gain of bone mass over the treatment of HRT alone.
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Od momentu kiedy moŜliwa stała się rzetelna diagnostyka osteoporozy (densytometria) oraz monitorowanie jej
leczenia pojawiło się wiele prac dokumentujących działanie leków przeciw osteoporozie. MoŜliwa stała się ocena
zwiększania gęstości kości. Badania obejmowały przede wszystkim leki antyresorpcyjne (antykataboliczne), które
hamując resorpcję kości były skuteczne w grupie osób z nasiloną resorpcją oraz wysokim obrotem kostnym. Leki te
nie wykazywały dostatecznej siły działania w przypadku osób z niskim obrotem kostnym. Jednocześnie wykazywano,
Ŝe wyŜsza gęstość kości nie zawsze wiąŜe się ze zmniejszeniem ilości nowych złamań, czyli z brakiem objawów
osteoporozy. Jednym z leków tzw. anabolicznych (zwiększających gęstość kości) były związki fluoru, których
stosowanie nie prowadziło jednak do zmniejszenia ilości nowych złamań (z powodu odbudowywania
niepełnowartościowej kości). Próby zastosowania leczenia osteoporozy parathormonem mogą budzić pozornie
zdumienie; znane jest występowanie osteoporozy wtórnej, szczególnie dotyczącej kości korowej, w przypadku
nadczynności przytarczyc. Wiadomo, Ŝe stałe wyŜsze stęŜenie PTH prowadzi do wzmoŜenia obrotu kostnego, a w
szczególności zwiększonego działania osteoklastów. Osteoklasty są jednak komórkami rozpoczynającymi przebudowę
kostną, dzięki nim osteoblasty mogą rozpocząć proces odbudowy kości. U dorosłego człowieka cykl resorpcji trwa
około 20 dni, odbudowy – 80 dni, dlatego więc zahamowanie resorpcji moŜe dawać wymierny efekt braku obniŜania
się gęstości kości. Przy braku działania anabolicznego w efekcie moŜemy mieć do czynienia z tkanką kostną o
niepełnej wartości. Wykazano w badaniach eksperymentalnych, Ŝe za aktywność metaboliczną PTH odpowiedzialny
jest jego N 1-34 końcowy fragment. Podskórne podawanie pulsacyjne N 1-34 PTH wywołuje działanie anaboliczne
poprzez m.in. silniejszy wpływ na osteoblasty niŜ osteoklasty oraz zmniejszeniu apoptozy osteoblastów. W efekcie
zwiększa się wymiar kości, ilość beleczek kostnych, połączeń międzybeleczkowych, co prowadząc do zwiększenia
mechanicznej odporności kości, redukuje ilość nowych złamań. W badaniach na zwierzętach potwierdzono pozytywny
efekt pulsacyjnego podawania PTH w zwiększeniu gęstości kości beleczkowej oraz brak wpływu na kość korową
(podobnie ma to miejsce w początkowych fazach rozwoju nadczynności przytarczyc u ludzi). W badaniach klinicznych
wykazano, Ŝe 1-34 PTH (dostępny jako teriparatide) zwiększa gęstość kości oraz zmniejsza ilość nowych złamań
kręgów (o 65% w porównaniu do placebo). Zmniejszone jest równieŜ o około 50% ryzyko złamań pozakręgowych.
Wskazania do stosowania leku dotyczą kobiet po menopauzie z duŜym ryzykiem złamania osteoporotycznego. W USA
równieŜ osteoporoza wywołana glukokortykosteroidami czy osteoporoza u męŜczyzn. Szczególnie waŜnym
wskazaniem jest podawanie preparatu PTH u osób z przebytymi złamaniami (terapia redukuje ilość nowych złamań
niezaleŜnie od ilości przebytych złamań). Nie ma wskazań do leczenia PTH osób m.in. przed zakończeniem procesu
wzrostu, w ciąŜy, czy z chorobą Pageta. W momencie rozpoczęcia leczenia PTH naleŜy odstawić ewentualnie
dotychczas prowadzone leczenie bisfosfonianami. W trakcie leczenia PTH naleŜy przyjmować do 1500 mg
elementarnego wapnia dziennie i do 1000 IU witaminy D. Nie wymagane jest rytunowe monitorowanie kalcemii
podczas terapii PTH. Podawanie tego leku u ludzi ograniczono do 18 –24 miesięcy z powodu wykazania podczas
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badań na szczurach rozwoju nowotworu kości – osteosarcoma. Podkreślić naleŜy, Ŝe dawki w badaniach na
zwierzętach były ponadfizjologiczne oraz to, Ŝe nie stwierdzono występowania tego nowotworu w przypadku badań na
innych zwierzętach. Względnie krótki czas stosowania PTH wymaga od nas działań podejmowanych po zakończeniu
terapii, poniewaŜ udowodniono szybki spadek gęstości mineralnej kości po zakończeniu leczenia. Obecnie nie ma
jednoznacznych wskazówek jaką terapię zastosować, rekomenduje się jednak stosowanie bisfosfonianów. Trwają
badania kliniczne nad 1-84 rekombinowanym (intact) PTH; jeszcze brak jest wyników dotyczących redukcji złamań
osteoporotycznych. Jednak stosunkowo wysokie koszty terapii znacznie ograniczają dostępność do tego leczenia.
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Since the measurement of bone mineral density (BMD) started, we can diagnose osteoporosis and monitor its
treatment. In many trials the end-point of the study was change in BMD. We can measure increase in BMD after the
treatment. The first group of drugs are antiresorptive (anticatabolic) ones, which were effective in patients with high
bone-turnover and high resorptive activity. But this treatment was ineffective in patients with low bone-turnover. On
the other hand, the higher BMD does not always mean the lower risk of fractures - the most serious symptoms of
osteoporosis. Treatment with fluoride and its compounds (bone anabolic drugs) leads to increase in BMD, but also
enhances bone fracture due to abnormal bone formation. The use of parathyroid hormone in the osteoporosis treatment
should be explained. We know, that one of the causes of the secondary osteoporosis (especially in the cortical bone) is
hyperparathyroidism. Chronical high level of PTH leads to increase in bone turnover, especially due to activation of
osteoclasts. Osteoclast is the first cell, which starts bone formation and its activation is needed to activate osteoblasts.
In adults the duration of bone resorption lasts 20 days, and bone formation – 80 days. Inhibition of bone resorption
could lead to stopped lowering of BMD. The lack of bone formation theoretically may cause production of incomplete
bone. In experimental study it has been shown that N-1-34 terminal PTH is the most anabolic potential part of total
PTH. The pulsative s.c. injection activated osteoblasts (stronger then ostaoclasts) and inhibited osteoblasts apoptosis. It
leads to increase in bone size and increase in trabecular connectivity. These results increased bone mechanical strength
and reduced risk of fractures. In the animal studies it has been found that pulsative injection of PTH enhanced
trabecular BMD and was ineffective in the change of cortical BMD (similar like in the beginning of
hyperparathyroidism). In the clinical studies it has been confirmed that pulsative injection of 1-34 PTH (teriparatide)
increased BMD and reduced the risk of vertebral fractures (65% vs placebo group). The risk of non-verterbal fractures
is statistically lower, too. The best candidates for treatment with teriparatide are postmenopausal women with high risk
of fractures. In USA, also patients with glucocorticoids – induced osteoporosis and men with osteoporosis can be
treated with teraparatide. The most important result of this treatment is reduction in the number of new fractures in
patients with fractures in the past. The contraindications for this treatment are: pregnancy, Paget disease and childhood.
Before we start with teriparatide, the treatment with bisphosphonates should be stopped. Together with teriparatide,
patients should be treated with calcium (1500mg/day) and vitamin D (1000 IU/day). Measurement of the level of
serum calcium is not required routinely. The duration of this treatment is strongly restricted to 18-24 months, because
of the appearance of osteosarcoma in the rats treated with teriparatide. Osteosarcoma appeared only in rats which were
treated with supraphysiological doses of teriparatide. After teriparatide treatment the BMD is lowering, so following
anti-osteoporotic procedure (antiresorptive drugs) should be proposed, preferably with bisphosphonates. Up till now
the use of recombinated 1-84 PTH is undergoing III phase clinical trials. As yet, there are no data on the reduction of
risk fractures with 1-84 PTH. The cost of parathyroid hormone strongly limits its common use in the treatment of
osteoporosis.
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POTENCJAŁ TERAPEUTYCZNY BISFOSFONIANÓW
Roman S. Lorenc, Marcin Kruk
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Bisfosfoniany są analogami pirofosforanu, w których atom tlenu w mostku P-O-P został zastąpiony atomem węgla
wraz z podstawionymi dwoma łańcuchami bocznymi. Właściwości bisfosfonianów wynikają z ich budowy
chemicznej. Wiązanie P-C-P nie jest hydrolizowane in vivo, co czyni te związki stabilnymi metabolicznie, obecność
dwóch grup fosforanowych tłumaczy ograniczoną wchłanialność z przewodu pokarmowego (około 1%). Natomiast
wysokie powinowactwo do hydroksyapatytu umoŜliwia jego akumulację w tkance kostnej. Potencjał terapeutyczny
poszczególnych bisfosfonianów jest zróŜnicowany, a róŜnica w mocy oddziaływania sięga nawet do 10 000 razy.
Najsilniej działające bisfosfoniany zawierają w łańcuchu bocznym grupę aminową lub atom azotu.
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Oddziaływanie bisfosfonianów na kość wykracza poza ich zdolności wiązania się do hydroksyapatytu, odznaczają się
bowiem takŜe bezpośrednim wpływem na komórki kostne. Autoradiografia kości wskazuje, Ŝe w 24 godz. po podaniu
znakowanego radiologicznie związku jest on preferencyjnie lokowany na powierzchni resorpcyjnej kości, tuŜ pod
warstwą osteoklastów. Z kolei mikroskopia elektronowa udokumentowała, Ŝe błony rąbka szczoteczkowego
osteoklastów rozwarstwiają się po 24 godz. przy całkowitym ich zaniku w okresie 48 godz. od chwili podania leku.
Selektywność oddziaływania bisfosfonianów na kość zasadniczo związana jest z lokalizacją leku w kości jak równieŜ z
jego powinowactwem do hydroksyapatytu. Odkrycia histomorfometryczne na poziomie tkankowym potwierdziły
obniŜoną aktywację remodelacji połączonej z redukcją resorpcji kostnej. Najaktywniejsze aminobisfosfoniany,
posiadają pełną aktywność farmakologiczną bez wywierania negatywnego wpływu na mineralizację.
Wchłanianie z przewodu pokarmowego ulega wydatnemu obniŜeniu w sytuacji, gdy bisfosfoniany są przyjmowane
razem z poŜywieniem, które w istotny zakłóca ich wchłanianie. Dlatego zalecenia terapeutyczne podnoszą konieczność
przyjmowania leku 1 godzinę przed posiłkiem. Po podaniu doustnym czy teŜ parenteralnym, bisfosfoniany są szybko
wychwytywane przez tkankę kostną a reszta wydalana wraz z moczem. Efektywność wiązania ich przez kość jest
wyŜsza w miejscach aktywnego obrotu kostnego i spada wraz z wiekiem. Okres półtrwania bisfosfonianów w kości
jest podobny do okresu półtrwania samej kości i jest szacowany na 200-300 dni, dla szczurów i 10 lat dla człowieka.
L40
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Roman S. Lorenc, Marcin Kruk
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Bisphosphonates are analogs of pyrophosphate in which the oxygen bridge in POP has been replaced by a carbon, with
has two additional side-chains. The chemistry of bisphosphonates predicts their properties. The P-C-P bond is not
hydrolysed in vivo, which makes these compounds metabolically stable. The two highly charged phosphate groups
vastly reduce the membrane permeability, which accounts for the limited absorption in the gastrointestinal tract
(around 1%). Due to the bigeminal phosphate structure, these compounds bind avidly to hydroxyapatite and
concentrate in bone. On the same the other side-chain of the carbon is responsible for its pharmacological activity, with
various potency even in 10.000-fold limits. The most potent compounds contain an amino group or nitrogen atom in
the side-chain.
The effect of bisphosphonates on bone is not related to their ability to bind to hydroxyapatite, but is due to direct action
on bone cells. The more potent compounds, such as the amino bisphosphonates, have full pharmacological activity
without producing any detectable effects on mineralization. Autoradiography of bone sections shows that, 24 hours
after the administration of radioactively labelled compound is preferentially localized on bone resorption surfaces
underneath osteoclasts. Electron miscrographs show disruption of the osteoclast ruffled border membrane. 24 hours
and total its absence after 48 hours from administration of the drug. The selective action on bone is probably due to the
localization of the drug in bone as a result of its binding to hydroxyapatite. At the tissue level, histomorphometric
findings are consistent with decreased activation of bone remodeling and reduction of bone resorption. The
pharmacokinetics properties of these compounds are determined by their chemical structure.
Absorption from alimentary tract is significantly reduced when bisphosphonates are taken with food with calcium
substantially interfering with absorption. It is recommended that the drug is taken in the morning with a full glass of
water, about 1 hour before breakfast. Following either i.v. or oral administration, bisphosphonates are very rapidly
taken up by the skeleton and the balance is excreted in the urine. The uptake in bone is higher at sites of active bone
turnover and decreases with skeletal age. Within 24 hours, less than 1% of the alendronate administered is found in all
other tissues. The half-life in bone is similar to the half-life of bone itself, and was estimated at 200-300 days for rats,
and 10 years for humans.
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BEZPIECZEŃSTWO LECZENIA ALENDRONIANEM
Waldemar Misiorowski
Klinika Endokrynologii CMKP, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Słowa kluczowe: alendronian, osteoporoza, działania niepoŜądane
Osteoporoza jest chorobą przewlekłą, wymagająca leczenia praktycznie do końca Ŝycia. Niezwykle waŜnym
problemem staje się więc bezpieczeństwo terapii. W pojęciu tym nie zawiera się jedynie zagroŜenie doraźnymi
objawami niepoŜądanymi, ale takŜe problem bezpieczeństwa kostnego wieloletniego stosowania leków, znacząco
zmieniających metabolizm kostny. Alendronian stanowi lek pierwszego wyboru w przewlekłym leczeniu
osteoporozy, o dobrze udokumentowanej skuteczności przeciwzłamaniowej. Najczęstszymi objawami niepoŜądanymi
są dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego. Opisano takŜe przypadki nadŜerkowego
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zapalenia przełyku. Wydaje się jednak, Ŝe większość opisywanych dolegliwości wynika głównie z przyjmowania leku
w sposób niezgodny z zaleceniami. W badaniach klinicznych nad stosowaniem alendronianu u bardzo
zróŜnicowanych chorych: kobiet, męŜczyzn, a takŜe osób leczonych glikokortykoidami, częstość występowania
objawów niepoŜądanych była taka sama u pacjentów otrzymujących leczenie aktywne, co placebo. Jednak w
“prawdziwym Ŝyciu” nasilenie dolegliwości z górnego odcinka przewodu pokarmowego stanowiło istotną przyczynę
rezygnacji z terapii. Niewątpliwym przełomem jest więc wprowadzenie preparatów do stosowania raz w tygodniu,
które wykazując taką sama skuteczność, niwelują praktycznie do zera ryzyko podraŜnień przełyku i Ŝołądka.
Hamowanie obrotu metabolicznego kości przez alendronian od wielu lat stanowi przedmiot niepokoju. Całkowite
zahamowanie obrotu kostnego i “zamroŜenie” kości opisywano przed laty jako skutek przewlekłego leczenia
etidronianem. Jednak dziesięcioletnie rozwinięcie badania fazy III, a takŜe dwunastoletnie rozwinięcie badania FIT
(Fracture Intervention Trial Long-term Extension, FLEX) przedstawiły uspokajające wyniki wieloletnich obserwacji
zachowania się markerów obrotu metabolicznego kości. Obawy o zbyt silne hamowanie metabolizmu kostnego i
ryzyko powstania adynamicznej, “zamroŜonej” kości po kilkuletnim leczeniu alendronianem ponownie nabrały mocy
po opublikowaniu przez grupę badaczy amerykańskich opisu dziewięciu przypadków chorych, u których doszło do
tego powikłania. We wszystkich przypadkach manifestację kliniczną stanowiły niegojące się złamania obwodowe, a
rozpoznanie potwierdzono w oparciu o obrazy biopsyjne kości. Jednak u ponad osiemdziesięciu, wybranych losowo
chorych, leczonych alendronianem przez 12 lat (badanie FLEX), wykonane badania biopsyjne wykazały prawidłową
tkankę kostną, wykazującą zachowany obrót metaboliczny i prawidłową, heterogenną mineralizację. Wydaje się więc,
Ŝe problem “zamroŜenia” kości po leczeniu alendronianem występuje jedynie sporadycznie i dotyczy pojedynczych,
prawdopodobnie szczególnie predysponowanych chorych. NaleŜy rozwaŜać moŜliwość tego powikłania u osób
leczonych alendronianem, u których po kilkuletnim leczeniu dochodzi do złamań obwodowych, a następnie
opóźnionego lub braku zrostu kostnego.
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(English version of the abstract not submitted)
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LECZENIA OSTEOPOROZY
Edward Franek
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Słowa kluczowe: osteoporoza, wytrwałość i systematyczność leczenia
Wprowadzenie do praktyki klinicznej badań densytometrycznych, pozwalających na wczesne rozpoznanie choroby,
spowodowało znaczny wzrost częstości jej rozpoznawania. Fakt ten oraz wzrost średniej długości Ŝycia powoduje, Ŝe u
wielu kobiet trzeba się liczyć z długoterminowym, planowanym na wiele lat leczeniem tej choroby. Z takim
wieloletnim leczeniem wiąŜe się wiele problemów i pytań: Jak długo moŜna leczyć osteoporozę? Czy długotrwałe
leczenie jest skuteczne? Jak zdefiniować sukces leczenia, a jak poraŜkę? Jakie mogą być niebezpieczeństwa związane z
długoterminowym leczeniem i co zrobić, Ŝeby je zmniejszyć?
Jak dotąd najdłuŜsze opublikowane okresy leczenia chorych wynoszą 7-10 lat. Wydaje się, Ŝe nawet po 7 latach leki
przeciwosteoporotyczne powodują zmniejszenie resorpcji kostnej i aktywnie chronią przed wystąpieniem złamań.
JednakŜe w praktyce trudno jest czasem zdefiniować skuteczność i nieskuteczność leczenia. O jego nieskuteczności
świadczyć moŜe brak reakcji markerów obrotu kostnego na leczenie, zmniejszanie się BMD w trakcie leczenia, a
przede wszystkim wystąpienie złamania. Trudniej jest ocenić, czy niewystępowanie złamań świadczy o skuteczności
leczenia, czy teŜ chora i tak, nawet mimo braku leczenia, nie doznałaby złamania.
Długotrwałe leczenie osteoporozy niesie za sobą wiele potencjalnych niebezpieczeństw. Jednym z nich jest
zwiększająca się z upływem czasu częstość reakcji niepoŜądanych na leki. Mimo pewnych róŜnic metodologicznych, a
takŜe faktu, Ŝe nie zawsze wszystkie dane są uwzględniane w publikacjach, na podstawie opublikowanych badań
wydaje się, Ŝe częstość objawów niepoŜądanych wzrasta wraz ze wzrostem długości okresu leczenia. Objawy
niepoŜądane są główną przyczyną zarówno niesystematyczności (non-compliance), jak i braku wytrwałości (nonpersistence) w zaŜywaniu leków przeciwosteporotycznych.
W praktyce klinicznej natomiast łatwiej moŜna ocenić częstość zmian leków. Podobnie jak w badaniach klinicznych,
najczęstszą ich przyczyną są objawy niepoŜądane, drugą z kolei (przynajmniej w warunkach polskich) koszt leczenia.
Zarówno w badaniach klinicznych, jak i w praktyce, brak systematyczności i wytrwałości w zaŜywaniu leków stanowi
problem dotyczący duŜej części leczonych na osteoporozę.
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Wydaje się, Ŝe najlepszą jak do tej pory metodą poprawy systematyczności i wytrwałości w zaŜywaniu leków
przeciwosteoporotycznych jest zmniejszenie częstości ich podawania. Nie zmniejsza ono co prawda znacząco liczby
objawów niepoŜądanych, ale pozwala na znaczne złagodzenie niedogodności związanych z ich występowaniem. Inną
metodą jest zastąpienie danego leku innym.
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Introduction of densitometry into clinical practice allowed for much earlier and more frequent diagnosis of
osteoporosis. This fact, combined with an increase of mean life time, resulted in many women in long-term, planned
for many years, treatment of osteoporosis. This is connected with many questions and doubts. How long is osteoporosis
to be treated? Is a long-term treatment effective? How to define treatment failure and how to define a success? What
could be dangerous for long-treated patients and what to do to avoid these dangers?
Until now the longest published treatment periods for osteoporosis patients are 7-10 years. It seems that even after 7
years anti-osteoporotic drugs cause decrease of bone resorption and actively protect patients against osteoporotic
fractures. However, in the practice it is hard to define when is the treatment effective and when ineffective. Nonefficacy may be defined as no or inadequate reaction of bone markers for treatment, decrease of BMD during
treatment, and/or incident osteoporotic fracture. It is much more difficult, however, to assess whether the fact that no
osteoporotic fractures occur mirrors the effectiveness of the therapy, or would the patient have no fracture even without
any treatment.
Long-term osteoporosis treatment is associated with potential dangers. One of them is increase of incidence and
prevalence of drug adverse events during the treatment time. In spite of some methodological differences, and in spite
of the fact, that not all data are to be found in published papers, it seems that the frequency of adverse events is the
greater the longer is the time of the treatment. Drugs’ adverse events are the most frequent cause of non-compliance
and non-persistence in osteoporosis patients.
In the clinical practice it is easier to assess a frequency of drugs’ changes then persistence. However, similarly to
clinical trials, the most frequent cause of drug changes are adverse events, the second frequent at least in Poland) is the
cost of the treatment.
In clinical trials as well as in the practice, non-compliance and non-persistence is a real problem with regard to many
osteoporotic patients.
It seems that the best method to improve compliance and persistence is decrease of dosing frequency (increase of doseto-dose interval). Such an action leads not to decrease of frequency of adverse events (at least in clinical trials) but
allows alleviating the inconveniences connected with them. Another method is replacement of the drug with another
substance.
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Background
Last decade was marked by dynamic developments in the field of bone biology. Several key discoveries have been
made and paved the way to new treatment options that may revolutionize the field of osteoporosis and other diseases
including arthritis. The mechanistic background for these intriguing developments is that bone homeostasis depends on
the balance between bone resorption (by osteoclasts) and bone formation (by osteoblasts). Excessive osteoclastic bone
resorption is observed in diseases such as osteoporosis and arthritis. Therefore, the osteoclast represents an important
target for developing novel therapeutic strategy for bone destructive diseases. In this regard, signaling through receptor
activator of NF-kappaB ligand (RANK) has been recently shown to induce osteoclast differentiation, activation and
survival. RANK-ligand (RANKL) binds to its physiological receptor RANK thereby (i) promoting formation and
growth of osteoclasts and (ii) inhibiting apoptosis of these cells. Osteoprotegerin (OPG) is known as a physiological
decoy receptor to RANKL which antagonizes its effect. The balance between activities of RANKL and OPG is critical
for bone remodeling.
Osteoporosis and other osteoclastic diseases
Postmenopausal osteoporosis is a chronic progressive disease where bone resorption exceeds formation. This results in
decreased bone mass, deterioration of the microarchitecture and subsequently decreased bone strength and increased
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susceptibility to fracture, respectively. Also other osteopenic diseases are mediated by increased osteoclast activation.
One important example is rheumatoid arthritis where the development of bone erosions is dependent upon RANKL
action. Also in bone metastases, glucocorticoid induced bone loss and Paget’s disease RANKL is known to play a
major role via stimulating osteoclasts.
Unmet needs in Osteoporosis
In Germany, approximately 4-6 million adults suffer from severe forms of osteoporosis imposing a significant financial
burden of up to 3 billion Euros annually. Eight percent of women and 5% of men who are 50 – 79 years old suffer
from at least one osteoporosis-related fracture. In 19% of the women and in 10% of the men bone fractures are
supposed to result from osteoporosis (Zink et al., unpublished). This disease is therefore a tremendous burden for the
modern society.
Safety and Compliance
Despite current treatment options the following unmet needs still exist: 1) improved safety profile, 2) improved
efficacy profile and 3) convenient mode of administration. The data on compliance show that after a year of
commencing bisphosphonate therapy, only 30% of patients continue the treatment (Bartl et al.).
RANK Ligand Pathway Inhibition
Preclinical and clinical data show that targeting RANKL is a viable treatment option. After a single subcutaneous
injection of a recombinant form of human OPG an accumulation of well-mineralized bone in mice is induced. No
evidence of impaired mineralization with RANKL antagonism was reported (Caparelli, C). OPG also significantly
improves femoral neck strength in rats (Ross, AB)
For clinical application in humans, RANKL pathway inhibition may be realized by antibodies against RANKL. Indeed,
a fully human monoclonal antibody is currently being investigated. Phase I and II studies have been published already
showing this treatment to be safe and generally well tolerated (Bekker, PJ). The pharmacokinetic data demonstrate that
this antibody has a very long half-life. Using this approach RANKL inhibition was found to produce a dose-dependent,
rapid (within 12 hours) and sustained inhibition of bone turnover as assessed by urinary N-telopeptide
(uNTx)/creatinine ratio. The maximum mean decrease in uNTx/creatinine was approximately 80%, and duration of this
effect was at least 6 months in healthy postmenopausal women.
Treatment Options
In conclusion, RANKL inhibition appears to be an exciting novel option in the treatment of osteoclast-mediated
diseases. The data currently available demonstrate that modern approaches towards well defined biological targets may
result in improving therapeutic options with increased safety profile, decreased number of adverse effects and
significantly improved dosing regimen resulting in significantly improved compliance.
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Wprowadzenie
W ostatnim dziesięcioleciu dokonano znaczących odkryć w dziedzinie biologii kości. Dokonano kilku kluczowych
odkryć, które umoŜliwiły opracowanie nowych opcji terapeutycznych w dziedzinach osteoporozy i innych chorób
m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów. Mechanizm tych interesujących odkryć polega na ujawnieniu, Ŝe homeostaza
kości polega na równowadze pomiędzy resorpcją (przez osteoklasty) i kościotworzeniem (przez osteoblasty).
Intensywna resorpcja kości poprzez osteoklasty jest obserwowana w takich chorobach jak osteoporoza i reumatoidalne
zapalenie stawów. W tym świetle osteoklast jest waŜnym celem dla wypracowania nowych potencjalnych terapii w
utracie kości. W ostatnim czasie dowiedziono, Ŝe aktywacja receptora RANK (aktywator receptora NF-kappaB ligand)
jest odpowiedzialna za dyferencjację, aktywację i przeŜycie osteoklasta. Ligand receptora RANK (RANKL), który
łączy się ze swoim fizjologicznym receptorem RANK powoduje (i) wzrost i formowanie dorosłych osteoklastów oraz,
(ii) inhibicję apoptotycznej śmierci tych komórek. Osteoprotegeryna (OPG) jest białkiem, którego rolą jest łączenie się
z Ligandem RANK i hamowanie jego efektu. Równowaga pomiędzy Ligandem receptora RANK i Osteoprotegeryną
jest krytyczna dla procesu przebudowy kości.
Osteoporoza i inne choroby mediowane przez osteoklasty
Osteoporoza pomenopauzalna jest przewlekłą chorobą, gdzie resorpcja kości przewaŜa nad jej bodową. Taki stan
prowadzi do niskiej gęstości kości, pogorszonej mikroarchitektury i w rezultacie do zmniejszenia jej odporności
mechanicznej i zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia złamań. RównieŜ inne choroby, w których występuje
utrata kości są powodowane przez zwiększoną aktywność osteoklastów. Jednym z przykładów jest Reumatoidalne
Zapalenie Stawów, gdzie rozwój erozji w stawach jest spowodowany przez zwiększone ilości RANKL. TakŜe w
chorobie przerzutowej kości, osteoporozie posteroidowej oraz chorobie Pageta, RANKL odgrywa istotną rolę w
stymulacji osteoklastów.
Nierozwiązane potrzeby w osteoporozie
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W Niemczech, około 4-6 milionów dorosłych osób cierpi na cięŜkie formy osteoporozy, co powoduje znaczne
obciąŜenie finansowe systemu medycznego sięgające 3 miliardów Euro. 8% kobiet i 5% męŜczyzn w wieku 50 – 79 lat
doznaje co najmniej jednego złamania kości. U 19% kobiet i 10% męŜczyzn złamania te są spowodowane przez
osteoporozę. (Zink et al. niepublikowane dane). Chroba jest więc wielkim obciąŜeniem społecznym.
Bezpieczeństwo i systematyczność stosowania leków
Mimo istnienia wielu moŜliwości terapeutycznych istnieje szereg nierozwiązanych problemów: 1) profil
bezpieczeństwa, 2) efektywność leczenia i 3) łatwość stosowania leku. Dane dotyczące zgodności z zaleceniami
przyjmowania leku. Dane systematyczności stosowania dowodzą, Ŝe po roku od rozpoczęcia leczeniem bisfsfonianami,
tylko 30% pacjentów kontynuuje leczenie (Bartl et al.).
Inhibicja Szlaku Metabolicznego Ligandu Receptora RANK
Badania przedkliniczne i kliniczne dowodzą, Ŝe RANKL jako adres terapii jest racjonalnym kierunkiem działań. Po
pojedynczym podskórnym podaniu ludzkiej rekombinowanej OPG stwierdzana jest akumulacja dobrze
mineralizowanej kości. Nie stwierdzono zaburzeń jakości kości przy hamowaniu szlaku RANKL (Caparelli, C). OPG
równieŜ znacznie poprawia wytrzymałość szyjki kości udowej u szczurów. (Ross, AB)
W zastosowaniach klinicznych, inhibicja szlaku RANKL moŜe być dokonywana przez podawanie przeciwciał
przeciwko RANKL. W istocie, obecnie prowadzone są badania nad w pełni ludzkim, monoklonalnym przeciwciałem
przeciw ludzkiemu RANKL. Opublikowane zostały badania Fazy I i II, które wskazują, Ŝe leczenie taką substancją
biologiczną jest bezpieczne i ogólnie dobrze tolerowane. (Bekker, PJ). Dane farmakokinetyczne wykazały, Ŝe
przeciwciała takie mają niezwykle długi czas półtrwania w surowicy krwi. RównieŜ inhibicja szlaku RANKL
powoduje zaleŜą od dawki, szybką (w ciągu 12 godzin) i długotrwałą supresję przebudowy kości mierzoną przez
stosunek N-Telopeptydu do Kreatyniny (uNTx). Maksymalna supresja przebudowy kości wynosiła około 80%
wartości wyjściowych i utrzymywała się przez co najmniej 6 miesięcy u zdrowych kobiet po menopauzie.
MoŜliwości terapeutyczne
Reasumując, inhibicja szlaku RANKL wydaje się być nową i obiecującą opcją w wypracowaniu potencjalnych terapii
w chorobach przebiegających z nadmierną aktywacją osteoklastów. Obecnie dostępne dane wykazują, Ŝe nowoczesne
sposoby terapii celowanej w kierunku cytokin mogą spowodować opracowanie leków o znacznie poprawionym profilu
bezpieczeństwa, zmniejszoną ilością efektów niepoŜądanych i znacznie ulepszonych moŜliwościach systematycznego
stosowania.
L44
ROLA KOŚCI PODCHRZĘSTNEJ W PATOGENEZIE I W LECZENIU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ
STAWÓW
Badurski J.E.
Centrum Osteoporozy Osteoporozy i Chorób Kostno – Stawowych w Białymstoku, ul. Waryńskiego 6/2, Białystok
Słowa kluczowe: kość podchrzęstna, osteoarthritis
Key words: subchondral bone, osteoarthritis
Metabolizm kości podchrzęstnej w OA cechują trzy komponenty: (a) przyspieszona przebudowa z
nadprodukcją macierzy kostnej o (b) zmniejszonej mineralizacji i wykazującej paradoksalnie (c) cechy sklerotyczne
(1). Przyczyn szuka się zarówno w zmienionej funkcji osteoblastów, jak i w oddziaływaniu systemowych i/lub
czynników lokalnych (2).
W morfologicznych badaniach klinicznych opisano oznaki zarówno wzrostu tworzenia jak i nasilenia
resorpcji kości. Podobnie wykazano wzrost wydalania biochemicznych markerów obu tych procesów. W bioptatach
kości wykazuje się na ogół nadmiar kolagenu typu II, TGF-beta, IGF-1, i IGF-2, lecz mniej minerałów oraz podobną
zawartość wiązań krzyŜowych. Za rolą osteoblastów w patologii OA świadczy odkrycie Westcotta i wsp., w którym
medium z hodowli osteoblastów kości beleczkowej podchrzęstnej pobranej w OA, degradowało prawidłową chrząstkę
stawową (3). Nie wykluczone, Ŝe dzieje się tak pod wpływem stymulacji osteoblastów przez IL-1, IL-6 i onkostatynę
M. Z drugiej strony, wyniki badań epidemiologicznych wskazały na nasilenie klinicznych i radiologicznych cech
osteoartrozy kolan w miarę wzrostu resorpcji kości, szczególnie warstwy podchrzęstnej.
PowyŜsze oznaki wspólnego metabolizmu kości i chrząstki znalazły pełne potwierdzenie po odkryciu w nich
roli układu OPG - RANK – RANKL. W kościach - poza ogólnie działającymi hormonami i miejscowo działającymi
cytokinami – układ ten stanowi jeden z trzech mechanizmów osteoklastogenezy nasilającej resorpcję. Aktywizacja
receptora NF-kappaB (RANK) na powierzchni jednojądrzastego prekursora osteoklastu przez jego liganda (RANKL)
umocowanego na osteoblaście, wiedzie do dojrzewania tych pierwszych i do nasilenia resorpcji kości.
Osteoprotegeryna (OPG) konkuruje z RANKL o receptor, i jest w stanie ten proces hamować. W ludzkiej chrząstce
stawowej wykazano ekspresję genów dla RANK, RANKL i OPG, ale podany z zewnątrz RANKL nie wywołuje
typowych skutków aktywacji RANK w cytoplazmie chondrocytu. Uczynnia się natomiast pod wpływem zewnętrznych
cytokin prozapalnych, jak IL-1β czy TNF-α. Uruchamia wtedy reakcję transkrypcyjną do produkcji IL-1β, TNF-α,
syntetazy tlenku azotu (iNOS), mataloproteinaz, jak MM-13, chemokin i cyclooksygenazy-2 (COX-2), narzędzi
pośredniej i bezpośredniej degradacji chrząstki. Zaktywizowany RANK nasila równocześnie resorpcję kości i jest
uwaŜany za centralny rozrusznik sterujący procesami destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Zjawiskiem nieznanym jest
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sytuacja odwrotna, jaki mają wpływ antyresorbanty na układ OPG/RANK/RANKL, ale hamując osteoklasty, obniŜają
równocześnie dojrzewanie i aktywność osteoblastów z wszystkimi w/w skutkami.
Leki hamujące resorpcję kości stosowane w leczeniu osteoporozy, jak kalcytonina, ranelinian strontu,
alendronian, rizendronian, zolendronian, i wykazany ostatnio raloksyfen (4) hamują wydalanie markerów degradacji
chrząstki. Niektóre z nich wykazały działanie stymulujące chondrocyty, bądź hamujące degradację chrząstki u zwierząt
(5) i/lub kliniczny efekt p/artrotyczny u kobiet po menopauzie (6). Kość podchrzęstna moŜe więc stać się celem
leczniczym w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
Piśmiennictwo:
1. Lajeunesse D: Osteoarthritis Cartilage 2004,12:S34-S38.
2.Grynpas MD z wsp.: Calcif Tissue Int 1991,49:20.
3.Westacott CL z wsp.: Arthritis Rheum 1997,40:1282.
4. Daniluk S z wsp.: 2005 (przyg. do druku).
5. Badurski JE z wsp. Calcif Tissue Int 1991,49:27.
6. Badurski JE z wsp. 2005 (przyg. do druku).
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THE ROLE OF SUBCHONDRAL BONE IN PATHOGENESIS AND TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS
Badurski J.E.
Centrum Osteoporozy Osteoporozy i Chorób Kostno – Stawowych w Białymstoku, ul. Waryńskiego 6/2, Białystok,
Poland
Keywords: subchondral bone, osteoarthritis
(English version of the abstract not submitted)
L45
PREVENTION OF SURGICAL JOINT REPLACEMENT IN THE LONG-TERM FOLLOW-UP OF RECENT
DISEASE-MODIFYING DRUG TRIALS IN OSTEOARTHRITIS
Dr. Annefeld M.
Corporate Scientific Development, Rottapharm S.p.A., Via Valosa di Sopra, 9 Monza, Italy
Key words: osteoarthritis; glucosamine sulfate (GS); joint replacement
Glucosamine sulfate has been shown to prevent radiographic joint space narrowing (JSN) and to relieve symptoms of
knee OA in two randomised, placebo-controlled, double-blind, 3-year trials (Reginster et al, Lancet 2001; Pavelka et al,
Arch Intern Med 2002).
In order to establish whether the effects observed could predict longer-term benefit on hard clinical endpoints,
systematic contact was attempted with all patients from the two studies, to assess the occurrence of lower limb OArelated surgery and evolution of joint structure changes. Around 80% of patients from the original cohorts could be
retrieved after an average follow-up of about 5 years after the end of the trials.
In the first study there were 9/91 (9.9%) patients previously on glucosamine sulfate undergoing surgery, vs. 17/86
(19.8%) on placebo, with 11 and 20 events in the two groups, respectively, i.e. a 48% risk reduction on the drug:
RR=0.52 (95% CI: 0.26 to 1.02, p=0.05). When the analysis was restricted to knee and/or hip replacements, the
considerable 44% decrease in risk was of marginal statistical significance due to the low numbers (p=0.14). To increase
this signal, the second study looked only at patients who had been in the trial for at least 12 months: 11/67 previously
on placebo (16.4%) and 3/69 on glucosamine sulfate (4.3%) underwent total knee replacement, i.e. a 73% decrease in
risk with previous exposure to the drug: RR=0.27 (0.08 to 0.91, p=0.021).
In both trials, patients previously receiving glucosamine sulfate still tended to have less JSN on the overall 8-year
observation period. This was significant in the first study (p=0.018), where these glucosamine sulfate patients still
exhibited also an improvement of pre-trial WOMAC symptom scores, better quality of life (SF-36) and a
pharmacoeconomics questionnaire suggested use of fewer health resources during the previous year.
These data indicate that treatment of knee OA for up to 3 years with glucosamine sulfate may prevent joint surgery in
the further follow-up and may modify the course of the disease as evaluated by hard clinical endpoints.
L45
ZAPOBIEGANIE ENDOPROTEZOPLASTYCE W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW W
DŁUGOTERMINOWEJ OBSERWACJI WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH KLINICZNYCH LEKÓW
MODYFIKUJĄCYCH CHOROBĘ
Dr. Annefeld M.
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Corporate Scientific Development, Rottapharm S.p.A., Via Valosa di Sopra, 9 Monza, Włochy
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, siarczan glukozaminy (GS); endoprotezoplastyka
W 2 randomizowanych, kontrolowanych placebo, podwójnie zaślepionych, trzyletnich badaniach klinicznych
(Reginster et al, Lancet 2001; Pavelka et al, Arch Intern Med 2002) wykazano, Ŝe siarczan glukozaminy w badaniu
radiologicznym zapobiega zwęŜaniu szpary stawowej oraz zmniejsza dolegliwości spowodowane chorobą
zwyrodnieniową stawów kolanowych.
Aby ustalić czy w punktach oceny końcowej zaobserwowane wyniki mogłyby zapowiadać długotrwałe korzyści,
utrzymywano systematycznie kontakt z pacjentami z obu badań, w celu ustalenia częstości występowania zabiegów
operacyjnych kończyn dolnych związanych z chorobą zwyrodnieniową, a takŜe ewolucję zmian w strukturze chrząstki.
Po średnio 5-letnim okresie obserwacji po zakończeniu badań uzyskano dane od około 80% pacjentów z oryginalnych
kohort. W pierwszym badaniu było 9/91 (9.9%) pacjentów wcześniej leczonych glukozaminą, którzy zostali poddani
zabiegom operacyjnym, vs. 17/86 (19.8%) pacjentów z grupy placebo, z odpowiednio 11 i 20 zdarzeniami w obu
grupach, to oznacza 48% redukcję ryzyka w grupie leczonej: RR=0.52 (95% CI: 0.26 do 1.02, p=0.05). Kiedy analiza
była zawęŜona do endoprotezoplastyki kolana i/lub biodra brany pod uwagę 44% spadek ryzyka miał marginalną
znamienność statystyczną ze względu na zbyt mała ilość danych (p=0.14). Aby zwiększyć oznaczalność w drugim
badaniu poszukiwano tylko tych pacjentów, którzy byli włączeni do badania przez co najmniej 12 miesięcy:
endoprotezoplastykę stawów przeszło 11/67 pacjentów z wcześniejszej grupy placebo (16.4%) i 3/69 z grupy siarczanu
glukozaminy (4.3%), co oznacza 73% zmniejszenie ryzyka u osób wcześniej leczonych: RR=0.27 (0.08 do 0.91,
p=0.021).
W obydwu badaniach klinicznych pacjenci wcześniej przyjmujący siarczan glukozaminy wciąŜ mieli mniejszą
szerokość szpary stawowej w trakcie całego 8 letniego okresu obserwacji. Było to charakterystyczne w pierwszym
badaniu (p=0.018), gdzie pacjenci z grupy siarczanu glukozaminy wciąŜ wykazywali takŜe poprawę punktacji w
badaniu przedklinicznym WOMAC, lepszą jakość Ŝycia (SF-36), a takŜe kwestionariusz farmakoekonomiczny
sugerował uŜywanie mniejszej ilości środków leczniczych w ciągu ostatniego roku.
Te dane wskazują na to, Ŝe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych do 3 lat siarczanem glukozaminy
moŜe zapobiegać endoprotezoplastyce stawów w długotwałym okresie obserwacji oraz moŜe modyfikować przebieg
choroby jak określono w punktach oceny końcowej.
L46
NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE (NLPZ): PRZESZŁOŚĆ CZY PRZYSZŁOŚĆ?
Rell-Bakalarska M.
Klinika Reumatologii, Instytut Reumatologii im. E. Reicher w Warszawie, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
(Brak streszczenia)
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NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS (NSAID): FUTURE OR PAST?
Rell-Bakalarska M.
Rheumatology Department, Institute of Rheumatology in Warsaw, Spartańska 1, 02-637 Warsaw, Poland
(No abstract submitted)
L47
ALLOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO – WSKAZANIA I WYNIKI LECZENIA
Tadeusz S. Gaździk
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej AM, Sosnowiec
Słowa kluczowe: alloplastyka kolana, wyniki leczenia
Pomysł uzyskania poprawy ruchomości stawu kolanowego poprzez zastąpienie uszkodzonych jego powierzchni
narodził się w XIX wieku. Rozwój nowoczesnych, całkowitych protez stawu kolanowego rozpoczął się jednak dopiero
przed 40 laty. W chwili obecnej stosowane są róŜnego typu implanty (jednoprzedziałowe, kłykciowe, związane) w
zaleŜności od stanu klinicznego oraz stopnia zniekształcenia stawu. Najprościej protezy stawu kolanowego moŜna
podzielić na odtwarzające powierzchnie stawowe oraz zawiasowe. Te dwie grupy protez moŜna dalej dzielić. Wśród
protezy odtwarzających powierzchnie stawowe moŜna wyróŜnić implanty jednoprzedziałowe oraz kłykciowe. Te
ostatnie mogą być zakładane z zachowaniem, resekcją oraz substytucją więzadeł krzyŜowych. Protezy zawiasowe
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mogą być wolne i związane. Wolne umoŜliwiają pewien zakres ruchów rotacji oraz przemieszczeń szpotawych i
koślawych. Protezy związane posiadają stałą, sztywną oś ruchów. W ostatnich latach dobre wyniki kliniczne uzyskano
po zastosowaniu protez jednoprzedziałowych u wybranych grup chorych, implanty związane lub zawiasowe stosowane
są w operacjach rewizyjnych oraz w przypadku znacznego zaburzenia struktury i funkcji stawu. W niektórych
przypadkach, zarówno w czasie alloplastyk pierwotnych, jak i rewizyjnych stosuje się protezy wykonywane dla
konkretnego chorego. Protezy kłykciowe mogą być osadzane na cemencie lub techniką bezcementową.
Głównym wskazaniem do wykonania alloplastyki stawu kolanowego jest konieczność zniesienia dolegliwości
bólowych spowodowanych przez zawansowane zmiany zwyrodnieniowe, w przypadku braku lub obecności znacznego
zniekształcenia stawu. Zawsze konieczne jest precyzyjne wykluczenie innych przyczyn dolegliwości bólowych
kończyny i kolana (bólów korzeniowych, biodra lub chorób naczyń krwionośnych). Przed leczeniem operacyjnym
konieczne jest wyczerpanie moŜliwości postępowania zachowawczego poprzez podawanie środków przeciwzapalnych
i przeciwbólowych, fizykoterapię oraz zmianę sposobu Ŝycia. PoniewaŜ alloplastyka stawu kolanowego posiada
ograniczoną Ŝywotność, która w znacznym stopniu zaleŜy od poziomu aktywności fizycznej, wykonuje się głównie u
osób starszych. Oczywiście jest ona wskazana równieŜ u młodych chorych w przypadku znacznego ograniczenia
funkcji stawu lub przy zajęciu przez proces chorobowy licznych stawów.
Główne przeciwwskazania do alloplastyki stawu kolanowego to: przebyte lub aktywne ropne zapalenie, ogniska
zapalne w innych okolicach organizmu, uszkodzenie lub znaczne zaburzenie funkcji aparatu wyprostnego kolana,
tyłowygięcie stawu w następstwie osłabienia siły mięśniowej oraz obecność niebolesnej dobrze funkcjonującej
artrodezy. Najczęstsze powikłania alloplastyki kolana to: choroba zakrzepowo-zatorowa, infekcje, obluzowanie
aseptyczne, ból.
W chwili obecnej dobre wyniki po alloplastyce kolana uzyskuje się po 10 latach w 92-96% przypadków, a po 15 i 20
latach odpowiednio u 95% i 91% chorych.
L47
KNEE ARTHROPLASTY – INDICATIONS AND RESULTS OF TREATMENT
Tadeusz S. Gaździk
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej AM, Sosnowiec, Poland
Key words: knee arthroplasty, results of treatment
The concept of improving knee joint function by modifying the articular surfaces has received attention since the 19th
century. The evolution of total knee replacement is in its modern form about 40 years old. A range of protheses
(unicondylar, bicondylar, and hinged) were used according to the preoperative condition and deformity. Most simply, a
prothesis can be a surface replacement or a constraint design. These two categories may be further subdivided. Surface
replacements comprise unicondylar and bicondylar designs. Bicondylar protheses can be cruciate ligament retaining,
cruciate ligament excising, or cruciate ligament substituting. Constrained protheses can be loose or rigid. Loose designs
allow some degree of rotation and varus-valgus rock. Rigid designs have a fixed-axis metal hinge. In recent years,
successful results have been obtained with unicondylar protheses in selected patients, and the use of both constrained
and hinged protheses have found a place in the surgical armamentarium for revision and complex primary surgery. In
same cases are needed custom protheses for primary and revision surgery. Total condylar protheses can be cemented or
cementless designs.
The primary indication for total knee arthroplasty is to relieve pain caused by severe arthritis, with or without
significant deformity. Other sources of knee and leg pain (radicular pain, hip pain, vascular disease) must be sought
and systematically excluded. Before surgery is considered, conservative treatment measures should be exhausted,
including anti-inflammatory medications and activity modifications. Because knee replacement has a finite expected
survival that is adversely affected by activity level, it generally is indicated in older patients with more sedentary
lifestyles. It is clearly indicated in younger patients who have limited function because of systemic arthritis with
multiple joint involvement.
Contraindications to total knee arthroplasty include recent or current knee sepsis, a remote source of ongoing infection,
extensor mechanism discontinuity or severe dysfunction, recurvatum deformity secondary to muscular weakness, and
the presence of a painless, well functioning arthrodesis. Most frequent complications of total knee arthroplasty are:
thromboembolism, infection, aseptic failure, pain.
Long-term series have documented the longevity of the original condylar prothesis to be 92 -96% at 10 years, 95% at
15 years and 91% at 21 years.
L48
AKTYWNOŚĆ CHOROBY I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
ZAPALENIE STAWÓW POWIKŁANE OSTEOPOROZĄ
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Rupiński R., Filipowicz-Sosnowska A.
Klinika Reumatologii, Instytut Reumatologii im. E. Reicher w Warszawie, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
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Słowa kluczowe: osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów, niepełnosprawność.
Wstęp
Osteoporoza jest częstym powikłaniem reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs), wynikającym zarówno z istoty
choroby, jak i stosowanego leczenia (kortykosteroidy).
Cel pracy
Celem pracy jest porównanie aktywności choroby i jakości Ŝycia w grupie chorych na rzs powikłane osteoporozą oraz
grupie, w której nie postawiono tego dodatkowego rozpoznania.
Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 131 (117 kobiet – 89,3%), pacjentów Kliniki Reumatologii, hospitalizowanych od czerwca do
listopada 2004 z powodu zaostrzenia rzs. U 44 (33,6%) chorych z tej grupy, na podstawie przeprowadzonej wcześniej
diagnostyki, rozpoznano osteoporozę. U 10 (7,6%) chorych stwierdzono ponadto złamania patologiczne (szyjka kości
udowej, kręgosłup). Leczenie bisfosfonianami przy wypisie zastosowano bądź kontynuowano u 18 (13,7%) chorych.
Oceniano kliniczne i laboratoryjne wskaźniki aktywności choroby, niepełnosprawność (kwestionariusz HAQ) oraz
jakość Ŝycia (kwestionariusz SF-36).
Wyniki
Średnie dla wieku, liczby bolesnych i obrzękniętych stawów, DAS28, HAQ, VAS (ból), OB i CRP w badanej grupie,
wynosiły odpowiednio: 57 lat (SD=13); 11,4 (SD=7,0); 5,0 (SD=4,0); 5,3 (SD=1,1); 1,7 (SD=0,7); 59 mm (SD=24),
43 mm/h (SD=26); 29 mg/L (SD=24). U chorych z osteoporozą stwierdzono: wyŜszą średnią wieku (p<0,0003);
późniejszy okres radiologiczny (p<0,0002) i funkcjonalny (p<0,0001); częstsze występowanie nakładających się zmian
zwyrodnieniowych (p<0,03), nadciśnienia tętniczego (p<0,04) i choroby wieńcowej (p<0,004); większą liczbę
poprzednio stosowanych leków modyfikujących (p<0,03); wyŜsze wskaźniki DAS28 (p<0,05) i HAQ (p<0,006).
Grupę chorych z osteoporozą leczonych bisfosfonianami charakteryzował niŜszy poziom odczuwania bólu (liczba
bolesnych stawów – p<0,03; VAS dla bólu – p<0,05) w stosunku do pacjentów, u których nie stosowano takiego
leczenia.
Wnioski
Częstość występowania osteoporozy u chorych na rzs wzrasta wraz z wiekiem oraz zaawansowaniem zmian
destrukcyjnych w stawach. Wydaje się, Ŝe kluczowym czynnikiem przyspieszającym jej rozwój w przebiegu rzs, jest
długotrwałe utrzymywanie się wysokiej aktywności choroby. Dalszych analiz wymaga moŜliwy przeciwbólowy efekt
leczenia bisfosfonianami u chorych na rzs powikłane osteoporozą.
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Background
Osteoporosis is one of the most common complication in the course of rheumatoid arthritis (RA). Osteoporosis
(secondary) could be strongly influenced by the nature and treatment (steroids) of RA.
Objectives
The aim of this study was to compare disease activity and quality of life in the RA patients with and without
osteoporosis.
Material and methods
131 consecutive patients (89.3% women) hospitalised between June and November 2004 in the Rheumatology
Department were interviewed. In 44 (33.6%) RA patients osteoporosis was diagnosed, in 10 (7.6%) patients with
concomitant pathologic fractures (femoral neck, spine). Treatment with bisphosphonates was continued or introduced
in 18 (13.7%) patients. Clinical and laboratory data were recorded and calculated. Disability and quality of life were
assessed by two questionnaires – HAQ and SF-36.
Results
The mean values for age, number of tender and swollen joints, DAS28, HAQ, VAS (pain), ESR, CRP in the study
group were: 57 years (SD=13); 11,4 (SD=7,0); 5,0 (SD=4,0); 5,3 (SD=1,1); 1,7 (SD=0.7); 59 mm (SD=24), 43 mm/h
(SD=26); 29 mg/L (SD=24), respectively. We found differences between RA patients with and without osteoporosis. In
the osteoporosis group there were higher or more frequent: the average age (p<0.0003); radiological (p<0.0002) and
functional (p<0.0001) score; concomitant osteoarthritis (p<0.03), arterial hypertension (p<0.04) and coronary heart
disease (p<0.004); number of previous DMARDs (p<0.03); DAS28 (p<0.05) and HAQ (p<0.006) score. The RA
patients treated with bisphosphonates reported less pain on examination (number of tender joints, p<0.03) and VAS
(visual analogue scale for pain, p<0.05).
Conclusion
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The frequency of osteoporosis among RA patients increases with higher age and radiological score. It seems that
longstanding high disease activity play a crucial role in acceleration of osteoporosis in rheumatoid arthritis. Treatment
with bisphosphonates in RA patients, especially its possible anti-pain effect, requires further investigations.
Abbreviations
RA – rheumatoid arthritis
DAS28 – Disease Activity Score
HAQ – Health Assessment Questionnaire
VAS – visual analogue scale
DMARDs – disease-modifying antirheumatic drugs
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PATOGENEZA CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ
Gburek Z., Goździk J.
Katedra i Klinika Rehabilitacji ŚAM w Katowicach-Ochojcu, ul. Ziołowa 45/47
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie okołostawowe, osteoarthrosis.
Definicja: chorobę zwyrodnieniową stawów moŜna zdefiniować jako jałowe surowiczo wytwórcze zapalenie
pojedynczego lub co najwyŜej kilku stawów (w rozumieniu narządów), spowodowane fizycznym (nie na drodze
apoptozy) uszkodzeniem chondrocytów i/lub włókien kolagenu, szczególnie, przyczepów ścięgnistych oraz
więzadłowych, bez upośledzenia stanu ogólnego chorego.
Czynnikami uszkadzającymi chondrocyt mogą być nadmierny nacisk (otyłość), mikrokryształy, sole metali,
uraz szczególnie, połączony z krwotokiem dostawowym. Wtedy z jednej strony z obumarłych chondrocytów zostają
uwolnione enzymy lizosomalne zdolne do degradacji stawowych struktur kolagenowych z tworzeniem debris
odpowiedzialnym za indukowanie i samopodtrzymywanie surowiczego zapalenia błony maziowej stawu, a z drugiej
strony z uwolnionego z błon komórkowych kwasu arachidonowego, powstające pod wpływem reakcji cyklo- i
lipooksygenacji prozapalne prostaglandyny (PGE-2), tromboksany (TX-2), leukotrieny (LTB-4) potęgują i przedłuŜają
reakcję zapalną. W następstwie tych reakcji dochodzi do niszczenia matrix chrząstki stawowej i powstania
chondromalacji, oraz zwyrodnieniowej szczelinowatości i jamkowatości z dodatkowym debris (błędne koło), a takŜe
pogorszenia właściwości biomechanicznych i amortyzujących. Powoduje to, Ŝe cząsteczki debris dostają się do
warstwy podchrzęstnej, chrząstka jest gorzej odŜywiana, a niedo-statecznie zamortyzowane siły nacisku na chrząstkę,
są przenoszone na część podchrzęstną kości i w reakcji na zwiększone naciski kość odpowiada reakcją sklerotyczną i
tworzeniem osteofitów.
W stawach o duŜym zakresie ruchu, naraŜonych na szarpanie, elementem odpowiedzialnym za zainicjowanie
lokalnego surowiczego zapalenia jest zerwane włókno kolagenu a miejscem przyczep do kości. Wynika to z budowy
włókna kolagenu, w którym peptydy łączą się w łańcuch nie koniec do końca (NH2+- C00-) lecz bok do boku i
przerwanie ciągłości włókna następuje zawsze w miejscu łączenia grupy monokarbonowej z grupą aminową. W takiej
sytuacji na jednym końcu odsłania się elektroujemna grupa monokarbonowa zdolna do aktywowania czynnika
Hagemana z następowym uruchomieniem kaskady mediatorów zapalenia i powstaniem miejscowego mikrowysięku
(zaleŜy to od wielkości powierzchni aktywującej). Takie lokalne zapalenie spowodowane przerwaniem włókna
kolagenu szerzy się na ścięgno lub więzadło, zaleŜnie od miejsca uszkodzenia, następnie na pochewkę ścięgnistą,
kaletkę maziową, torebkę stawową, które klinicznie, na tym etapie, przedstawia obraz zapalenia okołostawowego.
Elementem faworyzującym powstanie choroby zwyrodnieniowej stawów będzie osłabienie reparacyjnych
funkcji chondrocytów i komórek produkujących włókna kolagenu ścięgien i więzadeł a z drugiej strony nadmierna
skłonność do reakcji zapalnych stawów w starszym wieku.
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Keywords: degenerative joint disease, periarthritis, ostoarthritis
Definition: degenerative joint disease can to define as aseptic, serous, proliferative monoarthritis or at most
oligoarthritis (the joint you can see as an organ) caused by physical lesions of chondrocytes (no apoptosis) and/or
collagen fibres, especially, tendon or ligament insertions, without patient’s general handicap.
Chondrocytes injuring factors can be overload (obesity), microcrystals, salts of metal, injury specially connected with
intraarticular bleeding. Then, from chondrocytes death, lysosomal enezymes, efficient to make degradation of articular
collagen structures and to produce debris responsible for initiation and selfperpetual serous synovitis, are released. On
the other hand arachidonic acid released from cellular membranes under the infuence of cyclo- and lipooxygenation
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will produce proinflammatory prostaglandins (PGE-2), thromboxans (TX-2), leucotriens (LTB-4) which will increased
and prolonged joint inflammation. During this reactions matrix of the articular cartilage is damaged and produce
chodromalacia, chondrofissuration and chondrolacunation with debris (vicious circle), which are caused of
biomechanical function worsening of it. Furthemore articular cartilage, then, is worse nurished because of modification
synovial fluids nutritional values and debris that penetrate into subchondral bone area. It results in joint cartilage
hipoamortyzation, osseous sclerotisation and proliferation (osteophytes).
In the joints on a large range mouvement, exposed on breakage, then local serous inflammation is initiated by broken
collagen fibre in tendon or ligament into the osseous insertion. That is resulted from specific collagen fibres
construction (peptides of collagen fibres no aggregate end to end (NH2+ - C00-) but side to side), therefore collagen
fibre always breaks between monocarbonic and ammonium groups. In this situation monocarbonic-group, as an
electronegative end, can Hageman’s factor activates and iniciates inflammation on the mediators cascade pathway.
This local iflammation into tenedon or ligament, capsule tendinous, bursa synovialis, capsule articularis develops
thereby clinically shows as a periarthritis.
Favour factors for degenerative joint disease will be chondrocytes and cells producing collagen fibres
reparative function decreased and on the other hand tendency of older people to joint inflammation.
L50
ŚRUBY KANIULOWANE – ALTERNATYWNE LECZENIE OSTEOPOROTYCZNYCH ZŁAMAŃ
SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
Ciesielczyk B.
Oddział Chirurgiczny Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
Słowa kluczowe: złamania osteoporotyczne, złamania kości udowej, śruby kaniulowane
Wstęp
PrzewaŜa pogląd, Ŝe w leczeniu osteoporotycznych złamań szyjki kości udowej powinno się wykonać
alloplastykę połowiczą lub całkowitą. Spowodowane jest to pogorszeniem wraz z wiekiem ukrwienia głowy
kości udowej, a tym samym ryzykiem wystąpienia jałowej martwicy. Jednoczesne poszukuje się metod
osteosyntezy pozwalających na zachowanie głowy kości udowej. Jedną z takich metod jest osteosynteza
śrubami kaniulowanymi.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena przeŜycia głowy kości udowej po zespoleniu złamanej szyjki śrubami
kaniulowanymi, określenie powikłań i wyników leczenia.
Materiał.
W latach 2000-2004 leczono 110 chorych z osteoporotycznym złamaniem szyjki kości udowej. Wykonano
78 (70,9%) alloplastyk stawu biodrowego i 32 (29,1%) zespolenia śrubami kaniulowanymi. Wiek chorych
zakwalifikowanych do zespolenia wynosił od 51 do 84 lat.
Metoda
Analizowano grupę chorych po zespoleniu szyjki kości udowej śrubami kaniulowanymi (n=32). Do
zespolenia kwalifikowano chorych z I ° i II ° złamań wg Gardena. Zespolenie wykonano w ciągu
pierwszych 12 godzin po złamaniu. W 3 i 12 miesięcy po operacji u wszystkich Ŝyjących wykonano
scyntygrafię kości. Powikłania i wyniki leczenia określono na podstawie badań kontrolnych w poradni
przyszpitalnej.
Wyniki
4 chorych wymagało reoperacji; 2 z powodu migracji śrub kaniulowanych, l z powodu braku zrostu, i z
powodu jałowej martwicy głowy kości udowej. U wszystkich tych chorych wykonano wtórną alloplastykę
połowiczą. U pozostałych 28 chorych scyntygrafia wykazała przeŜycie głowy kości udowej. Ocena
funkcjonalna chorych wykazała wyniki leczenia i powikłania porównywalne z grupą leczoną pierwotną
alloplastyką stawu biodrowego. Zmarło 2 chorych, obydwoje po reoperacjach.
Wnioski
Zespolenie śrubami kaniulowanymi złamania szyjki kości udowej I° i II ° wg. Gardena jest metodą godną
polecenia; pozwala na przeŜycie głowy kości udowej, takŜe u chorych w wieku podeszłym.
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CANNULATED SCREWS FIXATION AS AN ALTERNATIVE TREATMENT OF FEMORAL
NECK OSTEOPOROTIC FRACTURES
Ciesielczyk B.
Surgical Department, Franciszek Raszeja Memory Hospital, Poznan, Poland
Keywords: osteoporotic fractures, femur fractures, cannulated screws
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Introduction
There seems to be a well established conviction that treatment of osteoporotic fractures of the femoral neck
requires either total or hemiarthroplasty of the hip joint. This may be justified by age related impairment of
blood supply to the femoral head which increases the risk of femoral head aseptic necrosis. At the same
time, there is intensive search for the methods of osteosynthesis which would allow for the femoral head to
remain intact. One such method is osteosynthesis with cannulated screws.
Aim of the study
The aim of this study has been to evaluate the femoral head survival rate following its fracture and fixation
with cannulated screws, as well as to assess the complications and effects of such treatment.
Study material
In the years 2000-2004 110 patients with osteoporotic fractures of the femoral neck underwent treatment.
Out of this population 78 (70.9%) patients had arthroplasty of the hip joint and 32 (29.1%) were treated with
cannulated screws fixation. The former group age range was 51 to 84 years.
Methods
The analysis was done on the group of patients who underwent fixation with cannulated screws (n=32). Only
patients with Garden-I and Garden-II fracture qualified for cannulated screws fixation which was performed
not later than 12 hours after the fracture incident. After 3 and 12 months from the surgery all the patients had
bone scintigraphy performed. Complications and effects of the treatment were evaluated based on the
hospital and out patient clinic records.
Results
Of the analysed population 4 patients required reoperation because of migration of the cannulated screws (2
patients), absence of synostosis (1) and femoral head aseptic necrosis (1). As a result, all those patients had
reparative hemiarthroplasty of the hip joint performed. Scintigraphy confirmed the survival of the femoral
head in the remaining 28 patients. Functional evaluation of the patients yielded the results that were
comparable with those of the primary hip arthroplasty. Two patients died, both of whom had been
reoperated.
Conclusions
Fixation of Garden-I and Garden-II femoral neck fractures with cannulated screws is a therapeutic method
certainly worth recommending also in the elderly, as it offers the chance of femoral head survival in this
population of patients.
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ULTRADŹWIĘKOWA OCENA PALICZKÓW RĄK U KOBIET ĆWICZĄCYCH TAI CHI
Bolanowski M.,1 Pluskiewicz W.,2 Adamczyk P.,3 Bolanowski J.4
1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, A.M. Wrocław
2 Zakład Chorób Metabolicznych Kości, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, ŚAM
Katowice
3 Katedra i Klinika Nefrologii i Endokrynologii Pediatrycznej, ŚAM Katowice
4 Katedra Fizjoterapii, AWF Wrocław
Słowa kluczowe: osteoporoza, paliczki, ilościowa ultrasonografia, ćwiczenia Tai Chi, kobiety
Celem pracy była ocena właściwości szkieletu u kobiet ćwiczących Tai Chi. Wyniki badania USG paliczków
115 kobiet w wieku 55.94 ± 10.23 lat porównano z wynikami 1030 kobiet odpowiednio dobranych względem wieku,
budowy ciała i statusu menopauzalnego. Grupa kontrolna nie uprawiała regularnej aktywności fizycznej. Czas trwania
ćwiczeń nie róŜnił się zaleŜnie od wieku ćwiczących. Badanie wykonano przy pomocy metody USG aparatem DBM
Sonic 1200 (IGEA, Włochy). ZaleŜna od amplitudy szybkość przechodzenia fali ultradźwięków (Ad-SoS) przez
paliczki rąk wykazywała większe wartości w całej grupie ćwiczących niŜ w grupie kontrolnej (2013 ± 77.3 vs. 1981 ±
81.8 m/s, p = 0.00009). U premenopauzalnych ćwiczących Ad-SoS nie róŜniła się od grupy kontrolnej, lecz taka
róŜnica widoczna była u kobiet postmenopauzalnych (1946 ± 60.8 vs. 1975 ± 59.4 m/s). Stwierdzono statystycznie
istotną korelację Ad-SoS i czasu trwania ćwiczeń w całej grupie i wśród kobiet postmenopauzalnych (r = 0.24, p= 0.01
oraz r = 0.29, p = 0.01, odpowiednio). Intensywność ćwiczeń nie wpływała na wartość Ad-SoS. Wiek wpływał na AdSoS istotnie słabiej u kobiet ćwiczących niŜ w grupie kontrolnej (r = -0.64 i -0.74, odpowiednio). Analiza regresji
wykazała ujemny wpływ wieku oraz dodatni wpływ czasu ćwiczeń na wartość Ad-SoS.
Wniosek: ćwiczenia Tai Chi z racji korzystnego wpływu na szkielet mogą być polecane w profilaktyce osteoporozy
postmenopauzalnej.
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QUANTITATIVE ULTRASOUND AT THE HAND PHALANGES IN WOMEN EXERCISING TAI CHI
Bolanowski M.,1 Pluskiewicz W.,2 Adamczyk P.,3 Bolanowski J.4
1 Department of Endocrinology, Diabetology and Isotope Therapy, Wrocław Medical University, Wroclaw, Poland
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2 Metabolic Bone Diseases Unit, Department of Internal Diseases, Diabetology and Nephrology, Silesian School of
Medicine, Katowice, Poland
3 Department and Clinic of Pediatrics, Pediatric Nephrology and Endocrinology, Silesian School of Medicine,
Katowice, Poland
4 Department of Physiotherapy, University of Physical Education, Wrocław, Poland
Keywords: osteoporosis, phalanges, quantitative ultrasound, Tai Chi exercises, women
The aim of the study was assessment of skeletal status in women exercising Tai Chi program. A group of 115
women at mean age 55.94 ± 10.23 y. was compared with a control group of 1030 women matched for age, body size
and menopausal status. The controls did not report any regular physical activity. Duration of exercises did not differ in
regard to age of exercising women. Skeletal status was evaluated using quantitative ultrasound (QUS) measurements
performed with DBM Sonic 1200 (IGEA, Italy). Amplitude-dependent Speed of Sound (Ad-SoS) at hand phalanges
had greater values in a whole group of exercising subjects than in controls (2013 ± 77.3 vs. 1981 ± 81.8 m/s, p =
0.00009). In premenopausal women Ad-SoS did not differ in comparison to controls, but in postmenopausal women
Ad-SoS differed versus value of Ad-SoS in controls (1946 ± 60.8 vs. 1975 ± 59.4 m/s). There was a statistically
significant correlation between Ad-SoS and exercise duration in whole group and postmenopausal women (r = 0.24, p=
0.01 and r = 0.29, p = 0.01, respectively). Intensity of exercises did not influence Ad-SoS values. Age affected Ad-SoS
significantly weaker in exercising women than in controls (r = -0.64 and -0.74, respectively). A stepwise, multiple
regression analysis showed that age had negative influence on Ad-SoS and duration of the use of Tai Chi exercises
remained a protective factor.
In conclusion, due to its beneficial effect on skeletal status, Tai Chi exercises may be recommended in the prevention
of postmenopausal osteoporosis.
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POLIMORFIZMY PVUII I XBAI GENU ERα
α A WARTOŚCI BMD U DOROSŁYCH KOBIET I
MĘśCZYZN W POPULACJI POLSKIEJ – BADANIE EPOLOS
Kruk M.,1 Jaworski M.,1 Łukaszkiewicz J.,9 Karczmarewicz E.,1 Biliński P.,2 Czerwiński E.,3 Lewiński A.,4
Marcinowska-Suchowierska E.,5 Milewicz A.,6 Spaczyński M.,7 Uitterlinden A.,8 Lorenc R.S.1 i grupa EPOLOS
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Poland
2) Orthopaedic and Traumatology Clinic, The Ludwik Rydygier Medical University, Bydgoszcz, Poland
3) Dept. of Orthopaedics, Jagiellonian University, Cracow, Poland
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Medical Sciences, Poznan, Poland
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Wprowadzenie
Osteoporoza jest powszechną chorobą charakteryzującą się obniŜonymi wartościami BMD, upośledzeniem
mikroarchitektury kości oraz zwiększonym ryzykiem złamań. Pomimo, Ŝe choroba dotyczy głównie kobiet, cierpią na
nią takŜe męŜczyźni. Czynniki genetyczne odgrywają waŜną rolę w patogenezie osteoporozy i wiele doświadczeń
wykazało istnienie związków między róŜnymi genami, a parametrami kostnymi. Gen kodujący receptor estrogenowy α
(ERα), niezbędny do działania hormonów estrogenowych, jest jednym z najszerzej badanych genów kandydujących,
mający wpływ na status kostny.
Cel
Celem badania było zidentyfikowanie relacji pomiędzy polimorfizmami PvuII i XbaI w obrębie genu ERα i
wartościami BMD u dorosłych męŜczyzn i kobiet w populacji polskiej.
Metody
Grupa badana liczy 1426 osób, dorosłych męŜczyzn i kobiet, w wieku 20 – 80 lat, wybranych losowo z populacji
polskiej w 7 ośrodkach. DNA izolowano z krwi obwodowej przy uŜyciu zestawów Gentra Isolation Kit. Polimorfizmy
genów badano z uŜyciem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Do wyodrębnienia genotypów ERα zastosowano
równocześnie dwa enzymy restrykcyjne: XbaI oraz PvuII. Wartości BMD mierzono w lokalizacjach biodrowych:
Femoral Neck, Trochanter, Total Hip oraz w lokalizacji kręgosłupa lędźwiowego L2-L4, techniką DEXA (Lunar DPXL). Z analiz (ANOVA) wykluczono pacjentów z chorobami układowymi.
Wyniki
Częstość występowania genotypów ERα u kobiet była następująca: [px,px]26%, [px,PX]36,3%, [PX,PX]13,4%, [PX,
Px]7,5%, [Px,px]14,8%, [Px,Px]2%; haplotypy: 1 (px) 51,5%, 2 (PX) 35,3%, 3 (Px) 13,2%, a u męŜczyzn była: [px,px]
23,6%, [px,PX] 37,5%, [PX,PX] 16,3%, [PX,Px] 9,6%, [Px,px] 12,1%, [Px,Px] 0,9%; haplotypy: 1 (px)=48,4%, 2
(PX)=39,8%, 3 (Px)=11,8%). Haplotyp 4 (pX) nie został zidentyfikowany w populacji polskiej. Nie znaleziono
znamiennych statystycznie zaleŜności pomiędzy polimorfizmami PvuII i XbaI a róŜnicami w wartościach BMD u
kobiet dla Ŝadnej z lokalizacji. Analiza polimorfizmów genu ERα u męŜczyzn wykazała, Ŝe nosiciele haplotypu 2(PX)
mają o 3,6% wyŜsze wartości BMD w lokalizacji Total Hip (p<0,04) i o 4,6% wyŜsze wartości BMD w lokalizacji
Trochanter (p<0.01), po normalizacji na wiek. śaden z badanych polimorfizmów nie był związany z BMD w
lokalizacji kręgosłupa lędźwiowego L2-L4.
Wnioski
Haplotyp
2(PX)
jest
powiązany
z
wyŜszymi
wartościami
BMD
u
męŜczyzn
w populacji polskiej w lokalizacjach biodrowych, ale nie w kręgosłupie lędźwiowym. Polimorfizmy PvuII i XbaI nie
wykazują związków z wartościami BMD u kobiet w populacji polskiej zarówno w lokalizacjach biodrowych jak i
kręgosłupie lędźwiowym.
*The EPOLOS Study group: Adamczewski Z.4), Bielecka L.1), Dańska A.7), Gesing A.4), Głoskowska-Koptas R.4),
Jedziniak A.6), Jędrzejuk D.6), Karczmarewicz E.1), Kasprzyk M.3), Kobylińska M.1), Koptas W.4), Łukaszkiewicz J.
8), Marcinkowska M.4), Matusik H.1), Michalak M.7), NiŜyńska A.6), Olejnik M.7), Olszewski K.2), Pawłowski P.2),
Płudowski P.1), Sewerynek E.4), Skorupa E.1), Skowrońska-Jóźwiak E.4), Suchowierska J.5), Śniegowski M.2),
Świerczyńska-Machura D.4), Tałałaj M.5), Wiktorska J.4), Wolański R.2), Zacharska G.5), Zasada K.4), Ziajska A.6),
Zygmunt A.4)
Praca naukowa finansowana ze środków budŜetowych na naukę w latach 2005-2006, jako projekt badawczy. Grant
MNiI nr 2 P05A 142 28
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PVUII AND XBAI POLYMORPHISMS OF ERα
α GENE AND BONE MINERAL DENSITY IN ADULT
WOMEN AND MEN IN POLISH POPULATION – THE EPOLOS STUDY
Kruk M.,1 Jaworski M.,1 Łukaszkiewicz J.,9 Karczmarewicz E.,1 Biliński P.,2
Czerwiński E.,3 Lewiński A.,4 Marcinowska-Suchowierska E.,5 Milewicz A.,6
Spaczyński M.,7 Uitterlinden A.,8 Lorenc R.S.1 and the EPOLOS group.
1) Department of Biochemistry and Experimental Medicine, The Children's Memorial Health Institute, Warsaw,
Poland
2) Orthopaedic and Traumatology Clinic, The Ludwik Rydygier Medical University, Bydgoszcz, Poland
3) Dept. of Orthopaedics, Jagiellonian University, Cracow, Poland
4) Regional Centre of Menopause and Osteoporosis, Dept. of Thyroidology, Clinical Hospital No 3, Lodz, Poland.
5) Dept. of Internal Medicine, Postgraduate Medical Education Centre, Orłowski Hospital, Warsaw, Poland
6) Dept. and Clinic of Endocrinology and Diabetology, Wrocław University of Medicine, Wroclaw, Poland
7) Dept. of Gynecology and Obstetrics, Division of Gynecological Oncology, Karol Marcinkowski University of
Medical Sciences, Poznan, Poland
8) Department of Internal Medicine, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands
9) Department of Biochemistry, Pharmaceutical Division, Medical Academy, Warsaw, Poland
Introduction
Osteoporosis is common disease characterized by decreased values of bone mineral density (BMD), defects of bone
microarchitecture and increased risk of fractures. Nevertheless the disease happens mostly in women even so men
suffer osteoporosis as well. Genetic factors play important role in pathogenesis of osteoporosis and many studies
demonstrated relationships between genes and bone status parameters. ERα gene is one of well investigated, candidate
genes, attending bone status.
Objective
The aim of this study was to verify if polymorphisms of ERα gene are accompanied by changes in BMD in women and
men in polish population.
Methods
The study group comprised 1426 subjects, adult females and males, in age range 20-80 years, randomly selected in 7
centres from polish population. DNA was isolated from peripheral blood with using Gentra Isolation Kits.
Polymorhisms were evaluated with RFLP technique, and determined by restrictive enzymes: PvuII and XbaI
simultaneously. BMD of the Femoral Neck, Trochanter, Total Hip and Lumbar Spine L2-L4 were evaluated by DXA
(Lunar DPX-L). Subjects with systemic disorders were excluded for statistical examination (ANOVA).
Results
The frequency of ESR1 genotypes in women was: [px,px]26%, [px,PX]36,3%, [PX,PX]13,4%, [PX, Px]7,5%,
[Px,px]14,8%, [Px,Px]2%; haplotypes: 1(px) 51,5%, 2(PX) 35,3%, 3(Px) 13,2% and in men was: [px,px] 23,6%,
[px,PX] 37,5%, [PX,PX] 16,3%, [PX,Px] 9,6%, [Px,px] 12,1%, [Px,Px] 0,9% haplotypes: 1(px)=48,4%, 2(PX)=39,8%,
3(Px)=11,8%; 4(pX) haplotype was not found. There was no observed statistically significant association between
PvuII and XbaI and BMD values for any in women. Analysis of ERα gene polymorphisms in men shown that carriers
of PX(2) haplotype have statistically significant, 3,6% higher BMD values for Total Hip (p<0,04) and 4,6% for
Trochanter (p<0,01), both normalized for age. None of investigated polymorphisms associated with BMD Lumbar
Spine.
Conclusions
We conclude that the heliotype 2 (PX) is associated with higher BMD in men from the Polish population, in several hip
locations, but not in lumbar spine. Polymorphisms PvuII and XbaI are not associated with both lumbar spine and hip
locations BMD values in women from Polish population.
*The EPOLOS Study group: Adamczewski Z.4), Bielecka L.1), Dańska A.7), Gesing A.4), Głoskowska-Koptas R.4),
Jedziniak A.6), Jędrzejuk D.6), Karczmarewicz E.1), Kasprzyk M.3), Kobylińska M.1), Koptas W.4), Łukaszkiewicz J.
8), Marcinkowska M.4), Matusik H.1), Michalak M.7), NiŜyńska A.6), Olejnik M.7), Olszewski K.2), Pawłowski P.2),
Płudowski P.1), Sewerynek E.4), Skorupa E.1), Skowrońska-Jóźwiak E.4), Suchowierska J.5), Śniegowski M.2),
Świerczyńska-Machura D.4), Tałałaj M.5), Wiktorska J.4), Wolański R.2), Zacharska G.5), Zasada K.4), Ziajska A.6),
Zygmunt A.4)
The Study financially supported from government sources in years 2005-2006, as research project. Grant MNiI nr 2
P05A 142 28
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CZY AKTYWUJĄCA CYKLAZĘ ADENYLANOWĄ FRAKCJA PARATHORMONU (CAP) UCZESTNICZY
W PATOGENEZIE OSTOPOROZY U KOBIET W WIEKU STARSZYM?
Franek E.,1 Piwowarska I.,2 Bułanowski M.,2 Więcek A.,2 Kokot F.2
Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii CSK MSWiA, Warszawa
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Słowa kluczowe: osteoporoza starcza, CAP
Wstęp i cel pracy
Zwiększone wydzielanie PTH w wieku starszym jest jedną z przyczyn zwiększonej resorpcji kości i, w konsekwencji,
występującej w tym wieku osteoporozy. W ostatnich latach odkryto istnienie dwóch subfrakcji PTH – peptydy
aktywujące (CAP) i hamujące (CIP) cyklazę adenylanową, Nie wiadomo jednak, czy CAP i CIP odgrywają role w
patogenezie osteoporozy wieku starszego.
Materiał i metoda
Przebadano 29 kobiet w wieku powyŜej 70 lat, z T-score części ultradystalnej kości promieniowej mniejszym od – 2.5
(średni wiek 74.8±3.4 y, BMI 26.0±3.9 kg/m2, klirens kreatyniniy 59.9±12.9 ml/min/1.73m2, Ca 2.33±0,25 mmol/l), i
31 kobiet z T-score większym niŜ– 2.5 (średni wiek 73.6±3.4 y, BMI 26.7±3.8 kg/m2, klirens kreatyniny 59.3±20.6
ml/min/1.73m2, Ca 2.4±0,13 mmol/l). Do badania nie włączano chorych z wtórnymi postaciami osteoporozy, ani teŜ
palaczy tytoniu. Średnia BMD części ultradystalnej kości promieniowej w pierwszej grupie wynosiła 0,271±0,053
g/cm2, w drugiej zaś 0,313±0,049 g/cm2 (p<0.0001). Mediana T-score wynosiła odpowiednio -3.48 and - 1.4.
U kaŜdej chorej oceniano stęŜenie intact (i) PTH, CAP and CIP w surowicy, a takŜe wyliczano iloraz CAP/CIP. BMD
kości promieniowej oceniano przy pomocy metody DEXA (Lunar). Do porównań pomiędzy grupami uŜywano testu
Mann-Whitney’a.
Wyniki
Chore z niskim BMD nie róŜniły się od osób z grupy kontrolnej stęŜeniem iPTH (32.1±16.7 vs. 25.8±19.4 pg/ml,
p=0.066) i CIP (10.8±6.8 vs. 9.9±7.6 pg/ml) w surowicy, jednakŜe stęŜenie CAP w surowicy (21.3±10.7 vs. 15.9±12.4
pg/ml, p<0.05) i iloraz CAP/CIP (2.19±0.83 vs. 1.73±0.90 pg/ml, p<0.05) były znamiennie wyŜsze w grupie chorych z
niskim BMD.
Wniosek
Aktywująca cyklazę adenylanową frakcja PTH (CAP) moŜe uczestniczyć w patogenezie osteoporozy u starszych
kobiet.
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Introduction and aim
Aging causes an increase of parathormone (PTH) secretion and subsequently, increased bone resorption. This is a main
cause of senile osteoporosis. In last years, two subfractions of PTH were discovered – cyclase activating and cyclase
inhibiting peptides (CAP and CIP). It is not known, however, whether CAP and CIP play a role in the pathogenesis of
senile osteoporosis.
Material and methods
To answer this question we examined 29 elderly women (>70 years of age) with T score of ultradistal radius lower than
– 2.5 (mean age 74.8±3.4 y, BMI 26.0±3.9 kg/m2, creatinine clearance 59.9±12.9 ml/min/1.73m2, serum Ca 2.33±0,25
mmol/l), and 31 women with T score higher than – 2.5, appropriately matched with regard to age, BMI and kidney
function (mean age 73.6±3.4 y, BMI 26.7±3.8 kg/m2, creatinine clearance 59.3±20.6 ml/min/1.73m2, serum Ca
2.4±0,13 mmol/l). Mean BMD of the ultradistal radius was 0,271±0,053 g/cm2 in the first group and 0,313±0,049
g/cm2 in the second one (p<0.0001), and median T score -3.48 and - 1.4, respectively. Patients with secondary
osteoporosis and smokers were not included.
In every patient serum concentration of intact PTH, CAP and CIP were assessed, and CAP/CIP ratio was calculated.
BMD of the ultradistal radius was assessed using dual energy x-ray absorptiometry (DXA, Lunar). The Mann-Whitney
test was used to compare the groups.
Results
Patients with low BMD did not differ from those with higher BMD with regard to serum iPTH (32.1±16.7 vs.
25.8±19.4 pg/ml, p=0.066) and CIP (10.8±6.8 vs. 9.9±7.6 pg/ml) concentrations, however, serum CAP concentration
(21.3±10.7 vs. 15.9±12.4 pg/ml, p<0.05) and CAP/CIP ratio (2.19±0.83 vs. 1.73±0.90 pg/ml, p<0.05) were
significantly higher in the low BMD group.
Conclusion
Cyclase-activating parathormone fraction (CAP) may be involved in the pathogenesis of osteoporosis in elderly
women.
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P03
GOSPODARKA WAPNIOWA A STĘśENIE HORMONÓW KALCIOTROPOWYCH W SUROWICY
KOBIET NAŁOGOWO PALĄCYCH PAPIEROSY
Brzóska M.M.,* Rogalska J., Roszczenko A., GałaŜyn-Sidorczuk M., Moniuszko-Jakoniuk J.
Zakład Toksykologii, Akademia Medyczna w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok, Polska
*mmbr@poczta.onet.pl
Słowa kluczowe: wapń, hormony kalciotropowe, palenie papierosów, kobiety
Nałogowe palenie papierosów stanowi czynnik ryzyka osteoporozy, zwłaszcza u kobiet w zaawansowanym
wieku. UwaŜa się, iŜ jednym z potencjalnych mechanizmów, na drodze których palenie moŜe przyczyniać się
do rozwoju schorzeń kostnych jest wpływ składników dymu tytoniowego na metabolizm witaminy D i
gospodarkę wapniową. Mechanizmy te nie są jednak wystarczająco poznane.
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu nałogowego palenia papierosów na stęŜenie hormonów
kalciotropowych i gospodarkę wapniową u kobiet. Hormony te odgrywają bowiem kluczową rolę w regulacji
gospodarki wapniowej i metabolizmu tkanki kostnej.
Badania przeprowadzono u kobiet w wieku 35 - 50 lat, mieszkanek Białegostoku. Kobiety palące (n = 30)
wypalały nie mniej niŜ 20 papierosów dziennie, przez co najmniej 10 lat. Grupę kontrolną (n = 23) stanowiły
kobiety nigdy niepalące i nienaraŜone biernie na dym tytoniowy. W surowicy krwi oznaczono stęŜenie 25hydroksywitaminy D (25OHD; zestawem ELISA, Biomedica), 1,25-dihydroksywitaminy D (1,25(OH)2D;
zestawem ELISA, Immundiagnostic), parathormonu (PTH; zestawem EIA, Immundiagnostic) i kalcytoniny
(CT; zestawem ELISA, Biomerica). Ponadto, w surowicy i moczu oznaczono stęŜenie wapnia (Ca; metodą
spektrometrii atomowo - absorpcyjnej, Hitachi Z-5000) i kreatyniny (zestawem diagnostycznym POCh) oraz
obliczono frakcjonowane wydalanie Ca (FECa). Badania przeprowadzono za zgodą Lokalnej Komisji Etycznej.
U palaczek papierosów odnotowano niŜsze stęŜenie 1,25(OH)2D (o 43%) i CT (o 63%) w surowicy w
porównaniu z kobietami niepalącymi. StęŜenie 25OHD było wyŜsze (o 65%) u palaczek, natomiast stęŜenie
PTH nie róŜniło się pomiędzy kobietami palącymi i niepalącymi. Nałogowe palenie papierosów nie miało
wpływu na stęŜenie Ca w surowicy i moczu oraz FECa. U kobiet palących nie stwierdzono korelacji pomiędzy
stęŜeniem Ca a stęŜeniami hormonów kalciotropowych w surowicy. Odnotowano natomiast ujemną korelację
pomiędzy latami palenia a stęŜeniem CT (r = - 0.473, P < 0.001) oraz wyraźną tendencję do korelacji pomiędzy
latami palenia a stęŜeniem 25OHD (r = 0.262, P = 0.058) i 1,25(OH)2D (r = - 0.263, P = 0.057).
Zmiany stęŜeń hormonów kalciotropowych w surowicy wskazują, iŜ nałogowe palenie papierosów moŜe
wpływać na mechanizmy zaangaŜowane w regulację gospodarki wapniowej i metabolizmu tkanki kostnej, a
zwłaszcza na metabolizm witaminy D. ObniŜenie stęŜenia 1,25(OH)2D w surowicy palaczek z jednoczesnym
wzrostem stęŜenia 25OHD moŜe wskazywać na zaburzenie nerkowej produkcji 1,25(OH)2D na drodze
hydroksylacji 25OHD. W przeprowadzonych badaniach wyraźnie wykazano, iŜ nałogowe palenie papierosów
zaburza metabolizm witaminy D u kobiet przed 50 r.Ŝ.
Badania finansowano z Grantu KBN (Nr 6PO5D 093 20).
P03
CALCIUM METABOLISM AND SERUM CONCENTRATION OF CALCIOTROPIC HORMONES IN
CIGARETTE SMOKING WOMEN
Brzóska M.M.*, Rogalska J., Roszczenko A., GałaŜyn-Sidorczuk M., Moniuszko-Jakoniuk J.
Department of Toxicology, Medical University of Białystok, Mickiewicza 2C str., 15-222 Białystok, Poland
*
mmbr@poczta.onet.pl
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Cigarette smoking has been recognized as a serious risk factor for osteoporosis, mainly in aged women. It
has been thought that the mechanisms of the damaging influence of smoking on the skeleton involve the
cigarette smoke components-induced disorders in vitamin D and calcium (Ca) metabolism. However, these
mechanisms have not been successfully explained until now.
The present study was aimed to estimate the effect of habitual cigarette smoking on the serum concentration
of calciotropic hormones and Ca metabolism in women. Calciotropic hormones play a crucial role in the
regulation of Ca and bone tissue metabolism.
The study was performed on smoking (n = 30) and non-smoking (n = 23) women (age 35 - 50), chosen
based on a special questionnaire from inhabitants of Białystok. Only women that consumed 20 and more
cigarettes per day for at least 10 years were included in this study. Control women were never-smokers and they
were not passive-smokers. Serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D (25OHD; ELISA kit, Biomedica),
1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D; ELISA kit, Immundiagnostic), parathormone (PTH; EIA kit,
Immundiagnostic) and calcitonin (CT; ELISA kit, Biomerica) were determined. The serum and urinary
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concentrations of Ca (atomic - absorption spectrometry; Hitachi Z-5000) and creatinine (diagnostic kit, POCh)
were measured as well and the fractional urinary Ca excretion (FECa) was calculated. The study was approved
by the local Ethic Committee.
In cigarette smokers, the serum concentrations of 1,25(OH)2D and CT were lower (by 43% and 63%,
respectively) compared to non-smokers. The serum concentration of 25OHD was higher in smokers (by 65%),
whereas PTH concentration did not differ between smoking and non-smoking women. The habitual smoking
had no effect on the serum and urinary Ca concentrations and the FECa. In smoking women, there was no
statistically significant correlation between the serum concentrations of Ca and calciotropic hormones.
However, a negative correlation occurred between the duration of the smoking habit and CT in serum (r = 0.473, P < 0.001). Moreover, a dependence between the duration of the habit and the serum concentrations of
25OHD (r = 0.262, P = 0.058) and 1,25(OH)2D (r = - 0.263, P = 0.057) clearly tended to be statistically
significant.
The changes in the serum concentration of calciotropic hormones indicate that habitual cigarette smoking
may affect the mechanisms involved in the regulation of Ca and bone tissue metabolism, including especially
vitamin D metabolism. The decrease in the serum 1,25(OH)2D concentration with simultaneous increase in the
25OHD concentration may suggest that smoking affects the renal production of 1,25(OH)2D from 25OHD. The
results of the present study give clear evidence that habitual cigarette smoking disturbs the metabolism of
vitamin D in women.
This study was supported by the Grant (No. 6PO5D 093 20) from the Committee for Scientific Research (KBN,
Poland).
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OSTEOPROTEGRYNA, sRANKL A METABOLIZM KOSTNY U KOBIET Z WRZODZEIEJĄCYM
ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
Krela-Kaźmierczak I., Łykowska-Szuber L., Linke K.
Katedra i Klinika Gastroenterologii i śywienia Człowieka Akademii Medycznej w Poznaniu
Słowa kluczowe: Osteoporoza, sRANKL
Wstęp
Zaburzenia w systemie sRANKL/RANK/OPG mogą prowadzić do rozwoju osteoporozy w przebiegu CU.
Cel pracy
Ocena: Tkanki Tłuszczowej (TT), Beztłuszczowej Masy Ciała (BMC), Wskaźnika Masy Ciała (BMI), Gęstości
Mineralnej Kości (BMD), rozpuszczalnego aktywatora receptora jądrowego ligandu NF-kappa B (soluble receptor
activator of nuclear factor kappa B ligand sRANKL) i osteoprotegryny (OPG) w zaleŜności od czasu trwania i
aktywności CU.
Metoda
Mierzono: TT, BMC, BMI metodą bioelektrycznej impedancji, BMD metodą DEXA. StęŜenie: sRANKL i OPG w
surowicy oznaczono metodą ELISA u n=20 kobiet z CU w wieku średnim 41,9±13,6.
Wyniki
Podział na grupy: I prawidłowa masa kostna (neck) n=13/65% (Tscore:-0,42+/-0,53; Zscore:-0,09+/-0,56), II
osteopenia i osteoporoza (neck) n=7/35% (Tscore:-1,81+/-0,48; Zscore:-1,26+/-0,76) /p<0,001/ III prawidłowa masa
kostna L2-4 n=11/55% (Tscore:-0,53+/-0,61; Zscore:-0,3+/-0,78), IV osteoporoza i osteopenia L2-4 n=9/45%
(Tscore:-1,37+/-0,9; Zscore:-0,74+/-1,0) /p<0,05/. Cała grupa: BMI: 24,55+/-4,42 kg/m2, TT: 21,39+/-9,16 kg, BMC:
43,27+/-4,83 kg, [c]: sRANKL 0,62+/-1,21pmol/l, OPG 3,21+/-1,56 pmol/l [I,II,III,IV ns]. BMD szyjki kości udowej i
L2-L4 zaleŜało od czasu trwania choroby. StęŜenie sRANKL zaleŜało znamiennie od czasu trwania CU. OPG
korelowało istotnie z BMI, TT, BMC i z czasem trwania remisji CU oraz z BMD szyjki kości udowej.
Wnioski
Osteopenia and osteoporoza są częste w przebiegu CU. Czas trwania i aktywność choroby są czynnikiem ryzyka
niskiej BMD. Resorpcja kostna moŜe być związana z nasileniem procesu zapalnego oraz dysproporcją pomiędzy OPG
i sRANKL.
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Background
Osteoporosis is complication of ulcerative colitis (UC). Abnormalities of sRANKL/RANK/OPG system lead to
disturbances of bone remodeling and osteoporosis.
Aims
Evaluation of: Fat Mass (FM), Lean Body Mass (LBM), Body Mass Index (BMI) Bone Mineral Density (BMD),
soluble receptor activator of nuclear factor kappa B ligand (sRANKL) and osteoprotegrin (OPG) in women with UC.
Methods
We assess: FM, LBM, BMI by bioelectrical impedance methods; BMD by DEXA sRANKL, OPG serum
concentrations [c] by ELISA in n=20 women with UC mean age 41,9±13,6.
Results
We divided patients into groups: I – normal neck n=13/65% (Tscore:-0,42+/-0,53; Zscore:-0,09+/-0,56), II –
osteoporosis and osteopenia neck n=7/35% (Tscore:-1,81+/-0,48; Zscore: -1,26+/-0,76) /p<0,001/ III - normal L2-4
n=11/55% (Tscore:-0,53+/-0,61; Zscore:-0,3+/-0,78), IV – osteoporosis and osteopenia L2-4 n=9/45% (Tscore:-1,37+/0,9; Zscore:-0,74+/-1,0) /p<0,05/. All patients: BMI: 24,55+/-4,42 kg/m2, FM: 21,39+/-9,16 kg, LBM: 43,27+/-4,83
kg, [c] of: sRANKL 0,62+/-1,21pmol/l, OPG 3,21+/-1,56 pmol/l [I,II,III,IV – ns]. BMD in neck as in L2-L4 was
depended on course of UC (p<0,01). Course of UC correlated with sRANKL (r=-0,505). OPG correlated with BMI
(r=0,553), fat (r=0,470), LBM (r=0,646) and with time of remission UC (r=0,634) and neck Zscore (r=0,811).
Conclusions
Osteopenia and osteoporosis is frequent in UC.Disease course and active disease would be risk factors of low BMD.
Osteoporosis is associated with bone resorption in connecting with excessive intestinal inflammation and abnormalities
between OPG and sRANKL.
P05
CHARAKTERYSTYKA KOŚCI BELECZKOWEJ W OPARCIU O ZAAWANSOWANĄ ANALIZĘ
OBRAZÓW CT
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Słowa kluczowe: obrazowanie CT, struktura kości beleczkowej, segmentacja
Pomiar powierzchniowej gęstości mineralnej kości (BMD) oparty na absorpcjometrii promieniowania
rentgenowskiego dwóch energii (DXA) jest obecnie najczęściej uŜywaną metodą diagnostyczną do oceny zmian
osteoporotycznych. Metoda ta dostarcza uŜytecznej w praktyce klinicznej informacji w pojedynczym lub
powtarzalnych pomiarach, lecz uŜycie BMD jako znacznika zmian w tkance kostnej jest obarczone róŜnymi wadami.
Dlatego często pomiary własności tkanki kostnej są wykonywane w oparciu o technikę tomografii komputerowej
wysokiej rozdzielczości (CT). W niniejszej pracy wykorzystano zaawansowaną analizę dwuwymiarowych (2D)
obrazów kręgów uzyskanych techniką CT. Przyjęta hipoteza robocza zakłada, Ŝe architektura kości beleczkowej
wewnątrz trzonu kręgu nie jest homogeniczna. W konsekwencji własności mechaniczne kręgu zaleŜą od struktury w
obszarze 'krytycznym', który moŜna zidentyfikować w oparciu o 2D obrazy tomograficzne.
Badaniom poddano serię 20 kręgów L3 pobranych od osób zmarłych płci męskiej. Pomiary BMD zostały
wykonane densytometrem Lunar DPX-IQ. Następnie cały materiał został poddany badaniom tomografem
komputerowym Somatom Sensation 10 przy wykorzystaniu ustawień parametrów w oparciu o protokół pomiaru: ucho
wewnętrzne. Wszystkie obrazy uzyskano w płaszczyźnie prostopadłej do fizjologicznej osi kręgów. W kolejnym kroku
została przeprowadzona segmentacja na kość beleczkową oraz szpik kostny w oparciu o algorytm wzrostu regionów.
Na zakończenie dla kaŜdego obrazu obliczono wartości następujących parametrów: charakterystyka eulera,
prawdopodobieństwo dyskoneksji, średnica struktury, SV/GV ('star volume' jamek szpikowych do całkowitej
objętości), ilość punktów struktury, ilość wierzchołków struktury, ilość krawędzi struktury, ilość końców beleczek,
ilość przecięć beleczek, ilość punktów prostych beleczek. Obliczenia wykonano wykorzystując własne
oprogramowanie.
Uzyskane na podstawie obrazów 2D CT wyniki potwierdzają, Ŝe uwzględnione parametry róŜnicują między
sobą poszczególne przekroje w kręgu. Największe zaobserwowane róŜnice dochodzą do 50%. Metoda wymaga
dalszych badań w celu weryfikacji moŜliwości zastosowania w praktyce klinicznej.
P05
TRABECULAR BONE CHARACTERIZATION BASED ON ADVANCED ANALYSIS OF CT IMAGE
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The established procedure for assessing osteoporosis-related changes in trabecular bone is a bone mineral
density (BMD) measurement using dual energy x-ray absorptiometry (DXA). This method give clinically useful
information in single or repeat measurements but the use of BMD as the marker of bone changes possesses some
drawbacks. Therefore, bone samples are very often subjected to high resolution computed tomography (CT)
examinations. In the present studies, we used the advanced analysis of the two-dimensional (2D) CT images of the
vertebral bodies. Working hypothesis assumes that trabecular bone architecture within vertebral body is not
homogeneous. The mechanical properties of the vertebra depends on the structure of a critical region which may be
identified on the basis of 2D CT images.
The 20 lumbar vertebrae L3 harvested from human cadavers were used. The BMD measurements were
performed using Lunar DPX-IQ densitometer. Next, all specimens were subjected CT method using Somatom
Sensation 10 scanner with using parameter settings based on inner ear scanning protocol. All images were collected as
perpendicural to the axis of vertebra. Segmentation of the each image into the trabecular bone and bone marrow was
performed by region growing algorithm. Finally structural parameters: the euler characteristic, the probability of
disconnection, the perimeter of structure, the mean star volume to global volume of marrow space, the number of
structure points, the number of structure vertices, the number of structure egdes, the number of termini trabeculae, the
number of cross trabeculae, the number of simple trabeculae were calculated. All calculations were performed with
algorithms developed in our laboratories.
The examinations of 2D CT images confirmed that the parameters under consideration differ from section to
section. The maximum observed discrepancies approach 50%. It means that the critical region may be easy to
identified. The clinical applications of the described procedure needs further investigations.
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U chorych po udarze mózgu z powodu unieruchomienia i/lub zaburzeń neurologicznych moŜe dochodzić do zaburzeń
stanu kośćca. Celem pracy była ocena stanu funkcjonalnego i stanu szkieletu u 21 chorych po udarze mózgu (10 kobiet
i 11 męŜczyzn) w średnim wieku 61,8+/-10,1 badanych 35+/-43 i 47+/-43 miesięcy po pierwszym udarze mózgu. Stan
szkieletu oceniano badaniami gęstości mineralnej (BMD g/cm2) kości piętowej i przedramienia aparatem PIXI (Lunar,
USA) i badając ilościową metodą ultradźwiękową paliczki dłoni (Ad-SoS, m/s) aparatem DBM Sonic 1200, (IGEA,
Włochy). Stan funkcjonalny oceniano przy pomocy Wskaźnika Barthel. Średnie wartości BMD przedramienia i AdSoS wyjściowo i po roku były istotnie niŜsze po stronie po udarze względem strony zdrowej (p<0,05), a BMD kości
piętowej nie róŜniły się. BMD przedramienia nie zmieniało się w czasie obserwacji po stronie chorej, a uległo
istotnemu obniŜeniu po stronie zdrowej (p<0,05), a BMD pięty obniŜyło się po stronie chorej (p<0,05). Ad-SoS nie
uległ w czasie trwania obserwacji istotnym zmianom. Stosując pojęcie minimalnej znamiennej zmiany (Least
Significant Change -LSC) istotny spadek zanotowano u 48% chorych (strona zdrowa), 57% (strona chora) dla pięty, u
38% chorych obustronnie dla Ad-SoS oraz u 28% chorych obustronnie dla przedramienia. Podczas obserwacji
Wskaźnik Barthel wzrósł istotnie z 77+/-22 do 87+/-16 (p<0,05), ale nie wykazywał związków z wynikami pomiarów
szkieletu. W celu oceny czy prospektywne zmiany zmiany wartości Wskaźnika Barthel (∆BI) wpływały na zmiany
wyników pomiarów szkieletu (∆BMD, ∆Ad-SoS) przeprowadzono analizę korelacji ∆BI z ∆BMD i ∆Ad-SoS i
uzyskano istotną korelację ∆BI z ∆BMD kości piętowej po stronie chorej (r=-0,43, p=0,05). Czas od udaru nie
wpływał na Wskaźnik Barthel Index i wyniki pomiarów szkieletu.
Podsumowując, u chorych po udarze mózgu zaburzenia szkieletowe kończyn górnych mają charakter trwały, a roczna
obserwacja wykazała obniŜenie BMD kości piętowej mimo równoległej poprawy stanu funkcjonalnego.
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Skeletal status in subjects after stroke may be affected due to immobilization and/or neurological disorders connected
with a stroke. The aim of the study was to assess skeletal and functional status in a group of 21 subjects (10 females
and 11 males) in mean baseline age of 61.8+/-10.1 years evaluated 35+/-43 and 47+/-43 months after a first stroke.
Skeletal status was assessed by densitometric measurements at the forearm and calcaneus using PIXI (Lunar, USA) and
quantitative ultrasound measurements at hand phalanges using DBM Sonic 1200 (IGEA, Italy) which measures
Amplitude-dependent Speed of Sound (Ad-SoS, m/s). Functional status was evaluated by Barthel Index. The mean
values, at the baseline and follow up of forearm and ultrasound variables were significantly lower at affected limb
(p<0.05) and no differences were noted for calcaneus measurements. In a longitudinal observation the mean forearm
measurements at affected limb did not drop while at the opposite site a significant decrease was observed (p<0.05),
calcaneal measurement showed a decrease only at affected limb (p<0.05) and no differences occurred for ultrasound
measurements. The values of the least significant change (LSC) for skeletal measurements were used in order to detect
longitudinal changes in individual patients. The percentage of subjects with a significant drop in BMD values exceed
those with a significant increase and was 48% (non-affected side) and 57% (affected) for calcaneus, 38% (both sides)
for ultrasound and 28% (both sides) for forearm. During a period of the study the value of Barthel Index increased
significantly from 77+/-22 to 87+/-16 (p<0.05) and did not correlate with skeletal variables at the baseline and follow
up. In order to establish weather a longitudinal change in BI (∆BI) influenced longitudinal changes in skeletal variables
(∆BMD, ∆Ad-SoS) a correlation analysis was performed, and a correlation was noted only between ∆BI and ∆BMD
for calcaneus at affected side (r=-0.43, p=0.05). A time since stroke did not influence Barthel Index and skeletal
variables.
Concluding, in subjects with long-standing stroke a skeletal status was permanently affected within upper limbs, and in
a longitudinal observation aggravation was noted mainly for calcaneus despite parallel improvement in functional
status expressed by Barthel Index.
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Starzenie się jest kompleksowym procesem cechującym się własną specyfiką i dynamiką. ObniŜona wytrzymałość
kości łącznie ze zmniejszoną wydolnością fizyczną i upadkami są najczęstszymi przyczynami złamań
osteoporotycznych w starszej populacji. Celem badania była analiza procesu starzenia się układu ruchu przez badania
izokinetyczne w powiązaniu z oceną densytometryczną.
Badanie przeprowadzono wśród 288 kobiet podzielonych na 4 grupy wiekowe (40-49, 50-59, 60-69, 70-79 lat).
Badanie izokinetyczne polegało na ocenie zginaczy oraz prostowników grzbietu i kolan. Badano szybkości kątowe dla
zginaczy i prostowników grzbietu 90º/s i 120º/s, a dla mięśni kolan 60º/s i 180º/s. Gęstość kości bliŜszej nasady uda
oceniano metodą DXA.
Stwierdzono zmniejszenie parametrów siły mięśniowej (szczytowy moment siły, całkowita praca, średnia moc,
maksymalny przeciętny moment szczytowy) oraz wydłuŜenie czasu osiągnięcia szczytowego momentu w
poszczególnych grupach wiekowych odzwierciedlające pogorszenie wydolności mięśniowej zaleŜnej od wieku.
Ponadto stwierdzono zaleŜności parametrów siłowo-prędkościowych mięśni kolan i grzbietu z wynikami badań
densytometrycznych. Dodatnie korelacje obserwowano między parametrami siłowymi a BMD, zaś ujemne między
parametrami prędkościowymi a BMD.
Potwierdzono zaleŜne od starzenia się pogorszenie parametrów siłowo-prędkościowych mięśni kolan i grzbietu u
starszych kobiet. Wraz z wiekiem obniŜały się parametry siłowe a wzrastały prędkościowe. Większe pogorszenie
czynnościowe występowało w grupie zginaczy niŜ prostowników, szczególnie stawów kolanowych. Równocześnie
obserwowano stopniowe obniŜanie się z wiekiem wartości BMD bliŜszej nasady uda wykazujące zaleŜność z
badanymi parametrami siłowo-prędkościowymi.
P07
THE AGEING PROCESS OF MOTION ORGAN IN WOMEN ASSESSED BY ISOKINETIC AND
DENSITOMETRIC STUDIES
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Human aging is a complex process with its own specifics and dynamics. The decreased bone strength together with
impaired physical efficiency followed by falls are the most important causes of osteoporotic fractures in the elderly
population. The aims of the study were: the analysis of the aging process in the human active motion organ by
isokinetic studies, description of the involution process in bones by densitometry and searching for the possible
relations between them.
The study was carried out in 288 women divided into 4 age groups (40-49, 50-59, 60-69, 70-79 years). Isokinetic
studies: the tests of spinal and knee extensors and flexors were carried out. The following angular velocities in
concentric strength tests were assessed: for the spinal muscles: extension and flexion at angular velocities of 90º/s and
120º/s, and for the knee muscles: extension and flexion at angular velocities of 60º/s and 180º/s. Bone mineral density
was measured in the proximal femur by DXA.
We observed the decline in the values of strength parameters studied (peak torque, total work, average power, maximal
average peak torque) and the increase of the time to reach peak torque in particular groups of age reflect the worsening
muscular work opportunities according to age. Moreover, numerous statistically significant correlations between
strength-velocity parameters of spinal and knee muscles and densitometric results were shown. There were positive
correlations between strength parameters and BMD, and negative ones between velocity parameters and BMD studied.
We documented the aging-related worsening of strength-velocity parameters of knee and spinal muscles in older
women. Strength parameters decrease, and velocity ones increase with aging. The greater deterioration of the function
was observed in flexors than in the extensors, especially in the knees. The parallel observation was gradual decrease in
proximal femur BMD showing statistically significant correlations with strength-velocity parameters studied.
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Wstęp
Osteoporoza powoduje dolegliwości bólowe, deformacje sylwetki i jest przyczyną złamań kości. Stan ten wpływa
na pogorszenie jakości Ŝycia osoby dotkniętej chorobą. Celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie złamaniom
kości, poniewaŜ to zdarzenie w najbardziej istotny sposób decyduje o dalszym rokowaniu. ZałoŜeniem pracy była
ocena w jaki sposób choroba wpływa na jakość Ŝycia pacjentów.
Cel
Ocena jakości Ŝycia pacjentów z osteoporozą
Materiał i metody
Jakość Ŝycia oceniano na podstawie ankiety, którą wypełniały pacjentki z Poradni Osteoporozy przy SPSK nr 2 w
Poznaniu. Wiek ankietowanych pacjentek wynosił od 55 do 80 lat (średnia wieku 68,5). Kwestionariusz składał
się z 5 części, zawierających 21 pytań. KaŜda z ankietowanych pacjentek mogła na kaŜde pytanie zaznaczyć
więcej niŜ 1 odpowiedź.
Wyniki
Spośród wszystkich ankietowanych pacjentek Poradni Osteoporozy 58 % chorowało ponad 5 lat, 30% poniŜej 5
lat, pozostałe ponad 1 rok, ale mniej niŜ 5 lat..
Ból związany z wysiłkiem fizycznym zgłaszało 46% ankietowanych. Występowanie tych dolegliwości przez
kilka dni w miesiącu podawało 27%, a przez kilka dni w tygodniu 24%. Środków przeciwbólowych nie stosowało
21% chorych, 21% stosowała je często, a 55 % sporadycznie.
Osteoporoza u 58% pacjentek doprowadziła do zmniejszenia wzrostu, u 49% do widocznych deformacji szkieletu
( kręgosłupa). Złamania kości stwierdzano u 30% chorych.
Choroba miała wpływ na aktywność Ŝyciową pacjentek - utrudniając wykonywanie codziennych czynności: 79 %
pacjentek nie jest w stanie robić samodzielnie zakupów, 61% ma problemy z pokonywaniem schodów, ponad
połowa (52 %) z szybkim poruszaniem się, 49% odczuwa dolegliwości bólowe, nawet podczas spoczynku.
Osteoporoza wpłynęła na zmianę stylu Ŝycia. Ponad połowa ( 52 %) prowadzi oszczędzający tryb Ŝycia, 46 %
więcej uwagi poświęca zdrowiu, 39 % częściej odwiedza lekarza,
W opinii 61 % pacjentek choroba spowodowała zmniejszenie sprawności fizycznej. Ćwiczenia fizyczne za
konieczne dla utrzymania kondycji uznało 52 % badanych, jednak z drugiej strony aŜ 39 % uwaŜa, Ŝe ćwiczenia
fizyczne są dla nich ryzykowne. Choroba wpłynęła negatywnie na układy rodzinne tylko u 18% pacjentek.
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Chore starają się prowadzić Ŝycie towarzyskie(55 %), podróŜować ( 55 %), korzystać z rozrywek ( 36%). W
badanej grupie zawodowo pracowało 27% pacjentek.
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt znacznie obniŜonej samooceny i samopoczucia chorych. Pacjentki nie
spodziewają się poprawy stanu zdrowia (33%), zgłaszają bezsenność (64%), zmęczenie (61%), przygnębienie
(39%), wahania nastroju (36%), lęki (33%).
Wiedza pacjentek na temat choroby była wystarczająca u 39 % chorych, u 36% oceniana jako dostateczna, ale
nadal 25% pacjentek uznawało swoją wiedzę za niewystarczającą.
Wśród analizowanej grupy osteoporoza jest postrzegana jako przyczyna niekorzystnych zmian w Ŝyciu (66%), a
aŜ 79 % badanych uwaŜa ją za bardzo niebezpieczną.
Za najskuteczniejszą metodę leczenia osteoporozy chore uznają farmakoterapię (52 %), ćwiczenia fizyczne (49
%), dietę (39%) i fizykoterapię (33 %).
Wnioski
1. W ocenie pacjentek choroba wpłynęła w znaczący sposób na sprawność ruchową, ograniczając ich
aktywność Ŝyciową, wywołując zmiany w sylwetce oraz dolegliwości bólowe
2. Choroba wpłynęła niekorzystnie na samopoczucie pacjentek, powodując obniŜenie nastroju, bezsenność,
zmęczenie
3. Wiedza pacjentek na temat osteoporozy jest wystarczająca, aby zmotywować je do intensywnego
leczenia, ale nadal większość z nich preferuje farmakoterapię.
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The bone pain, deformation of figure and bone fracture are the main reasons of deterioration of quality of life in
osteoporosis. The main aim of osteoporosis treatment is prevention of bone fractures. The influence of
osteoporosis on quality of life in postmenopausal women was main research in our study.
Aim
Assessment of quality of life in women with postmenopausal osteoporosis
Material and methods:
Quality of life was evaluated by questionnaire, contains 21 multiple – choice questions. The patients’ average age
was 68,5 year( 55-80 year)
Results
From among all patients 58% have osteoporosis over 5 years. Appearance of bone pains, during exercises in a
few days in the month, was occurred in 46% patients, but only 21% of them didn’t take any pain relief drugs.
Osteoporosis was the main reason of decreasing of height in 58%, deformation of figure in 49% and bone fracture
in 30% of patients. Also in 61% of patients osteoporosis was the cause of decreasing of patient’s fitness.
In the opinion of 52% patients exercises were considered to keep physical good shape, but 39% of patients think,
that physical exercises are too risky for them. Most of our patients noticed decreasing of self- estimate and mood.
33% of patients don’t expect improvement of their health. Many of them suffered from sleeplessness (64%),
fatigue (61%), depression (39%) and fears (33%).
Osteoporosis is main reason of changing patient’s life style. Over the half of patients(52%) lead spare life style,
46% take their health into consideration, 39% of patients frequently make appointments.
The knowledge about osteoporosis treatment and prevention was enough in 39%of patients, but still 25% of our
study group know a little about osteoporosis.
In the opinion of 52% of our patients osteoporosis treatment with drugs is the most effective.
Conclusions
1. In the patients’ opinion osteoporosis limited their life activity, caused changing of figure and bone pains.
2. Disease has influence on patient’s self- estimate – is the cause of sleeplessness, fatigue, depression.
3. The patients’ knowledge about osteoporosis is enough to motivate them to intensive treatment, but still
most of them prefer drugs as a most effective way.
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Na podstawie obserwacji chorych przyjmowanych do naszej Kliniki, częstość osteoporozy, uznanej za chorobę
społeczną, wydawała się niewielka. Celem pracy było: 1) ustalenie częstości występowania osteoporozy wśród chorych
przyjętych w ciągu 1 roku (20.10.2003-19.10.2004) do naszej Kliniki na podstawie rozpoznań wstępnych opartych na
informacjach uzyskanych od pacjentów i dokumentacji medycznej dostarczonej przez chorych; 2) w etapie drugim
(20.10.2004 – 21.03.2005) – ocena wpływu aktywnego działania lekarzy Kliniki na zwiększenie częstości
rozpoznawania choroby. W pierwszym roku obserwacji, w Klinice hospitalizowano 1533 pacjentów (866 kobiet i 667
męŜczyzn) w wieku 15-104 lata (63,3±18,8). 838 chorych było w wieku powyŜej 65 lat (517 kobiet i 321 męŜczyzn).
Osteoporozę z/lub bez przebytego złamania kości podawało 42 chorych (2,7% wszystkich chorych i 5,0% powyŜej 65
rz.). 35 chorych podawało przebyte złamanie kości (złamanie kręgosłupa u 8, bliŜszej części kości udowej u 17).
Czternastu spośród nich miało rozpoznaną jednocześnie osteoporozę. Część chorych z rozpoznaną osteoporozą i/lub
przebytym złamaniem kości miało zalecone przy wypisie z Kliniki leczenie: witaminą D3 i/lub związkami wapnia 9
chorych, bisfosfonianem z wit. D3 i wapniem 1 chory, 2 chorych skierowano do Poradni Osteoporotycznej, 31 nie
miało zaleconego leczenia farmakologicznego. W drugim okresie obserwacji do części Kliniki prowadzonej przez
autora przyjęto 366 chorych (170 kobiet i 196 męŜczyzn) w wieku 17-100 lat (66,6±18,0). 229 chorych było w wieku
powyŜej 65 lat (120 kobiet i 109 męŜczyzn). Sześciu chorych podawało przy przyjęciu rozpoznanie osteoporozy z lub
bez złamania kości (1,6% wszystkich chorych i 2,6% powyŜej 65 rz.). Dwunastu podawało przebyte złamanie kości
(złamanie kręgosłupa 3 chorych, bliŜszej części kości udowej 4); jeden spośród nich miał rozpoznaną jednocześnie
osteoporozę. U 16 chorych rozpoznano (wywiady, Rtg kości) nieleczone złamanie osteoporotyczne (kręgosłup u 10,
bliŜsza część kości udowej u 6) i u 14 rozpoczęto leczenie (najczęściej bisfosfonian, wit D3, wapń) (2 chorych zmarło)
oraz zalecono skierowanie do Poradni Osteoporotycznej. Wszyscy ci chorzy mieli kontakt z lekarzem po złamaniu.
Wszystkim chorym powyŜej 65 rz. (bez uogólnionej choroby nowotworowej, przewlekłej niewydolności nerek, z
zachowanym logicznym kontaktem) bez przebytego złamania kości zalecono skierowanie do Poradni Osteoporotycznej
w celu wykonania badań w kierunku osteoporozy. Po 3 miesiącach przeprowadzono rozmowy telefoniczne z 24
chorymi. Jedenastu chorych nie było zainteresowanych diagnostyką, 10 zamierzało zgłosić się do Poradni, 3 zgłosiło
się i nie rozpoznano osteoporozy.
Wnioski: Uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek o niedostatecznie aktywnym postępowaniu lekarzy,
szczególnie pierwszego kontaktu, ale i pracujących w szpitalu, w rozpoznawaniu osteoporozy. Proste diagnostyczne
postępowanie lekarzy Kliniki w drugim roku obserwacji (wywiady, Rtg kości) pozwoliły rozpoznać szereg klinicznie
zaawansowanych przypadków osteoporozy i wdroŜyć leczenie. Oddział szpitalny, gdzie pobyt pacjenta jest
incydentalny, nie jest jednak przygotowany do badań profilaktycznych. Jest tu do spełnienia rola dla lekarza
rodzinnego. Istnieje konieczność większej aktywności w rozpoznawaniu osteoporozy na wszystkich etapach kontaktu
pacjenta z lekarzem.
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Frequency of osteoporosis, regarded as the social disease, was appearing small on the basis of the observation of
patients admitted to our clinic. The aim of the study was: 1) the evaluation of the frequency of osteoporosis among our
patients during 1 year of observation (20.10.2003-19.10.2004) on the basis of preliminary diagnoses leaned on
information obtained from patients and the medical documentation delivered by patients; 2) in the other phase
(20.10.2004 - 21.03.2005) - estimation of impact of active working of doctors of the clinic for increasing the frequency
of recognizing of the disease. 1533 patients were being hospitalized in the first year of the observation in the clinic
(866 females and 667 males) aged 15-104 years (63.3±18.8). 838 patients were above 65 years old (517 women and
321 men). Diagnosis of osteoporosis with or without bone fractures was giving by 42 patients (2.7% of all patients and
5.0% above 65 years). Thirty-five patients were giving the information on of bone fracture (spine in 8, proximal femur
in 17). Fourteen of them had the osteoporosis recognized at the same time. Part of patients with diagnosis of
osteoporosis and/or with bone fracture had the treatment recommendation when they were discharged from the clinic:
with the vit D3 and/or calcium - 9 patients, bisphosphonates with vit. D3 and calcium - 1 patient, 2 patients were
directed to the Osteoporosis Outpatients Center, 31 didn't have recommendation for the drug treatment. 366 patients
(170 females and 196 males) were admitted to the part of the clinic led by the author in the second period of
observation. There were 229 patients older than 65 years. Six patients were giving the diagnosis of the osteoporosis
with or without bone fractures (1.6% of all patients and 2.6% of above 65 years old). Eleven were giving bone fractures
(spine in 3, proximal femur in 4); 1 from among them had the osteoporosis recognized at the same time. There were 16
patients with diagnosis (history taking, bone X-ray) of not treated osteoporotic fractures (10 of spine, 6 of proximal
femur) and the treatment was started (most often bisphosphonates, wit D3, calcium) in 14 of them (2 patients died) and
the referral to the Outpatients Osteoporotic Center was recommended. All these patients had the contact with the doctor
after bone fractures. All patients above 65 years old (without the generalized neoplasm disease, chronic renal
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insufficiency and with good logical contact) without bone fracture were referred to the Osteoporosis Outpatient Center
in the purpose of examinations of osteoporosis. Phone calls were carried out after 3 months with 24 patients. Eleven
patients weren't interested in diagnostics, 10 intended to report to the outpatient center, 3 were reported and the
osteoporosis wasn't recognized.
Conclusion: obtained results allow to conclude on insufficient activity of doctors, in particular of the primary doctors,
but working at the hospital also, in recognizing the osteoporosis. Simple diagnostic procedures performed by doctors of
the Department in the second year of the observation (history taking, bone X-ray) let the recognition of some clinically
advanced cases of the osteoporosis and to put the treatment into practice. Hospital, where the patient's stay is
incidental, is not however prepared for preventive examinations. This part of action ought to be reserved for the family
doctors rather. There is the necessity of the bigger activity in recognizing the osteoporosis at the all stages of the
patient's contact with the doctors.
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Hamująca złamania kości suplementacja wapniem i witaminą D3 w osteoporozie starczej jest
udokumentowana i powszechnie stosowana. Połowa jednak złamań niskoenergetycznych ma miejsce w osteopenii i u
kobiet w wieku 55-70 lat, gdzie skuteczność w/w składników nie jest oczywiste, zaś większość leków p/resorpcyjnych
w tym zakresie masy kostnej (BMD) nie hamuje złamań. Nie dysponujemy polskimi obserwacjami w tym segmencie
pacjentek.
Celem badania była ocena zasadności stosowania i skuteczności trzyletniej suplementacji wapniem i witaminą
D3 w hamowaniu utraty masy kostnej u kobiet w średnim wieku i z niskim spoŜyciem wapnia i z juŜ rozpoznaną
osteopenią wg kryteriów WHO/IOF. Poddaliśmy obserwacji pacjentki leczone w naszym ośrodku w okresie od 1999
do 2004 roku. Ze względów etycznych nie tworzyliśmy grupy kontrolnej, nie otrzymującej Ŝadnego leczenia.
Próbę stanowiło121 kobiet, w średnim wieku 62 lat, którym po badaniu BMD (mierzonej aparatem DXA
Hologic QDR4500SL w sz.k.u. i w kręgosłupie L1-L4 i z T-score pomiędzy –1.0 i –2.5) zalecono suplementację Ca +
D , i które zobowiązały się do uczestnictwa w trzyletnim programie. Nie odnotowano u nich w wstępnym badaniu rtg
kręgosłupa złamań kręgów, a w wywiadzie przebytych złamań i chorób osteopenizujących. Dzienną podaŜ wapnia w
diecie ustalono na podstawie kwestionariusza. Tym paniom, które spoŜywały poniŜej 400 mg wapnia, podawano 2 x 1
saszetkę preparatu Calcium 500D Polfy Łódź (zawierającego 500 mg wapnia elementarnego, 250 I.U. wit. D3 i 60 mg
wit. C), tym zaś, które spoŜywały powyŜej 400, ale mniej niŜ 800 mg wapnia, podawano 1 saszetkę + 1 kroplę wit. D3,
zawierającą ok. 400 I.U. Ocenę w/w suplementacji oparto o badanie BMD sz.k.u. i kręgosłupa L1-L4, wykonywanych
przed i po 12, 24 i po 36 miesiącach leczenia oraz na obrazie rtg kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Z
uczestnictwa w badaniu zrezygnowało 39 pań, 22 z osobistych, poza medycznych powodów, 5 nie tolerujących
musującego preparatu, i 12 z powodu zaparć. Trzyletni program ukończyły 82 panie.
Wyniki: Średnie wartości BMD kręgosłupa L1-L4, wynoszące przed leczeniem 0.917 g/cm2 (T-score –1.18)
SD ± 0.10, i po trzyletnim leczeniu - 0.904 g/cm 2 (T-score –1.30) SD ± 0.12, jak i BMD sz.k.u. przed leczeniem
0.758g/cm2 (T-score-1,37) SD ± 0.07 i po leczeniu 0.748g/cm 2 (T-score-1.37), SD ± 0.07, nie wykazały statystycznie
znamiennych róŜnic.
W ponownym badaniu rtg kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego po 36 miesiącach nie stwierdzono ani jednego
złamania.
Wnioski. W czasie trzyletniej suplementacji wapniem i witaminą D3 u 82 kobiet w średnim wieku 62 lat, nie
stwierdzono spadku BMD ani złamań klinicznych i w obrazie rtg kręgosłupa. MoŜe to przemawiać za skutecznością, a
więc i za celowością tego rodzaju leczenia w zapobieganiu spadkowi masy kostnej i złamań u kobiet z osteopenią w
średnim wieku.
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Samoistna, idiopatyczna osteoporoza prowadzi do zaniku kostnego i złamań bez lub po niewielkich urazach, u
młodych zdrowych dorosłych bez czynników ryzyka osteoporozy wtórnej. Jest względnie rzadką chorobą
występującą w 0,4 przypadkach na 100.000 osób rocznie, dotycząca jednakowo obu płci. W pierwszej kolejności
dotyczy kości gąbczastej, stąd wywołuje głównie złamania kompresyjne kręgów i przedramienia, chociaŜ złamania
kości udowej nie są rzadkością. Opisano wiele nieprawidłowości patofizjologicznych, natomiast nie istnieje
skuteczna terapia u tych chorych.
Przedstawiamy dwa przypadki samoistnej osteoporozy u męŜczyzn oraz problemy terapii.
Przyp. 1 MęŜczyzna 38 lat, wzrost -197cm w 20 r.Ŝ. Bóle kości długich w wieku 22 lat, rozpoznanie osteoporozy ze
złamaniami dwu kręgów i niskim BMD dwa lata później. Bez czynników ryzyka osteoporozy. Biopsja kości:
osteoporoza ze zwiększona aktywnością osteoklastów oraz obniŜoną osteoblastów. Przez następne 14 lat próby
leczenia: Bonefos, Miacalcic sc i NS 200 oraz alendronian 10 i 20 mg/dz (po którym wystąpiło zapalenie przełyku),
następnie pamidronian 90-120 mg iv co 1-2 miesiące. Poza tym stosowano Wit.D3, 1αOH-wit.D3, sole wapnia,
fosforany, fluorek sodu i tiazydy. Wszystkie próby leczenia były nieefektywne. U chorego doszło do wielu złamań:
kompresyjnych wszystkich kręgów lędźwiowych i piersiowych, Ŝeber, obu przedramion i obu kości udowych oraz
wielu drobnych kości. Badanie gęstości kości co 6-12 miesięcy wykazywały postępujący spadek BMD kręgosłupa,
obu bioder i przedramion oraz całego kośćca. Chory stracił 30 cm wzrostu i nie jest w stanie samodzielnie chodzić.
W styczniu 2005 rozpoczęto leczenie Forsteo - rekombinowanym ludzkim parahormonem 1-34. Forsteo jest
pierwszym anabolicznym lekiem do terapii chorych z samoistną osteoporozą i wysokim ryzykiem złamań.
Przyp. 2. MęŜczyzna 20 lat, wzrost 160 cm, oraz 168 w 15 r.Ŝ. Bóle kręgosłupa w 16 r.Ŝ. a w Rtg złamania czterech
kręgów. DXA – głęboko obniŜona gęstość kości, prawidłowe parametry gospodarki wapniowej. Bez czynników
ryzyka osteoporozy. Biopsja kości: bardzo duŜy obrót kostny z bardzo duŜą resorpcją osteoklastyczną oraz
prawidłową-podwyŜszoną aktywnością osteoblastów. Po dwu latach leczenia alendronianem z 1αOH-D3 i wapniem
chory nie miał bólów oraz bardzo duŜy wzrost BMD. W wieku 18 lat wystąpiła cukrzyca typu I stąd jest leczony
insuliną 60-80 j.m./dz. Po dwu następnych latach zaobserwowano jedynie niewielki wzrost BMD. Sugeruje to, Ŝe
osteoporoza wtórna związana z cukrzycą i niedoborem IGF-I mogła wpłynąć negatywnie na dotychczas skuteczne
leczenie osteoporozy samoistnej.
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IDIOPATHIC OSTEOPOROSIS IN YOUNG ADULT MAN – PROBLEMS OF THERAPY
Sawicki A.Z.
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Idiopathic osteoporosis refers to the development of osteopenia and fractures with minimal or no trauma in
otherwise young, healthy individuals who are not postmenopausal or have other, identifiable secondary causes of
osteoporosis. It is a relatively rare disorder, with an incidence of 0.4 cases per 100.000 persons-years. It appears to
affect both sexes equally and results primarily in the development of trabecular bone fractures such as vertebral
compression fractures and Colles’ fractures, although hip fractures are also seen. Various pathophysiological
abnormalities have been described in these patients. No specific therapy has been proven to be effective in these
patients.
We present two cases of idiopathic osteoporosis in man and problems of treatment.
Case 1. 38 years male, 197cm height. Long bones pain at age 22, diagnosis of osteoporosis with two vertebras
fracture and low BMD two years later. Any risk factors for osteoporosis. Bone biopsy: osteoporosis with higher
osteoclasts activity and low osteoblast activity. In the next 14 years he was treated with Bonefos, Miacalcic sc or NS
200, alendronate 10 and 20 mg daily. After alendronate treatment he start to suffer from oesophagitis. In that
condition was treated with pamidronate 90-120 mg iv every 1-2 months. The Vit.D3 or 1αOHvitD3, calcium salts,
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phosphates salts, NaF and tiazid diuretics were also used. All type of treatment was ineffective. The patient
developed many bones fractures: compression of all lumbar and dorsal vertebras, ribs, both forearms, both femurs
and many fractures small bones. DXA scans every 6-12 months showed progressive diminishment of BMD AP
spine, both femurs and forearms and Whole Body. The patients lost 30 cm of height and was notable to walk. In
January 2005 we start treatment with Forsteo - recombinant human parathyroid hormone (rhPTH 1-34). Forsteo is
the first anabolic agent to treat women and men with idiopathic osteoporosis who are at high risk
Case 2. 20 years old male, 169cm height. Spine pain at age 16 years, height 175cm. X-Ray show four vertebral
fractures, DXA - low BMD, normal calcium-phosphate serum and urine parameters. Any risk factors for
osteoporosis. Bone biopsy: very high bone turn-over with very high osteoclastic resorption and high-normal
osteoblastic accretion. After two years treatment with alendronate, 1αOHvitD3 and calcium patients was free of
pain and BMD was very significantly higher. At age 18 years diabetes type I was diagnosed and patients is treated
with insulin (60-80 i.u./d). After two next year only small augmentation of DXA was observed. It suggest that
secondary osteoporosis caused by diabetes type 2 and impaired production insulin-like factor I may have negative
influence on successful antiresorptive treatment in that patient.
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Wstęp
Bisfosfoniany mają udokumentowane znaczenie w leczeniu osteoporozy zaawansowanej, mniej liczne są doniesienia o
ich skuteczności w profilaktyce osteoporozy postmenopauzalnej u kobiet z osteopenią.
Cel pracy
Ocena skuteczności klodronianu w zapobieganiu utraty masy kostnej u kobiet po menopauzie ze zmniejszoną gęstością
mineralną kości (BMD) w 3-letnim prospektywnym, randomizowanym i kontrolowanym placebo badaniu klinicznym.
Materiał i metody
Badaniem objęto 57 kobiet w wieku 52,3±3,8 lat, 1-5 lat po menopauzie (średnio 2,12±1,9 lat), z wartością t-score
kręgosłupa lędźwiowego (Spine) od -1 do -2,5 SD. Do badania nie kwalifikowano kobiet leczonych wcześniej z
powodu osteoporozy oraz kobiet z chorobami współistniejącymi, mogącymi wpływać na metabolizm kostny. Grupie
badanej (n=26) podawano klodronian disodowy (Bonefos®, Leiras Oy) przez okres 1 roku w dawce 400 mg/dobę;
grupa kontrolna (n=31) otrzymywała placebo. W obu grupach stosowano substytucję preparatami wapnia przez okres
3 lat. BMD oceniano przy pomocy DXA (LUNAR DPX-L) w Spine i szyjce kości udowej (Femur). StęŜenie
osteokalcyny (OC) w surowicy krwi oceniano metodą RIA zestawami Incstar Corporation. Pomiary BMD i OC
wykonywano wyjściowo, po 1 roku leczenia oraz po następnym roku i 2 latach fazy obserwacji.
Wyniki
Średnie wartości T-score w grupie kontrolnej wynosiły -1,68 SD (Spine) oraz -1,14 SD (Femur), a w grupie badanej
odpowiednio -1,76 SD oraz -1,11 SD (N.S.) W grupie kontrolnej Spine BMD obniŜało się o 0,99% po roku, o 1,4% po
2 latach oraz 2,1% (p<0,05 w porównaniu z wyjściową) po 3 latach, natomiast Femur BMD odpowiednio o 0,5%, 1% i
1,2%. W grupie otrzymującej klodronian BMD zmieniało się nieznacznie: Spine 0,1% po roku, 0,4% po 2 latach i
0,9% po 3 latach, Femur o 0,3%, 0,7% oraz 0,7%. Średnie stęŜenie OC wynosiło 6,83±2,99 ng/ml w grupie kontrolnej
oraz 6,94±2,72 ng/ml w grupie badanej. StęŜenie OC nie zmieniało się istotnie w grupie kontrolnej (spadek
odpowiednio o 0,2%, 0,4% i 0,3%), natomiast znacznie obniŜało się u kobiet przyjmujących klodronian (15,2% po
zakończeniu leczenia; p<0,005) i efekt ten utrzymywał się jeszcze po roku (róŜnica o 16,2%) i 2 latach obserwacji
(obniŜenie o 16,6% w porównaniu z wyjściową).
Wnioski
1) Klodronian disodowy stosowany w dawce 400 mg/dobę w połączeniu z suplementacją preparatami wapnia przez
okres 1 roku u kobiet z osteopenią krótko po menopauzie pozwala na utrzymanie Spine BMD w okresie do 2 lat po
odstawieniu leczenia. 2) Leczenie klodronianem powoduje znamienne obniŜenie stęŜenia OC zarówno w czasie
leczenia, jak i po odstawieniu leku.
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Introduction
The efficacy of bisphosphonates in treatment of established osteoporosis has been well-documented; less data have
been published on their efficacy in the prophylaxis of postmenopausal osteoporosis in women with osteopenia.
Aim of study
The evaluation of the efficacy of clodronate in prevention of postmenopausal bone mass loss in women with a
decreased bone mineral density (BMD) during a 3-year prospective, randomized and placebo-controlled clinical trial.
Material and methods
The study was performed on women aged 52,3±3,8 yrs, 1-5 yrs after menopause (mean 2,12±1,9 yrs), with a lumbar
spine (Spine) t-score ranged from -1 to -2,5 SD. Women receiving antiosteoporotic treatment in the history as well as
women with concomitant illnesses known to affect bone metabolism were excluded from the study. The studied group
received clodronate disodium (Bonefos®, Leiras Oy) 400 mg/day for 1 year; the control group received placebo. In
both groups patients received calcium supplementation for 3 years. BMD was evaluated using DXA (LUNAR DPXL) in Spine and femoral neck (Femur). Osteocalcin (OC) serum concentration was assessed by RIA using Incstar
Corporation kits. BMD and OC measurements were performed at the baseline, after 1 year of treatment and after
further 1 and 2 years of the observation phase.
Results
Mean T-score in the control group was -1,68 SD (Spine) and -1,14 SD (Femur); in the treated group -1,76 SD and 1,11 SD, respectively (N.S.) In the control group Spine BMD decreased by 0,99% after 1 year, 1,4% after 2 years and
2,1% (p<0,05 in comparison with baseline) after 3 years, whilst Femur BMD decreased by 0,5%, 1% and 1,2%,
respectively. In the group receiving clodronate, BMD not significantly decreased: Spine by 0,1% after 1 year, 0,4%
after 2 years and 0,9% after 3 years, Femur by 0,3%, 0,7% and 0,7%. Mean OC concentration was 6,83±2,99 ng/ml in
the controls and 6,94±2,72 ng/ml in the treated group. Serum OC did not change significantly in the control group (a
decrease by 0,2%, 0,4% and 0,3%, respectively), but significantly decreased in women receiving clodronate (15,2%
after withdrawal of treatment; p<0,005) and this effect maintained after one (by 16,2%) and two years of observation
phase (a decrease by 16,6% in comparison with baseline).
Conclusions
1) Clodronate disodium given for early postmenopausal women with osteopenia in a dose of 400 mg/day for one year
together with the supplementation of calcium, maintain Spine BMD within 2 years after treatment withdrawal. 2)
Clodronate significantly decreases OC concentration both during treatment and after treatment withdrawal.
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Słowa kluczowe: długotrwałość leczenia, zmiany leków
Wstęp i cel pracy
W ostatnich latach pojawiło się kilka publikacji oceniających wieloletnie leczenie bisfosfonianami, jednak grupy
poddawane takiemu leczeniu były z upływem lat coraz mniejsze. Celem niniejszego badania była odpowiedź na
pytanie, jaki odsetek chorych na osteoporozę jest w praktyce klinicznej leczony w sposób długotrwały, u jakiego
zaś dokonuje się częstych zmian leczenia, oraz jakie są powody takich zmian.
Materiał i metoda
Aby odpowiedzieć na to pytanie, dokonano retrospektywnej oceny 999 kolejnych ambulatoryjnych historii
choroby pacjentów leczonych w dwóch ośrodkach klinicznych. Oceniano czas leczenia, częstość zmian leków
oraz powody zmian. Do moŜliwych powodów zmiany leku zaliczono: objawy niepoŜądane leku, nieskuteczność
leczenia (złamanie osteoporotyczne lub zmniejszenie BMD, lub brak reakcji markera/ów obrotu kostnego na
leczenie), za duŜy koszt leku, prośbę chorego, zmianę przez innego lekarza, poprawę BMD lub długi okres terapii
(za prośbą chorego lub zmianą przez innego lekarza nie mógł jednak kryć się inny znany powód – np. zmiana
przez innego lekarza na skutek wystąpienia objawów niepoŜądanych).
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Wyniki
U 499 chorych leczenie nie zmieniło się w czasie obserwacji (w tej grupie wynosił on 16.5±10 miesięcy). U 500
(50%) chorych dokonano przynajmniej jednej zmiany leku, łączna liczba zmian wynosiła 728, zaś średnia liczba
na chorego - 1.5 (1-5 zmian). Średni czas obserwacji równał się 22±12 miesięcy, natomiast średni czas, jaki
upłynął do pierwszej zmiany wynosił 9,5±6,8 miesiąca. W tej grupie chorych u 24 osób stosowano początkowo
jedynie wapń i witaminę D. U większości z nich leki te zmieniono z powodu nieskuteczności leczenia. U 32
chorych stosowano początkowo raloksyfen, u 33 kalcytoninę, a u 411 chorych bisfosfoniany (178 rizedronian i
233 alendronian). W grupie chorych, u których nie zmieniano leku, wit D jako jedyne leczenie stosowano u 125
chorych, raloksyfen u 9, kalcytoninę u 7, rizedronian u 72, a alendronian u 286 chorych.
Objawy niepoŜądane były przyczyną 39% wszystkich zmian leków, wysoki koszt 21%, nieskuteczność leczenia
17%, a sukces leczenia – 8% zmian. Na prośbę chorego leczenie zmieniono w 9% przypadków, w 6% zmiany
dokonał inny lekarz. Wśród chorych stosujących bisfosfoniany 253 zmiany leku (45% wszystkich zmian
dokonanych u chorych leczonych bisfosfonianami) spowodowane były wystąpieniem objawów niepoŜądanych,
głównie ze strony przewodu pokarmowego. Z tego powodu zmieniono lek u 35% chorych leczonych
rizedronianem i u 52% chorych leczonych alendronianem (p<0.05 w teście χ2).
Wnioski
W warunkach praktyki klinicznej leczenie chorych na osteoporozę jest najczęściej długotrwałe, jednak za cenę
częstych zmian leków. Najczęstszym powodem „niewytrwania” chorych przy danym leczeniu były objawy
niepoŜądane.
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Introduction and aim
In the last years, some papers assessing long-term bisphosphonates treatment has been published, however, the
treated groups were shrinking with the time. The present study aimed to answer the questions; how long patients
are treated in the real life, and how many of them change the treatment from what reasons.
Material and methods
To answer these questions 999 consecutive ambulatory patients treated in two osteoporosis centers were assessed.
We analyzed time of treatment, changes of medication and reason of the changes. Possible reasons of change
were classified as: adverse events, treatment failure (osteoporotic fracture or decrease of BMD, or no reaction of
turnover marker to the treatment), too high cost of therapy, request of the patient, change by other doctor,
treatment success or long period of therapy. Neither request of patient nor change by other doctor could have any
of other possible reasons in the background, and if they had, they were classified according to this reason (i.e.
change by other doctor because of adverse event was classified as AE).
Results
In 499 patients treatment has not been changed (mean observation period in this group was 16.5±10 months). In
500 (50%) patients at least one change of treatment occured, together 728 changes were made, mean number of
changes was 1.5 (1-5). Mean time of observation in this group was 22±12 months, and mean time to first change
9.5±6.8 months. In this group in 24 patients initially only Ca and vit. D were used. In majority of them this
treatment was changed because of treatment failure. 32 patients were treated with raloxifene, 33 with calcitonin
and 411 with bisphosponates (178 – risedronate and 233 – alendronate). In the group of patients in whom no
treatment change was made, Ca and vit. D as an only treatment were used in 125, raloxifene in 9, calcitonin in 7,
risedronate in 72 and alendronate in 286 patients.
The most common reason for change were adverse events (39% of all changes). High cost of treatment was
responsible for 21%, treatment failure for 17%, request of the patient for 9%, treatment success for 8% and
change made by another doctor for 6% of changes. In patients treated with bisphosphonates 253 changes (45% of
all changes in bisphosphonates-treated patients) were made an a result of adverse event (mostly from upper
gastrointestinal tract). It was a reason of change for 35% risedronate-treated and 52% of alendronate-treated
patients (p<0.05 in χ2 test).
Conclusions
In the real life treatment persistence of patients is mostly well, but on the cost of common drug changes. The most
common reason for non-adherence to the treatment are adverse events.
P14
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Wstęp
Wykazano, iŜ ponad 50% pacjentów leczonych z powodu chorób przewlekłych, w tym osteoporozy, przerywa terapię
w ciągu pierwszego roku jej stosowania. Problem ten narasta z czasem trwania obserwacji. Stwierdzono, iŜ 13%
pacjentów z osteoporozą w ogóle nie rozpoczyna leczenia, a ponad 20% przerywa terapię w ciągu pierwszych 4
miesięcy trwania choroby. W wyniku nieprawidłowego przestrzegania przez pacjentów wprowadzonej terapii
osteoporozy zmniejsza się stopień poprawy gęstości mineralnej kości i zwiększa się ryzyko złamań.
Celem pracy była ocena stopnia przestrzegania zaleceń terapii przewlekłej przez pacjentów leczonych z powodu
osteoporozy w naszej Poradni.
Materiał i Metody
Ocenie poddano 357 losowo wybranych historii chorób osób, które pierwszy raz były konsultowane w Regionalnym
Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy w roku 2003 i 2004. Analizą objęto pacjentów leczonych preparatem z grupy
bisfosfonianów (alendronian). Wzięto pod uwagę czas trwania obserwacji, zakres kontynuacji, przyczynę przerwania
stosowanego leczenia.
Wyniki
Na podstawie zanalizowanych historii chorób stwierdzono, iŜ z grupy pacjentów pierwszy raz zgłaszających się do
naszej Poradni około 62% wymagało kontynuacji wcześniej wdroŜonego leczenia. Pozostała grupa pacjentów
wymagała zweryfikowania rozpoznania wcześniej postawionego na podstawie zdjęcia rentgenowskiego lub badań
pozaosiowych (DXA przedramienia, USG pięty). Z analizy wynika, iŜ w okresie 1,5 rocznej obserwacji pacjentów
leczonych alendronianem leczenie przerwało 20,4% pacjentów, natomiast w okresie obserwacji ½ rocznej 8,5%.
Analizując przyczyny przerwania terapii stwierdzono, iŜ najczęściej wynikało ono z braku tolerancji ze strony
przewodu pokarmowego (47,8), współistniejących chorób (8,7%), uciąŜliwości przyjmowania leku w terapii
codziennej (13,1%), ceny leku (4,3%) oraz poprawy klinicznej (26,1%). WaŜnym podkreślenia jest fakt, iŜ zarówno w
jednym, jak i drugim okresie obserwacji stwierdzono porównywalną grupę pacjentów, którzy nie zgłosili się ponownie
na konsultację lub z którymi jest brak kontaktu od co najmniej ½ roku do roku (odpowiednio: 15,6% dla obserwacji 1½
rocznej; 14,4% dla obserwacji ½ rocznej). Po weryfikacji telefonicznej stwierdzono, iŜ przeszło połowa pacjentów nie
zgłaszających się nie kontynuuje zaleconego leczenia. Z naszych obserwacji wynika, iŜ 63% pacjentów w okresie
obserwacyjnym przyjmowało jeden preparat, natomiast 37% osób było leczonych kilkoma preparatami, co wiązało się
z nietolerancją leku, uciąŜliwością codziennego przyjmowania leku lub podyktowane było względami finansowymi.
Omówienie
Uzyskane wyniki wskazują na fakt częstego nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów leczonych z powodu
osteoporozy. Momentami krytycznymi decydującymi o przerwaniu leczenia są objawy uboczne związane z terapią,
brak moŜliwości ciągłego kontaktu z lekarzem prowadzącym, brak subiektywnej poprawy klinicznej.
Wnioski
Nie wszyscy pacjenci leczeni z powodu osteoporozy kontynuują zalecone leczenie. Im dłuŜej trwa terapia tym większy
jest odsetek pacjentów przerywających terapię. Choroba przewlekła wymaga wypracowania zasad współpracy
pomiędzy prowadzącym lekarzem a pacjentem, której celem jest lepsze przestrzeganie zaleconych zasad postępowania
terapeutycznego, co moŜe odnieść wymierny skutek w postaci poprawy stanu klinicznego.
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Introduction
It has been shown that more than 50% of people with chronic diseases including osteoporosis, discontinue treatment
during its first year. This problem increases with the time of observation. Additionally, it has been observed that 13%
of women prescribed oral daily alendronate did not even start treatment, and 20% of patients discontinued during the
first 4 months. Compliant patients have achieved increase in bone mass density and decrease the risk of fracture.
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The aim of this study was to assess the alendronate compliance, continuance rates and adverse effects over the period
of 18 months in clinical practice.
Material and Methods
Using a retrospective study of clinical histories (357) obtained in our Regional Center of Menopause and Osteoporosis,
as well as telephone interviews with the patients, the compliance and continuance with alendronate therapy in
postmenopausal patients were assessed.
Results
The analysis of clinical histories has shown that 62% of patients with osteoporosis were treated before, and after our
initial consultation the treatment was continued. In the remaining group, after our initial consultation the treatment was
stopped. Data from the study has shown that after 1½ year of observation 20.4% of patients and after ½ year 8.5% of
patients discontinued their treatment as a results of intolerance (especially side effects from gastrointestinal tract)
(47,8), health problems unrelated to osteoporosis (8,7%), inconvenience with the daily regimen (13,1%), cost (4,3%)
and improvement of the clinical condition (26,1%). It is worth mentioning, that in both periods of observation (1½ and
½ year) almost the same percentage of people have stopped consultation in our Outpatient Clinic (15,6% and 14,4%,
respectively). The telephone interviews with patients who stopped attending the Outpatient Clinic revealed, that more
than 50% of them discontinued the treatment. During the time of observation 63% of the patients received the same
medicine, whereas in 37% of patients – the treatment was changed due to intolerance, inconvenience or cost.
Conclusions
In the present study, alendronate compliance and continuance rate in the clinical practice of osteoporosis seems not to
be satisfactory, time dependant The main reasons for discontinued treatment were: digestive events, problems with
receiving prescriptions within the first 3 months of treatment, dissatisfaction with the clinical condition.
Osteoporosis is a chronic disease which needs long clinical observation and constant adherence to medication.
Effective communication, and more frequent follow-up visit would greatly improve adherence with osteoporosis
treatment modalities.
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Wstęp
Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby (PZW) prowadzą do upośledzenia funkcji hepatocytów i mogą przyczyniać się
do rozwoju marskości wątroby (MW). Narastająca niewydolność wątroby powoduje m.in. upośledzenie hydroksylacji
witaminy D, zaburzenie jelitowo-wątrobowego krąŜenia jej metabolitów oraz ograniczenie syntezy transportujących ją
białek. Niedobór aktywnych metabolitów witaminy D prowadzi do zmniejszenia wchłaniania Ca z przewodu
pokarmowego i moŜe przyczyniać się do rozwoju wtórnej nadczynności przytarczyc, osteoporozy i/lub osteomalacji.
Celem pracy była ocena homeostazy Ca-P-Mg i metabolizmu witaminy D u chorych z PZW i MW oraz określenie
efektywności 25-OH witaminy D3 (25OHD3) i CaCO3 w zapobieganiu ubytkowi masy kostnej u tych pacjentów.
Materiał i metodyka
Prospektywnymi, trwającymi 12 miesięcy badaniami objęto 40 pacjentów w wieku 20 - 74 lata (średnio 54 lata), w tym
20 kobiet i 20 męŜczyzn. U 29 chorych postawiono rozpoznanie PZW, natomiast u 11 pacjentów stwierdzono cechy
MW, o etiologii wirusowej. Czynnikami etiologicznymi choroby były: w 13 przypadkach HBV, u 25 chorych HCV, a
u 2 osób HBV + HCV.
Na podstawie BMD w szyjce kości udowej podzielono pacjentów na dwie grupy:
Grupa 1 - T-score ≥ -1,0 : 17 chorych (15-PZW, 2-MW) – grupa kontrolna;
Grupa 2 - T-score < -1,0: 23 pacjentów (14-PZW, 9-MW), którym podawano 25OHD3 w dawce 25 µg/dobę oraz
CaCO3 w dawce 2 g/dobę;
Wyniki (wyraŜone jako wartości średnie ±SE)
W trakcie 12-miesięcznej obserwacji stęŜenie 25-OHD nie uległo zmianie u pacjentów z PZW, natomiast obniŜyło się
z 15,9 ±1,4 ng/ml do 7,2 ±0,6 ng/ml, p<0,001 u chorych z MW, w tym równieŜ u pacjentów przyjmujących 25-OHD3
(z 17,0 ±1,5 ng/ml do 7,4 ±0,7 ng/ml, p<0,001). Stosowanie 25-OHD3 i CaCO3 nie wpłynęło na stęŜenia Ca, Mg i
aktywność ALP w surowicy krwi, spowodowało natomiast wzrost stęŜenia P z 3,2 mg/dl do 3,4 mg/dl. Leczenie to
zapobiegło równieŜ, obserwowanemu w grupie 1 wzrostowi FUCa/Kr (z 0,09 ±0,01 do 0,12 ±0,01). U pacjentów grupy
kontrolnej obserwowano w ciągu roku obniŜenie BMD w szyjce kości udowej z 1,069 ±0,035 g/cm2 do 1,033 ±0,033
g/cm2, p<0,01, natomiast BMD kręgosłupie lędźwiowym nie uległo istotnej zmianie. Podawanie 25-OHD3 i CaCO3,
pozwoliło zahamować ubytek tkanki kostnej w szyjce kości udowej i spowodowało wzrost BMD z 0,997 ±0,026 g/cm2
do 1,013 ±0,026 g/cm2, p<0,05 w kręgosłupie lędźwiowym. Ten korzystny wpływ terapii obserwowano równieŜ w
grupie 9 chorych z MW.
124

Wnioski
Stosowanie 25-OHD3 i CaCO3 u pacjentów z PZW i MW utrzymuje na niezmienionym poziomie BMD w szyjce kości
udowej oraz zwiększa BMD w kręgosłupie, mimo obniŜenia stęŜenia 25-OHD w surowicy krwi u chorych z MW.
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Introduction
Chronic viral hepatitis (VH) leads to deterioration of hepatocyte function and can contribute to the development of
liver cirrhosis (LC). Worsening hepatic insufficiency results, among other things, in a deterioration of hydroxylation of
vitamin D, disturbances in entero-hepatic circulation of its metabolites and a reduction in synthesis of vitamin D
transporting proteins. A deficiency in active metabolites of vitamin D decreases intestinal Ca absorption and can
contribute to the development of secondary hyperparathyroidism, osteoporosis and osteomalacia.
The purpose of the study was to assess Ca-P-Mg homeostasis and vitamin D metabolism in patients with VH and LC
as well as to determine the efficiency of 25-OH vitamin D3 (25OHD3) and CaCO3 in prevention of bone mass loss in
these patients.
Materials and methods
40 patients aged 20 - 74 years (mean age: 54 years), 20 women and 20 men were included into a prospective, 12 month
study. In 29 patients the diagnosis of VH was stated, while in 11 patients the symptoms of LC of viral etiology were
found. Etiological agents of the disease were: in 13 cases HBV, in 25 patients HCV, and in 2 persons HBV + HCV.
Based on the results of BMD of femoral neck the patients were divided into 2 groups:
Group 1 - T-score ≥ -1.0: 17 patients (15-VH, 2-LC) – control group;
Group 2 - T-score < -1.0: 23 patients (14-VH, 9-LC), treated with 25OHD3 in a dose of 25 µg/day and CaCO3 in a dose
of 2 g daily;
Results (expressed as mean ±SE)
During a 12 month observation serum concentration of 25-OHD has not changed in patients with VH, while it has
decreased from 15.9 ±1.4 ng/ml to 7.2 ±0.6 ng/ml, p<0.001 in patients with LC, including patients treated with 25OHD3 (from 17.0 ±1.5 ng/ml do 7.4 ±0.7 ng/ml, p<0.001). Therapy with 25-OHD3 and CaCO3 did not influence serum
concentrations of Ca, Mg and ALP activity, but it resulted in an increase in serum P from 3,2 mg/dl to 3,4 mg/dl. The
treatment prevented an increase in FUCa/Kr observed in group 1 (from 0.09 ±0.01 to 0.12 ±0.01). During one year of the
study a decrease in BMD of femoral neck from 1.069 ±0.035 g/cm2 to 1.033 ±0.033 g/cm2, p<0.01, was found in
patients of the control group, while BMD of the lumbar spine did not change. Treatment with 25-OHD3 and CaCO3
resulted in an inhibition of bone tissue loss in femoral neck and in an increase in BMD from 0.997 ±0.026 g/cm2 to
1.013 ±0.026 g/cm2, p<0.05 in the lumbar spine. This advantageous effect of therapy was observed in a group of 9
patients with LC as well.
Conclusions
Treatment with 25-OHD3 and CaCO3 in patients with VH and LC prevents the decrease in BMD in femoral neck and
increases BMD in the lumbar spine in spite of reduction in serum 25-OHD concentration in patients with LC.
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Introduction
Osteoporosis in the older person is a leading cause of loss of independence. Despite emerging new therapies, suboptimal management is still an issue in patients discharged from acute care following fractures. The objective of this
project was to develop an algorithm for the management of older persons with an acute fracture, to prepare a Patient
Resource Kit and a fracture-specific medical discharge summary that is provided to family physicians on discharge
from an acute setting for continuity of care. An evaluation was performed to examine the patient and physicians
barriers for fracture prevention and strategies to optimize care.
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Methods
a) Needs Assessment:
Interviews were conducted using standardized questionnaires with patients admitted with a fracture. A focus group was
held to further assess patient needs and review relevance of different materials. A chart review was performed to assess
the interventions performed during the hospital stay and the management offered. Discussions were also held with the
interdisciplinary team members, including: the physiotherapist, occupational therapist, dietician, social worker,
pharmacist and nursing staff.
b) Program evaluation:
1. Patient interviews were conducted at the patient’s home after discharge using a standardized questionnaire. All
patients who met inclusion criteria were provided with a “Patient Resource Kit on fracture prevention” during their
hospital stay.
2. Physician telephone survey: family physicians were contacted to
identify barriers in care of osteoporosis.
Results
This poster will present the process of the needs assessment, resource development and evaluation.
a) Based on the above needs assessment the following was developed:
1) A Patient Resource Kit on Fracture Prevention was developed and it contains five sections that cover the
following: general information on osteoporosis-including local resources, calcium/Vitamin D supplements and
osteoporosis treatments, exercise therapy, home safety and hip protectors.
2) An Algorithm for the interdisciplinary management of an acute fracture.
3) A Medical Discharge Summary form for the family physician who will provide ongoing care in the
community, containing information relevant to fracture prevention.
b) Evaluation:
Interviews were conducted with 21 fracture prone patients (mean age 78) after discharge from hospital and 9
physicians.
Patient results: patients wanted more exercises during their hospital stay and written information on exercises and
home safety information. The written information provided in the binder was rated overall at 7/10. Over 75% (15/21)
of patients wanted further information about hip protectors.
Family Physician results: Suggestions included increased patient education on fracture prevention, continuing
education programs in geriatrics, timely home care e.g. physiotherapy/occupational therapy interventions, and a fall
prevention clinic. 3/9 physicians were familiar with recommending hip protectors.
Conclusions
A Needs Assessment conducted with patients and program staff can assist in developing resources that are patient
specific and relevant to the care of those with fracture risk and raise the awareness of osteoporosis. Based on the
program evaluation, patients requested more exercises while in hospital and more written instructions about exercises
on discharge. Family physicians want more timely community allied health support, documentation about how to
prescribe hip protectors, and more education on geriatric topics including fracture prevention.
ZAPOBIEGANIE ZŁAMANIOM U STARSZYCH LUDZI: OCENA POTRZEB ORAZ BADANIE
ANKIETOWE I LEKARSKIE, BARIERY W REALIZACJI
Byszewski A.M.,1* Ho J.,2 Warman-Chardon J.,3 Power B.,4 Azad N.5
1,4,5
The Regional Geriatric Assessment Unit, The Ottawa Hospital, Ottawa, Ontario, Kanada
2, 3
The University of Ottawa, Department of Medicine, Ottawa, Ontario, Kanada
Słowa kluczowe: osteporoza, ocena potrzeb, lekarskie bariery
Wstęp
Osteoporoza u starszych pacjentów jest główną przyczyną utraty ich niezaleŜności. Pomimo pojawiania się nowych
terapii, suboptymalne prowadzenie pacjentów wypisanych ze szpitala po złamaniu osteoporotycznym jest wciąŜ
problemem. Celem tego projektu było stworzenie algorytmu prowadzenia starszych pacjentów z ostrymi złamaniami
oraz przygotowanie „Zestawu Informacyjnego Pacjenta” oraz streszczenia wypisu ze szpitala opisującego złamanie,
które zostaną dostarczone lekarzowi rodzinnemu w celu kontynuacji opieki nad pacjentem. Przeprowadzono ocenę w
celu zbadania barier pacjenta i lekarza, spotykanych w prewencji złamań oraz strategii optymalizacji opieki.
Metody
a) Ocena potrzeb:
Przeprowadzono wywiad z pacjentami przyjętymi do szpitala ze złamaniem, stosując standaryzowany kwestionariusz.
Grupa badana odbyła dalszą ocenę potrzeb i recenzję róŜnych materiałów informacyjnych. Wykonano zapis w karcie
dla oceny interwencji przeprowadzonych w czasie pobytu w szpitalu oraz przeprowadzonego postępowania. Odbywały
się interdyscyplinarne dyskusje w grupie, w skład której wchodzili: fizjoterapeuta, zawodowy terapeuta, dietetyk,
pracownik socjalny, farmaceuta i pielęgniarki.
b) Ocena programu:
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1. Wywiad z pacjentem był przeprowadzony w domu, po wypisaniu go ze szpitala, przy uŜyciu standaryzowanego
kwestionariusza. Wszystkim pacjentom, którzy spełnili kryteria włączeniowe w trakcie pobytu w szpitalu dostarczono
Zestaw Informacyjny Pacjenta w zapobieganiu złamaniom.
2. Ankieta telefoniczna lekarza: lekarz rodzinny kontaktuje się, aby zidentyfikować bariery w opiece nad pacjentami z
osteoporozą.
Wyniki
Ten plakat będzie prezentował badanie oceny potrzeb, przydatność i ocenę materiałów informacyjnych.
a) Bazując na ocenie potrzeb wykonano kolejno:
1) Opracowany został Zestaw informacyjny Pacjenta w prewencji złamań, który zawierał pięć następujących działów:
ogólne informacje o osteoporozie, włączając w to lokalne dane, suplementację wapniem i vit. D, leczenie osteoporozy,
fizykoterapię, bezpieczeństwo w domu, ochraniacze biodra.
2) Algorytm interdyscyplinarnego prowadzenia pacjenta z ostrym złamaniem.
3) Formularz streszczenia wypisu ze szpitala dla lekarza rodzinnego, który będzie zapewniał ciągłą opiekę w
środowisku, włączając w to informację związaną z prewencją złamań.
b) Ocena:
Zebrano wywiady u 21 pacjentów (średnia wieku 78 lat) po wypisie ze szpitala i od 9 -ciu lekarzy.
Wyniki pacjentów: pacjenci potrzebowali więcej ćwiczeń podczas pobytu w szpitalu i pisemnej informacji o
ćwiczeniach i bezpieczeństwie w domu. Pisemna informacja dostarczona w oprawce była przyjęta przez 7/10
pacjentów. Ok.75%, 15/21 pacjentów Ŝyczyło sobie informacji na temat ochraniaczy biodra.
Wyniki lekarzy rodzinnych:
Sugestie obejmowały wzrost wiedzy pacjentów o zapobieganiu złamaniom, kontynuację edukacyjnych programów na
oddziałach geriatrii, w czasowych domach opieki społecznej, na przykład: w zakładach fizykoterapii i klinikach
prewencji. 3/9 lekarzy było przychylnie nastawionych do rekomendacji ochraniaczy biodra.
Wnioski
Ocena potrzeb przeprowadzona z pacjentami i obsługą programu moŜe pomóc w opracowaniu środków, które są
specyficzne dla danego pacjenta i związane z opieką nad osobami z ryzykiem złamań, podnoszą równieŜ świadomość
na temat osteoporozy. Bazując na ocenie programu, pacjenci Ŝyczą sobie więcej ćwiczeń w szpitalu a podczas wypisu
więcej instrukcji o ćwiczeniach. Lekarze rodzinni potrzebują więcej aktualności związanych ze środowiskowym
wsparcia zdrowia, dokumentacji o tym jak przepisywać protektory biodra i więcej wiedzy na o problematyce
geriatrycznej, włączając w to zapobieganie złamaniom.
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WYNIKI LECZENIA ZACHOWAWCZEGO OSTEOPOROTYCZNEGO ZŁAMANIA BLIśSZEJ NASADY
KOŚCI RAMIENNEJ U CHORYCH W WIEKU PODESZŁYM
Ciesielczyk B.1, Nowik M.2
1
Oddział Chirurgiczny Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Glebowa 17, 61-312 Poznań
2
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
e-mail: swan10@wp.pl
Słowa kluczowe: złamania osteoporotyczne, złamania kości ramiennej
Cel pracy
Celem pracy jest ocena leczenia zachowawczego złamań bliŜszej nasady kości ramiennej (b.n.k.r) u chorych powyŜej
70 roku Ŝycia.
Materiał i metoda
W latach 1996-2003 leczono 83 chorych. Na podstawie dokumentacji medycznej retrospektywnie określono typ
złamania, sposób i skuteczność repozycji. Sposób unieruchomienia (temblak, gips wiszący, miękki opatrunek Desaulta,
gipsowy opatrunek Desaulta).
Wyniki
Wyniki oceniano na podstawie skali Constant – Murley’a. W badanej grupie nie stwierdzono stawu rzekomego lub
martwicy głowy kości ramiennej. U 48,2% leczonych osiągnięto dobry końcowy wynik leczenia, u 31,3% zadowalający, a u 20,5% zły.
Wnioski
1. Końcowy wynik leczenia b.n.k.r. zaleŜał od typu złamania, był gorszy w złamaniach wieloodłamowych i z
towarzyszącym zwichnięciem głowy kości ramiennej.
2. Najbardziej skutecznym sposobem postępowania w załamaniach b.n.k.r. jest wczesne leczenie czynnościowe.
P17
HUMERUS PROXIMAL EPIPHYSIS OSTEOPOROTIC FRACTURE IN THE ELDERLY - RESULTS OF
CONSERVATIVE TREATMENT
Ciesielczyk B.1, Nowik M.2
1
Surgical Department, Franciszek Raszeja Memory Hospital, ul. Glebowa 17, 61-312Poznan, Poland
2
Department of Anatomy, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
127

e-mail: swan10@wp.pl
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Objectives
The aim of the study has been to analyse the effects of conservative treatment of the fracture of humerus proximal
epiphysis in subjects over 70 years of age.
Study material and methods
In the years 1996-2003 83 patients underwent conservative treatment of humerus proximal epiphysis fracture. Based on
patient's hospital records, the type of fracture, method and effectiveness of reposition and the type of immobilisation
(sling, hanging plaster, Desault's bandage, Desault's plaster) were determined. Treatment results were evaluated using
Constant-Murley Scale.
Results
None of the study group patients developed pseudoarthrosis or humerus head necrosis. Good overall results of
treatment were reported in 48,2% of patients, satisfactory in 31,3% of patients and unsatisfactory in 20,5% of patients.
Conclusion
1. The final treatment results of proximal epiphysis fracture in the elderly depended on the type of fracture and were
worse in comminuted fractures and in fractures with humerus head dislocation.
2. Early mobilisation is the most effective therapeutic approach in humerus proximal epiphysis fractures.
P18
BŁĘDY, NIEBEZPIECZEŃSTWA I PUŁAPKI WCZESNEJ REHABILITACJI RUCHOWEJ PO
OPERACYJNYM LECZENIU OSTEOPOROTYCZNYCH ZŁAMAŃ NASADY BLIśSZEJ KOŚCI UDOWEJ
Ciesielczyk B.,1 Nowik M.2
1 Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
2 Z Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: złamania osteoporotyczne, złamania kości udowej
Wstęp
Wczesne usprawnienie ma decydujące znaczenie w leczeniu starczych złamań nasady bliŜszej kości udowej. Specyfikę
postępowania określa zaawansowana osteoporoza, zniedołęŜnienie i niejednokrotnie demencja starcza. Algorytm
postępowania zaleŜy nie tylko od rodzaju operacji, ale takŜe od stanu ogólnego chorego.
Cel pracy
Celem pracy jest analiza niepowodzeń i powikłań rehabilitacji chorych po operacyjnym leczeniu osteoporotycznych
złamań nasady bliŜszej kości udowej.
Materiał
Analizowano przebieg rehabilitacji 171 chorych powyŜej 80 roku Ŝycia, leczonych operacyjnie z powodu złamania
nasady bliŜszej kości udowej. Chorych podzielono na grupy w zaleŜności od sprawności przed złamaniem, typu
złamania i rodzaju wykonanej operacji.
Metoda
U chorych po alloplastyce połowiczej i zespoleniu metodą Endera pierwszego dnia po operacji pełne obciąŜenie
operowanej kończyny. U chorych po zespoleniu śrubami kaniulowanymi i DHS zalecono częściowe obciąŜenie
operowanej kończyny przez 4 tygodnie po operacji. Rehabilitację rozpoczęto bezpośrednio po operacji na Oddziale
Chirurgicznym i po nauczeniu chodzenia w balkoniku kontynuowano w domu. Na podstawie dokumentacji w poradni
przyszpitalnej oceniono powrót sprawności leczonych (własna skala oceny sprawności) i powikłania będące wynikiem
rehabilitacji.
Wyniki
Mimo wczesnej rehabilitacji w okresie do 12 miesięcy po operacji zmarło 14 chorych (8,2%). Stwierdzono migrację
prętów Endera do stawu biodrowego u 3 chorych, • migrację dystalną prętów Endera u 7 chorych, zwichnięcie protezy
połowiczej u 2 chorych. Z powikłań ogółnoustrojowych wystąpiły: zawał mięśnia sercowego - 2 chorych, krwawienie
z przewodu pokarmowego - 11 chorych, udar mózgu - 2 chorych, nasilenie demencji starczej -28 chorych, zakrzepica
Ŝylna operowanej kończyny - 7 chorych. Nie stwierdzono złamania lub wyłamania łączników metalowych. 93 chorych
(54,4%) powróciło do trybu Ŝycia sprzed złamania.
Wnioski
Wczesna, intensywna rehabilitacja po operacyjnym leczeniu złamania nasady bliŜszej kości udowej u osób w wieku
podeszłym jest obarczona ryzykiem powikłań mechanicznych i ogólnoustrojowych, lecz pozwala na powrót chorych
do dotychczasowego trybu Ŝycia.
P18
BENEFITS AND RISK OF EARLY PHYSICAL REHABILITATION FOLLOWING SURGICAL
TREATMENT OF OSTEOPOROTIC FRACTURES OF THE PROXIMAL EPIPHYSIS OF THE FEMUR
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Introduction
Early physical rehabilitation is a decisive factor in treatment of osteoporotic fractures of the proximal epiphysis of the
femur. The specificity of the overall therapeutic approach is determined by advanced osteoporosis and severe
disability, often comorbid with senile dementia, and depends not only on the type of surgery, but also on the patient’s
general health status.
Aim of the study
This study has aimed to analyse failures and complications of physical rehabilitation following surgical treatment of
the proximal epiphysis of the femur osteoporotic fractures.
Study material
The effects of rehabilitation were analysed in 171 patients (> 80 years of age) who had undergone surgical treatment of
osteoporotic fracture of the proximal epiphysis of the femur. The patients were categorized depending on the degree of
their mobility before the fracture, type of the fracture and type of the surgery.
Methods
Patients after either hip hemiarthroplasty or Ender fixation were advised to fully load the operated leg from the first day
after surgery. Patients after either cannulated screws fixation or DHS fixation were advised to only partially load the
leg for the first 4 weeks after the surgery to be followed by full load afterwards. The rehabilitation was started
immediately after surgery at the Surgery Clinic and once patient had been taught to walk in the walking frames the
rehabilitation was continued at home. Based on the hospital and out patient clinic records the restoration of patients’
mobility (based on our original scale of mobility assessment) and rehabilitation related complications were evaluated.
Results
Despite early onset of rehabilitation, 14 patients (8.2%) died in the period of 12 months following the surgery. Ender
rods migrated to the hip joint in 3 patients and distally in 7 patients, and 2 patients had luxation of the hip prosthesis.
Systemic complications included myocardial infarction (2 patients), gastrointestinal bleeding (11), brain stroke (2),
exacerbation of senile dementia (28) and venous thrombosis in the operated leg (7). There were no cases of fractures of
the connecting rods. Of the whole study group 93 patients (54.4%) returned to their normal physical activity from
before the surgery.
Conclusions
Although early and intensive physical rehabilitation following surgical treatment of the proximal epiphysis of the
femur osteoporotic fractures in the elderly carries the risk of both local (including mechanical) and systemic
complications, it allows the patients to return to their normal physical activity.
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GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI U CHORYCH Z NADśERKOWYM ZAPALENIEM PRZEŁYKU
DŁUGOTRWALE LECZONYCH OMEPRAZOLEM
Sikorski T., Marcinowska-Suchowierska E.
Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 00-416
Warszawa, Czerniakowska 231
Słowa kluczowe: gęstość mineralna kości, omeprazol, zapalenie przełyku
Wstęp
ChociaŜ zmniejszoną gęstość kości wykazano wcześniej w stanach achlorhydrii lub hipochlorhydrii takich jak
niedokrwistość złośliwa i przebyta gastrektomia, nie jest znany wpływ na kości długotrwałego zahamowania
wydzielania kwasu solnego przez inhibitory pompy protonowej.
Cel pracy
Ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u chorych z nadŜerkowym zapaleniem przełyku długotrwale leczonych
omeprazolem w porównaniu do grupy kontrolnej leczonej cyzaprydem. Materiał i metoda
Do badania włączono pacjentów, męŜczyzn w wieku 18-80 lat i kobiety w wieku 60-80 lat, zdrowych i nie
przyjmujących leków wpływających na metabolizm wapniowo-fosforowo-magnezowy, z rozpoznanym endoskopowo
nadŜerkowym zapaleniem przełyku, będących w stadium remisji klinicznej i endoskopowej na omeprazolu. Z 29
pacjentów z nadŜerkowym zapaleniem przełyku, w stadium remisji przez rok na omeprazolu, po próbie leczenia
cyzaprydem, 16 chorych (11 męŜczyzn i 5 kobiet), w wieku 59,8 ± 3,3 (średnia ± SEM) lat, musiało kontynuować
omeprazole w dawce 20 mg/d, a pozostałych 13 (8 męŜczyzn i 5 kobiet), w wieku 57,7 ± 4,5 lat, przyjmowało
cyzapryd w dawce 30 mg/d przez 2 lata. Pomiaru BMD w kręgosłupie lędźwiowym (L2-L4) i w prawym biodrze
(Neck, Trochanter, Ward’s) dokonywano co roku metodą dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA).
Dodatkowo oznaczano co roku stęŜenie wapnia, fosforu, magnezu i całkowitą fosfatazę alkaliczną w surowicy oraz
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kalciurię z korekcją na kreatyninę. Wszystkie parametry densytometryczne i biochemiczne podawano w wartościach
bezwzględnych i w procentach wartości wyjściowych. Analizie poddano wszystkich pacjentów, którzy rozpoczęli
badanie. Dla oceny statystycznej zastosowano odpowiednie testy nieparametryczne: test U Mann-Whitney’a i test
Friedman’a z testem wielokrotnych porównań Dunn’a dla analizy róŜnic w zmiennych ilościowych i dokładny test
Fisher’a dla analizy róŜnic w zmiennych jakościowych. Przyjęto poziom istotności p < 0.05.
Wyniki
Po 3 latach nie stwierdzono istotnych róŜnic w BMD u pacjentów na omeprazolu i cyzaprydzie: L2-L4 1,159 ± 0,07 i
1,188 ± 0,05 g/cm2, Neck 0,934 ± 0,03 i 0,942 ± 0,07 g/cm2, Trochanter 0,911 ± 0,03 i 0,860 ± 0,06 g/cm2 i Ward’s
0,781 ± 0,04 i 0,777 ± 0,08 g/cm2, odpowiednio. Jednak wyraŜona w procentach wartości wyjściowej BMD w Ward's
była wyŜsza po 3 latach na omeprazolu (101,4 ± 2,2%) niŜ na cyzaprydzie (96,4 ± 0,8%, p < 0,05). Na omeprazolu
obserwowano wzrost BMD o 2,2 ± 1,0% w L2-L4 po 2 latach i o 3,9 ± 1,3% w Trochanter po 3 latach, natomiast na
cyzaprydzie spadek o 3,6 ± 0,8% w Ward's po 3 latach (p < 0,05 dla wszystkich porównań) bez innych zmian. W
badaniach biochemicznych stwierdzono tylko przejściowy spadek stęŜenia magnezu w surowicy po 2 latach w
porównaniu do wartości wyjściowych (p < 0,05) w obu grupach pacjentów, prawdopodobnie związany z dietą.
Wnioski
3-letnie leczenie omeprazolem nie zmniejsza BMD. Obserwowane zmiany BMD były związane z wiekiem.
P19
BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH EROSIVE OESOPHAGITIS TREATED WITH LONGTERM OMEPRAZOLE
Sikorski T., Marcinowska-Suchowierska E.
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Introduction
Although decreased bone density has been previously revealed in achlorhydric or hypochlorhydric states such as
pernicious anaemia and in postgastrectomy patients, bone effects of long-term acid suppression with proton pump
inhibitors are unknown.
Aim of the study
To assess bone mineral density (BMD) in patients with erosive oesophagitis on long-term therapy with omeprazole
compared to those on cisapride as controls.
Material & methods
Out-patients, males aged 18-80 yrs. and females aged 60-80 yrs., with no diseases and no drugs influencing Ca-P-Mg
metabolism, with endoscopically diagnosed erosive oesophagitis and remaining in clinical and endoscopic remission
on omeprazole were included in the study. Out of 29 out-patients with erosive oesophagitis held in 1-year remission on
omeprazole, after cisapride trial, 16 patients (11 males and 5 females), aged 59.8 ± 3.3 (mean ± SEM) years, had to
continue with omeprazole 20 mg/day, and the other 13 (8 males and 5 females), aged 57.7 ± 4.5 years, received
cisapride 30 mg/day for 2 years. Annually, BMD at the lumbar spine (L2-L4) and the right hip subregions (neck,
trochanter, Ward’s triangle) were measured by dual energy X-ray absorptiometry. Additionally, serum calcium,
phosphorus, magnesium, total alkaline phosphatase and urinary calcium excretion corrected for creatinine were
measured annually. All densitometric and biochemical parameters were given as absolute values and as percent of
baseline. The data were analyzed on an intention-to-treat basis. For statistical analysis the following nonparametric
tests have been applied: the Mann-Whitney U-test and Friedman test with Dunn’s multiple comparisons test to analyze
differences in quantitative variables and the exact Fisher’s test to analyze differences in qualitative variables as
appropriate. The significance level p < 0.05 was used.
Results
After 3 yrs. we revealed no significant differences in BMD in patients on omeprazole and cisapride: L2-L4 1.159 ±
0.07 and 1.188 ± 0.05 g/cm2, Neck 0.934 ± 0.03 and 0.942 ± 0.07 g/cm2, Trochanter 0.911 ± 0.03 and 0.860 ± 0.06
g/cm2, and Ward’s 0.781 ± 0.04 and 0.777 ± 0.08 g/cm2, respectively. However, when expressed as percent of baseline,
BMD at Ward's triangle was higher after 3 yrs. on omeprazole (101.4 ± 2.2%) than on cisapride (96.4 ± 0.8%, p <
0.05). On omeprazole there was an increase in BMD of 2.2 ± 1.0% at the lumbar spine at year 2, and 3.9 ± 1.3% at
trochanter at year 3, but on cisapride a decrease of 3.6 ± 0.8% at Ward's triangle at year 3 (p < 0.05 for all
comparisons) and no other changes. On biochemistry, there was only a transient fall in serum magnesium at year 2
compared to baseline (p < 0.05) in both groups of patients, probably diet-related.
Conclusions
A 3-year omeprazole therapy did not reduce BMD. The observed BMD changes were age-related.
P20
OCENA GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ LECZONYCH LEKAMI
PRZECIWPSYCHOTYCZNYMI II GENERACJI
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Słowa kluczowe: Gęstość mineralna kości, leczenie przeciwpsychotyczne, schizofrenia
ObniŜona gęstość mineralna kości oraz działanie czynników ryzyka moŜe doprowadzać do rozwoju osteopenii i
osteoporozy. U chorych na schizofrenię przyczynia się tego długotrwałe przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych
(powodujące hiperprolaktynemię i hypogonadyzm), zmniejszona aktywność fizyczna, palenie papierosów,
nieodpowiednia dieta, mała ekspozycja na światło słoneczne i polidypsja. Ograniczenie lub eliminowanie
wymienionych czynników ryzyka, wczesna diagnostyka i leczenie zaburzeń moŜe zmniejszyć częstość osteopenii i
osteoporozy w tej grupie chorych.
Cel
Ocena gęstości mineralnej kości u chorych na schizofrenię leczonych róŜnymi lekami przeciwpsychotycznymi II
generacji i porównanie uzyskanych wyników z wynikami grupy kontrolnej.
Grupy badane i metoda
60 chorych na schizofrenię (26 leczonych risperidonem i 34 leczonych olanzapiną) oraz 38 zdrowych, nieleczonych
osób. U wszystkich badanych przeprowadzano ujednolicony wywiad, badanie lekarskie i wykluczono osoby, u których
z powodu innych chorób lub leczenia mogła wystąpić osteoporoza.. Do badania włączono tylko kobiety w okresie
przedmenopauzalnym. Gęstość mineralną kości (BMD) oceniano na podstawie badania densytometrycznego DEXA w
odcinku lędźwiowym kręgosłupa (L2-L4).
Wyniki i omówienie
Istotnie statystycznie częściej obniŜone BMD występowało w grupie chorych na schizofrenię, w porównaniu do grupy
kontrolnej. Nie wykazano istotnej statystycznie róŜnicy pomiędzy grupami pacjentów przyjmujących roŜne leki
przeciwpsychotyczne II generacji.
U 37,7% chorych na schizofrenię stwierdzono obniŜenie gęstości mineralnej kości (28,3% osteopenia i 9,4%
osteoporoza), podczas gdy w grupie kontrolnej u 15,8% osób (13,2% osteopenia i 2,6% osteoporoza). Nie wykazano
róŜnicy pomiędzy grupami pacjentów przyjmującymi risperidon lub olanzapinę.
Wnioski
U pacjentów ze schizofrenią istotnie statystycznie częściej występuje obniŜenie gęstości mineralnej kości w
porównaniu do grupy osób zdrowych, czemu sprzyja szereg czynników ryzyka niŜszego BMD w tej grupie chorych.
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Decrease in bone mineral density may lead to osteopenia or osteoporosis. In patients with schizophrenia it may be
attributed to medication - related hyperprolactinemia and hypogonadism, low physical activity, smoking, dietary
deficiencies, low exposure to sunshine and polydipsia. Many of these factors can be eliminated. Early diagnosis and
treatment may decrease the prevalence of osteoporosis amongst people with schizophrenia.
Aim of the study
The aim of the study was to evaluate bone mineral density in patients with diagnosis of schizophrenia treated with
second generation antypsychotics in reference to control group of healthy, unmedicated volunteers.
Subjects and methods
Participants in the study were 60 schizophrenic patients: 26 was treated with risperidone and 34 with olanzapine and 38
healthy, unmedicated volunteers - control group. Subjects were excluded for any medical condition or treatment known
to cause osteoporosis. Female were all premenopausal. Bone mineral density was determined by dual X-ray
absorptiometry (DEXA).
Results and discussion
Patients with schizophrenia suffer lower mean bone mineral density in comparison to control group and there was no
significant statistical difference between patients treated with risperidone or treated with olanzapine.
In 37,7% patients BMD was decreased (28,3% osteopenia i 9,4% osteoporosis) and in 15,8% controls (13,2%
osteopenia i 2,6% osteoporosis). There was no difference between groups treated with risperidone or olanzapine.
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Conclusion
Patients with schizofrenia have significantly lower bone mineral density comparing to healthy controls, it may be
caused be several risk factors of lower BMD in this group of patients
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CELIAKIA JAKO POTENCJALNIE ODWRACALNA PRZYCZYNA NISKIEJ GĘSTOŚCI KOSTNEJ U
MŁODYCH KOBIET – PREZENTACJA TRZECH PRZYPADKÓW
Skowrońska-Jóźwiak E., Sewerynek E., Cyniak-Magierska A., Lewiński A.
Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy w Łodzi
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Słowa kluczowe: celiakia, hipokalcemia, gęstość mineralna kości, leczenie
Wstęp
Celiakia doprowadza do hipokalcemii, wtórnej nadczynności przytarczyc oraz osteomalacji wskutek zaburzeń
wchłaniania wapnia i witaminy D3. Klinicznie stan ten charakteryzuje się dolegliwościami bólowymi ze strony układu
kostnego oraz osłabieniem mięśni proksymalnych. Jednak w dobie rozpowszechnienia densytomerii często przyczyną
kontaktu ze specjalistą jest nieprawidłowy densytogram.
Pacjenci
Trzy młode kobiety (średni wiek 24,3 lat), zgłosiły się do Poradni Osteoporozy z bólami kostno-mięśniowymi oraz z
wynikami wskazującymi na densytometryczne cechy osteoporozy (średnie BMD L2-L4 0,534g/cm2, średnie Z-score –
4,4, średnie T-score –4,4).
Wstępnie zebrany wcześniejszy wywiad nie wskazywał na Ŝadne przewlekłe choroby, złamania, ani jakąkolwiek
długotrwałą terapię. W badaniu klinicznym zwracał uwagę niski wzrost i drobna budowa ciała (BMI <19 kg/m2) oraz
dodatnie objawy Chwostka i Trousseau.
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono wybitną hipokalcemię i hipokalciurię (średnie stęŜenie wapnia
całkowitego 1,53 mmol/L; przy normie: 2,2-2,55 mmol/L, średnie dobowe wydalanie wapnia 0,36 mmol/24 h przy
normie: 2,5-6,25 mmol/24h), stęŜenia fosforanów w surowicy obniŜone lub na dolnej granicy normy (0,89 mmol/L
norma: 0,87-1,45 mmol/L), obniŜone stęŜenie cholesterolu (średnie stęŜenie 83 mg/dL, przy normie 140-200 mg/dL)
oraz tendencję do anemizacji (średnie stęŜenie Hb 10,2 g/L), u jednej chorej takŜe wydłuŜenie czasu krzepnięcia.
Ponadto występowały znamienne podwyŜszenie stęŜenia fosfatazy alkalicznej (średnie stęŜenie 540 IU/L, norma 42141 IU/L) i podwyŜszone stęŜenie PTH (średnie stęŜenie 420 pg/mL; norma 15-65 pg/mL). StęŜenia mocznika,
kreatyniny i magnezu były prawidłowe. U wszystkich pacjentek przeprowadzono diagnostykę w kierunku zespołu
złego wchłaniania. U dwóch pacjentek wykonano gastroskopię z pobraniem wycinka z dwunastnicy i stwierdzono
zanik kosmków jelitowych. Wykazano podwyŜszone stęŜenia przeciwciał antygliadynowych, antyendomysialnych
oraz transglutaminazy tkankowej. Jedna z pacjentek była w 14 tyg. ciąŜy, czego nie ujawniała. Pogłębiony wywiad z
rodziną ujawnił u tej chorej wykrycie celiakii w dzieciństwie. Jednak od stosowania zaleconej diety odstąpiła przed
wielu laty.
Leczenie
U wszystkich pacjentek zastosowano dietę bezglutenową, preparaty wapnia i alfadiol.
Efekt terapii
Zaobserwowano wyraźną poprawę u dwóch pacjentek, które zastosowały się do wskazań lekarskich. Uzyskano u nich
normalizację stęŜenia wapnia, fosfatazy zasadowej i PTH. Kontrolne badanie densytometryczne powtórzone po 18 mcach wskazywało na całkowite ustąpienie zmian kostnych.
Natomiast jedna z pacjentek nie stosowała Ŝadnego elementu wytyczonej terapii, ani nie kontaktowała się z lekarzem.
Pacjentka ta była przez nas konsultowana kiedy zgłosiła się do porodu, wówczas nadal utrzymywała się hipokalcemia.
NaleŜy podkreślić, Ŝe biochemiczne cechy wtórnej nadczynności przytarczyc stwierdzono równieŜ u noworodka.
Wnioski
1. W przypadku stwierdzenia niskiej masy kostnej u osób młodych naleŜy wykluczyć zespół złego wchłaniania.
2. Densytometria nie pozwala precyzyjnie zróŜnicować osteoporozy i osteomalacji.
3. Celiakia jest potencjalnie odwracalną przyczyną obniŜonej masy kostnej.
4. Efekt leczenia zaleŜy głównie od stosowania się pacjenta do wskazań lekarskich.
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Introduction
Coeliac disease leads to hypocalcaemia, secondary hyperparathyreoidism and osteomalacia as a consequence of
Calcium and vitamin D malabsorbtion. Clinical manifestations include bone pain and proximal muscle weakness. Now,
when densitometry is available, incorrect result of densitometry prompts specialist referral.
Presentation
Three young women (mean age 24,3 years) were admitted with bone and muscular pain and densitometric signs of low
bone mass (mean BMD L2-L4 0,534g/cm2, mean Z-score –4,4; mean T-score –4,4). There was no past history of
fractures, other severe diseases or any longstanding therapy that might have affected bone density. There was no family
history of osteoporosis.
Examination revealed patients with short stature, low BMI <19 kg/m2, positive Chvostek`s and Trousseau signs.
Investigations
We found low plasma and urine Calcium (mean serum calcium level 1,53 mmol/L; ref. range: 2,2 –2,55; mean urinary
calcium 0,36 mmol/24 h; ref. range 2,5-6,25 mmol/24h), low Albumin Adjusted Ca 0,9 mmol/L (mean concentaration
1,2-1,32 mmol/L) , low concentration PO4 (mean level 0,89 mmol/L; ref. range: 0,87 – 1,45 mmol/L), low total
cholesterol 98 mg/dL (140-200), and decreased concentration of Hb 10,7 g/dL. Significantly increased levels of
alkaline phosphatase (mean level 540 IU/L, ref. range 42-141 IU/L and PTH (mean level 420 pg/mL; ref. range 15-65
pg/mL) were observed. Serum concentrations of Mg, Urea and Creatinine were normal.
In two patients gastroscopy and small-bowel biopsy demonstrated villous atrophy. Raised titres of antigliadin and
antiendomysial antibodies were consistent with coeliac disease.
One patient, despite initial denial, was found to be pregnant (14 weeks of gestation). Detailed discussion with her
family revealed past history of coeliac disease, but treatment of this condition was abandoned in childhood.
Treatment
Gluten-free diet and Alpha-calcidiol together with Calcium supplements (as Calcium Carbonate) were applied.
Further Progress
Two out of three patients were compliant with prescribed treatment. In these patients we noticed normalisation of
Calcium, alkaline phosphatase and PTH levels. Densitomerty assessed 18 month later returned to normal. The third
(pregnant) patient failed to comply with treatment. When assessed immediately prior to delivery, she was still
hypocalcaemic and had raised PTH. At 39 weeks of gestation she delivered an infant with severe hypocalcaemia.
Conclusions
1. In young persons with low bone mass malabsorption syndromes should be excluded.
2. Densitometry does not allow for precise differentiation between osteoporosis and osteomalacia.
3. Coeliac disease is a potentially reversible cause of low bone mineral density in young people.
4. Effect of treatment is highly dependent on patient’s compliance.
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The aim of the present study was to assess the bone mineral density (BMD) in patients with chronic pancreatitis, to
analyse bone age- and gender-related characteristics, and to develop a method of correction of revealed changes.
We studied 71 patients with verified chronic pancreatitis (CP), treated in the outpatient department of Ternopil 2nd
Clinic. The patients were aged from 23 to 71 years, males – 22, females – 44. BMD indices were studied by means of
Dual Energy X-Ray Absorptiometry (Lunar, Corp., Madison, WI, USA) at the lumbar spine level. The valutation of
indices was perfomed according to the WHO recommendations (Geneva, 1994). Osteopenia was classified according
to L Rozhinska (2002). We revealed osteosclerosis in 10% of patients, I grade osteopenia - in 20%, II grade osteopenia
– in 14%, III grade osteopenia - in 17%, osteoporosis - in 24% of patients. Among patients with CP, concomitant
osteodeficiency at age <45 years was prevalent mostly among men (71.4 %), at age 46-60 years – among women
(68.8%), at age >60 years – exclusively among women (100%). In women with CP the prevalence and the degree of
osteoporotic changes correleted positively with age and with duration of posmenopausal period.
Patients with diagnosed osteodeficiency were administered for 2 months a supplement of vitamins and minerals, 1
tablet qd, containing calcium – 500 mg, vitamin D3 - 200 IU, and 5 microelements: boron – 250 µ, zinc – 7.5 mg,
manganese – 1.8 mg, copper – 1.0 mg, magnesium – 40 mg. The following 2 months the patients were administered 1
tablet bid with lower contents of the above components: calcium – 250 mg, vitamin D3 - 50 IU, and 4 microelements:
boron – 50 µ, zinc – 2 mg, manganese – 0.5 mg, copper – 0.5 mg. These treatment regimens were administered twice a
year under the control of serum calcium. Densitometry performed after 1 year follow-up revealed significant (p<0.05)
improvement of bone mineralization, i.e., increase of BMD by 0.211±0.020 g/m2 or 2.31±0.87 %.
Thus, we have demonstrated the efficacy of the above vitamin and mineral complexes in complex management of
patients with CP and concomitant osteodeficiency.
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POSTĘPOWANIE W NIEDOBORZE MASY KOSTNEJ U CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM
TRZUSTKI
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I.Ya. Horbachevsky Ternopil Medical University, Ternopil, Ukraina
Słowa kluczowe: przewlekłe zapalenie trzustki, densytometria, osteoporoza, leczenie
Celem tego badania była ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki,
analiza charakterystycznych cech kości zaleŜnych od wieku i od płci oraz opracowanie sposobów leczenia wykrytych
zmian.
Badaliśmy 71 pacjentów ze zweryfikowanym przewlekłym zapaleniem trzustki (CP) leczonych w przychodni w
Tarnopolu na Ukrainie. Pacjenci byli w wieku od 23 do 71 lat, 23 męŜczyzn i 44 kobiety. Badano BMD metodą DXA
(Lunar,Corp; Madison,WI,USA) w kręgosłupie lędźwiowym. Ocena wskaźników była przeprowadzona zgodnie z
rekomendacją WHO (Geneva 1994). Osteopenia była klasyfikowana zgodnie z wytycznymi L. Rozhinska (2002).
Stwierdziliśmy osteosklerozę u 10% pacjentów, osteopenię I stopnia u 20% pacjentów, II stopnia osteopenię u 14%
pacjentów, III stopnia u 17%, osteoporozę u 24% pacjentów. Pośród pacjentów z CP współistniejący niedobór masy
kostnej w wieku <45 lat był przewaŜająco częstszy u męŜczyzn (71,45%), w wieku 46-60 lat - wśród kobiet (68,8%),
w wieku powyŜej 60 lat wyłącznie wśród kobiet (100%). U kobiet z CP częstość i stopień zmian osteoporotycznych
pozytywnie korelowały z długością okresu menopauzy. Pacjenci ze zdiagnozowanym niedoborem masy kostnej byli
przez 2 miesiące suplementowani witaminami i minerałami, 1 tabletka dziennie zawierająca 500mgCa, Vit.D3-200 IU i
pięć mikroelementow: bor-250 u, cynk-7,5 mg, mangan-1.8mg, miedź-1.0mg, magnez-40 m. Przez kolejne 2 miesiące
pacjenci otrzymywali 1 tabletkę dziennie z niską zawrtością takich skladników jak: wapno-250 mg, Vit,D-50 IU i 4
mikroelementy: bor-50 u, cynk-2 mg, managan-0,5mg, miedź-0,5mg. To leczenie był prowadzone 2 razy w roku pod
kontrolą poziomu Ca w surowicy. Densytometria wykonana po upływie 1 roku wykazywała znaczący (p,0.05) wzrost
meneralizacji kości, to znaczy wzrost BMD Z 0.211+/-0.020 g/m2 lub 2.31+/-0.87 5%.
W ten sposób wykazaliśmy skuteczność wyŜej wymienionych witamin i kompleksu minerałów w kompleksowym
leczeniu pacjentów z CP z współistniejącym niedoborem masy kostnej
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Wstęp
Powszechnie akceptowany jest pogląd, Ŝe szczytowa masa kostna (ang. peak bone mass), jaką osiąga człowiek w
wieku 25-30 lat, w znacznej mierze podlega kontroli genetycznej. Nie moŜna jednak pominąć wpływu na prawidłową
mineralizację kośćca w kaŜdym wieku, a szczególnie w okresie wzrastania szkieletu, czynników modyfikalnych
związanych z trybem Ŝycia i odŜywianiem.
Ich usunięcie leŜy u podstaw profilaktyki osteopenii i osteoporozy.
Cel pracy
Ocena wpływu diety ubogowapniowej na zasoby mineralne kości u dzieci i młodzieŜy.
Materiał, metody
Badaniami objęto 89 dzieci (49 dziewcząt i 40 chłopców) wieku 5-18 lat, u których wykluczono schorzenia
wpływające na metabolizm kostny. Informację o podaŜy wapnia w codziennej diecie uzyskiwano ze standaryzowanego
wywiadu. Do badań kwalifikowano dzieci, których wywiad wskazywał na niską zawartość wapnia w diecie - poniŜej
500mg/dobę. Badaną grupę podzieloną w zaleŜności od wieku: I grupa dzieci (przed pokwitaniem) od 5-9 lat; II grupa
(wczesny okres pokwitania) 9-15 lat; III grupa (późny okres pokwitania) 15-18 lat. Pomiar densytometryczny
wykonano metodą absorbcjometrii promieniowania X o podwójnej energii (DEXA) z zastosowaniem systemu DPX-2
(LUNAR) Radiation Corp.) w wersji 1,3z.. Gęstość mineralną kości (BMD) oceniano w całym szkielecie (total BMD)
oraz w kręgach L2-L4 (spine BMD) w g/cm2 oraz jako wskaźnik Z-score. W surowicy dzieci oznaczono: stęŜenie Ca,
Ca2, P, aktywność całkowitej fosfatazy zasadowej (FA) i jej izoenzymu kostnego.
Wyniki
Całkowita masa mineralna kości (total BMD) poniŜej 5 percentyla (wg norm dla wieku i płci) występowała u 56,98%
badanych dzieci. Stwierdzono istotne obniŜenie masy mineralnej z zakresie kręgosłupa u chłopców (p< 0,01) w
porównaniu z dziewczynkami, które wynosiły odpowiednio: 0,731±0,17 g/cm2 i 0,835±0,19 g/cm2.
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NajniŜszy średni wskaźnik Z-score (– 1,850) stwierdzany był w grupie III w porównaniu do grupy I i II i wynosił: (1,194) (p<0,01) i (-1,201) (p<0,05) odpowiednio. Stwierdzono istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy total
BMD i spine BMD, a BMI. Współczynnik korelacji wynosił odpowiednio: r=0,56 i r=0,41 (p<0,001).
Wnioski
1. Uzyskane wyniki badań densytometrycznych wykazały obniŜenie masy mineralnej kości u większości dzieci
z niską zawartością wapnia w diecie (ok. 60 %).
2. Osteopenię wyraŜoną średnim wskaźnikiem Z-score (– 1,850) stwierdzono w grupie III (dzieci najstarszych),
co stanowi zagroŜenie w osiągnięciu optymalnego poziomu szczytowej masy kostnej.
3. Badania własne wskazują na konieczność wprowadzenia powszechnego programu profilaktyki osteopenii i
osteoporozy u dzieci, zwłaszcza u progu pokwitania.
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Introduction
It is commonly accepted that the peak bone mass reached by a man at the age of 25-30 is to a large extent subject to
genetic control. However, the effect of modifiable factors associated with lifestyle and nutrition on normal
mineralization of the skeleton at any age, but especially at the skeleton growth cannot be excluded.
Elimination of these factors is the major task of osteopenia and osteoporosis prevention.
Aim of study
Assessment of the effect of low-calcium diet on bone mineral content in children and adolescents.
Material and methods
The study involved 89 children (49 girls and 40 boys) aged 5-18 years, in whom diseases affecting bony metabolism
had been excluded. Data on dietary calcium intake were obtained via a standardised interview. The children with a
history of low dietary calcium content (below 500 mg/day) were recruited. The study group was divided according to
age: group I, age 5-9 years (children before puberty); group II, age 9-15 years (early puberty); group III, 15-18 years
(late puberty). Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) was used for densitometric measurements, System
(LUNAR). Bone mineral density (BMD) was assessed in the whole skeleton (total BMD), in vertebrae L2-L4 (spine
BMD) in g/cm2 and as Z-score. Concentrations of Ca, Ca2, P, activity of alkaline phosphatase (AP) and its bony
isoenzyme were determined in the serum.
Results
Total bone mass (total BMD) below 5th percentile (according to the norm for age and gender) was found in 56.98% of
the children involved in the study. A significant reduction was noted in the spine mineral mass in boys (p< 0.01) as
compared to girls (0.731±0.17 g/cm2 and 0.835±0.19 g/cm2, respectively).
The lowest mean Z-score (– 1.850) was observed in group III as compared to group I (-1.194) (p<0.01) and group II (1.201) (p<0.05). There were statistically significantly positive correlations between total and spine BMD and BMI. The
correlation coefficient was r=0.56 and r=0.41 (p<0.001), respectively.
Conclusions
1. Densitometric findings showed a reduction in bone mineral density in most of the children with low-calcium
diet z niską zawartością wapnia w diecie (c. 60%).
2. Osteopenia expressed as Z-score (– 1,850) was found in group III (the oldest children), which may preclude
reaching the optimum level of peak bone mass.
3. Our research indicates that it is necessary to introduce a public prophylactic scheme to prevent osteopenia and
osteoporosis in children, especially at the beginning of puberty.
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Wyniki badań z ostatnich lat dowodzą, Ŝe osteoporoza u dzieci i młodzieŜy nie jest zjawiskiem rzadkim. Istotną rolę w
profilaktyce i leczeniu tego schorzenia odgrywają czynniki środowiskowe, w tym racjonalne Ŝywienie i prawidłowy
tryb Ŝycia.
Cel pracy
Ocena gęstości mineralnej tkanki kostnej w powiązaniu z wielkością i strukturą spoŜycia wapnia z produktów
mlecznych w grupie młodzieŜy w wieku od 13 do 18 lat.
Materiał i metodyka
Badania przeprowadzono w 2004 roku wśród 335 osób (163 chłopców i 172 dziewcząt) pochodzących z trzech
środowisk: wsi, małego miasta i duŜego miasta. Zwyczajowe spoŜycie 13 produktów mlecznych oszacowano metodą
częstotliwości spoŜycia Ŝywności za pomocą kwestionariusza ADOS-Ca. W oparciu o wyznaczoną ilość i
częstotliwość spoŜycia produktów mlecznych w ciągu tygodnia oraz tabele wartości odŜywczej wyliczono spoŜycie
wapnia w mg/dzień i porównano z normą Ŝywienia. Oceny masy ciała, na podstawie wskaźnika BMI (kg/m2),
dokonano u 312 osób (154 chłopców i 158 dziewcząt), a oceny stanu tkanki kostnej u 254 osób (126 chłopców i 128
dziewcząt). Gęstość mineralną tkanki kostnej wyznaczono metodą ultrasonograficzną aparatem DBM Sonic Bone
Profiler Igea (typ sondy 6-3233F.cal-A), określając prędkość fali ultradźwiękowej zaleŜnej od amplitudy. Końcowy
wynik pomiaru stanowił średnią prędkość fali ultradźwiękowej przechodzącej w obrębie nasad dalszych paliczków
proksymalnych 4 palców dłoni dominującej, którą porównano z wartościami referencyjnymi (Z-score BMD i T-score
BMD, tj. wskaźnika gęstości mineralnej tkanki kostnej). Strukturę tkanki kostnej i jej podatność na złamania opisano
wskaźnikiem określającym prawdopodobieństwo wystąpienia złamania – UBPI. ZróŜnicowanie analizowanych
zmiennych w zaleŜności od płci przeprowadzono za pomocą analizy wariancji, a rozkłady cech porównano testem chi2
przy p≤0,05.
Wyniki
Przeciętne spoŜycie wapnia z produktów mlecznych wynosiło 821mg w grupie chłopców i 674mg w grupie dziewcząt.
Przyjmując, wg wcześniejszych badań własnych, Ŝe produkty mleczne dostarczają 74% wapnia oszacowano, Ŝe
całodzienne racje pokarmowe badanej młodzieŜy realizowały normę na wapń w 101% w grupie chłopców i w 83% w
grupie dziewcząt. Pomimo zadowalającego przeciętnego spoŜycia wapnia stwierdzono u 39% chłopców i 46%
dziewcząt potencjalne ryzyko niedoborów wapnia (spoŜycie poniŜej 2/3 normy). Spośród analizowanych produktów
mlecznych, głównymi źródłami wapnia okazały się: mleko, sery podpuszczkowe, jogurty i lody. Przeciętne wartości
wskaźnika BMI w obu grupach płci wynosiły 21kg/m2. U 94% młodzieŜy wskaźnik Z-score BMI mieścił się w
zakresie dwóch odchyleń standardowych. U 1,3% chłopców Z-score BMI kształtował się poniŜej 2SD, a u 4%
chłopców i 6% dziewcząt wynosił powyŜej 2SD. Przeciętne wartości wskaźnika Z-score BMD wynosiły –0,6 u
chłopców i –0,3 u dziewcząt. Na podstawie wskaźnika Z-score BMD, u 32% chłopców i 22% dziewcząt stwierdzono
ryzyko osteopenii, a u 2% chłopców i 4% dziewcząt – ryzyko osteoporozy. W obu grupach płci średnie wartości
wskaźnika UBPI wynosiły 0,7. Osłabioną strukturę kostną z ryzykiem osteopenii (UBPI<0,7) wyznaczono u 46%
chłopców i 38% dziewcząt, a z ryzykiem osteoporozy (UBPI<0,3) u 1% badanej młodzieŜy. Dla niemal wszystkich
analizowanych zmiennych nie potwierdzono zróŜnicowania uwarunkowanego płcią (p>0,05).
Wnioski
Na kaŜde dziesięć badanych osób, u czterech wykazano potencjalne ryzyko niedoborów wapnia. Głównymi źródłami
wapnia, spośród analizowanych produktów mlecznych było mleko, sery podpuszczkowe, jogurty i lody. Pomimo
zadowalających wartości wskaźnika masy ciała, u znaczącego odsetka młodzieŜy stwierdzono nieprawidłowy status
tkanki kostnej. Około 30% osób wykazywało zbyt niską gęstość kośćca, a około 40% osób osłabioną jego strukturę.
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Introduction
Research results from recent years have revealed that osteoporosis among children and youth is not a rare phenomenon.
A significant role in the prophylactics and treatment of that disease is played by environmental factors, including
rational nutrition and proper life.
Aim of the work
The evaluation of bone mineral density in connection with the amount and structure of calcium intake from dairy
products in a youth group aged from 13 to 18.
Materials and methods
The research was carried out in the year 2004 among 335 people (163 boys and 172 girls) inhibiting three
environments: country, town and city. Habitual eating of 13 dairy products was assessed by means of the food
consumption frequency method, using the ADOS-Ca questionnaire. On the basis of the determined amount and
frequency of dairy products consumption during the week and nutritive value content tables the amount of calcium in
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mg/day was calculated and compared to the nutritional norm. The body mass evaluation, on the basis of the BMI
(kg/m2), was made among 312 people (154 boys and 158 girls), and the bone mineral state evaluation among 254
people (126 boys and 128 girls). Bone mineral density was determined by means of the ultrasonographic method using
the DBM Sonic Bone Profiler Igea (probe type 6-3233F.cal-A) apparatus, determining the ultrasonic wave speed
depending on the amplitude. The final result of the measurement stated the mean ultrasonic wave speed crossing the
further bottoms of the finger phalanx for four fingers of the main hand, which was compared with the reference values
(the Z-score BMD and the T-score BMD, i.e. bone mineral density index). Bone mineral structure and its susceptibility
to fractures was described using index that applies to fracture occurrence probability – UBPI (Ultrasound Bone Profile
Index). The differentiation of the analyzed variables concerning sex was made using the variance analysis and features
distributions were compared with the chi2 test at p≤0.05.
Results
Mean calcium intake from dairy products amounted to 821mg in the boys’ group and 674mg in the girls’ group.
Agreeing, according to earlier own research, that dairy products supply 74% of calcium, it was assessed that daily food
rations of the analyzed youth fulfilled the calcium norm in 101% in the boys’ group and in 83% in the girls’ group.
Despite satisfactory mean calcium intake it was revealed that 39% of boys and 46% of girls were under the potential
risk of calcium deficiency (consumption below 2/3 of the norm). Among the analyzed dairy products, milk, hard
cheese, yogurts and ice-cream were found to be the main calcium sources. The mean BMI in both sex groups amounted
to 21kg/m2. Among 94% of youth the Z-score BMI was within two standard deviations. Among 1.3% of boys the Zscore BMI was below 2SD, and for 4% of boys and 6% of girls amounted to numbers over 2SD. The mean Z-score
BMD values amounted to –0.6 for boys and –0.3 for girls. On the basis of the Z-score BMD, among 32% of boys and
22% of girls osteopenia risk was stated, and among 2% of boys and 4% of girls – osteoporosis risk. In both sex groups
the UBPI mean values amounted to 0.7. The weak bone mineral structure with the osteopenia risk (UBPI<0.7) was
calculated for 46% of boys and 38% of girls, and with osteoporosis risk (UBPI<0.3) for 1% of the analyzed youth. For
almost all analyzed variables no differentiation taking into consideration sex was confirmed (p>0.05).
Conclusions
Four out of ten analyzed people were revealed to be under potential risk of calcium deficiency. The main calcium
sources, among the analyzed dairy products, were milk, hard cheese, yogurts and ice-cream. Despite satisfactory values
of the body mass index, among a significant percentage of youth the improper bone mineral status was stated. About
30% of people showed too low bone density, and about 40% had its structure weak.
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Deterioration of the state of environment, social factors in considerable measure influence on structural and functional
state of the bone system (decline of mineral closeness). It namely influences the possibility of development of the
children’s osteopenia’s syndrome especially at the social dangerous categories. Task of pediatrician is the early
diagnostic of the given impairment at children that gives possibility of conducting of their adequate therapy and
prophylaxis. Since the X – ray study is not enough informing method on the initial stages of impairment, conducting of
bone quantitative computed tomography is not always accessible because this apparatus is deficient in some regions.
The question about the selection of contingent of children with high authenticity of the development of the osteopenia’s
syndrome gets up for the subsequent deep inspection. One of objective criteria of the assessment of the state of the
bone system are level of physical development, degree of its harmoniousness and proportion, assessment of indexes
calcium and phosphoric exchange and markers of forming a bone.
The principles of age somatometry are used for the adequate estimation of the level of physical development of the
bone system as an index of the anthropometry and determination of harmoniousness of child’s development. General
constitution (somatotype) is examined as the genotype, realized both in the process of co-operation of individual
constitutions and in the process of co-operation with an environment (factors physical and social). Stratification of
somatotype on the basic components (traditionally length and weight of body) is used as genetic markers during
prognostication of maturity physiology and somatic. They are very simple in determination and present during the
change. The metrical chart offered by us contains basic somatometric’s indexes and their constituents in the type of
standard anthropometric set from 21 indexes. This scheme can be used as an index of child’s biological development
with the purpose of early revealing of rejections in a state of physical development.
There were 112 children who belonged to socially – dangerous category under our observation (girls - 64, boys - 48),
age 7 – 15 years. All of the children had no the outward disturbance of physical development and disorders in the state
of health. 30 healthy children from normal families were related to the control group. The age of the inspected children
was select oriented on the beginning of the period of drawing out and activity of accumulation of bone weight.
Standard anthropometric blank was used for conducting of somatometry by us, consisted of next somatometric’s
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indexes (weight, height, length of body, height and width of face, length of overhead and lower extremities, circle of
head and thorax, circle of thigh and shoulder, calculation of anthropometric indexes). The deep review of children was
conducted by doctors – by specialists (otolaringologist, orthopaedist, neurologist, revmocardiologist, stomatologist),
data of anamnesis were studied thoroughly. We used these indexes of somatometry for the determination of variant of
biological development of child (VBD) after own formula. This general index can testify to the tendency to the early
ending of the process of growth at children with socially – dangerous category that needs the proper measures of
prophylaxis.
L25
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Pogorszenie środowiskowych, społecznych warunków jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na strukturalny i
funkcjonalny stan systemu kostnego (pogorszenie mineralnej integralności kości). Wpływa to przede wszystkim na
moŜliwość rozwoju syndromu osteopenicznego (osteopenia’s syndrome) u dzieci, szczególnie pochodzących ze
zdegenerowanych grup społecznych. Zadaniem pediatry jest wczesna diagnostyka danego upośledzenia u dzieci, co
daje moŜliwość wdrozenia odpowiedniej terapii i profilaktyki. Badanie radiologiczne nie jest wystarczającą metodą do
rozpoznawania wczesnych stadiów upośledzenia, zaś wykonywanie badań metodą ilościowej tomografii komputerowej
nie jest zawsze moŜliwe z powodu braku dostepności aparatów w niektórych regionach. Zagadnienie wyboru grupy
dzieci z wysokim prawdopodobieństwem rozwoju osteopenii pozostaje kwestią dla dalszych dogłębnych badań.
Jednym z obiektywnych kryteriów oceny stanu systemu kostnego jest poziom rozwoju fizycznego, stopień jego
zharmonizowania i proporcji, ocena gospodarki wapniowo - fosforanowej oraz markerów obrotu kostnego.
Do odpowiedniej oceny stopnia rozwoju fizycznego systemu kostnego uŜywa się zasad somatometrii jako indeksu
antropometrycznego i determinant harmonizacji rozwoju dziecka. Badany jest ogólny stan fizyczny (somatotyp) oraz
genotyp, oba realizowane w korelacji z indywidualnym stanem fizycznym a takŜe środowiskiem (czynniki fizyczne i
socjalne). Do oceny dojrzałości fizjologicznej i somatycznej dziecka uŜywa się tradycyjnie wysokości i wagi ciała. Są
one proste do określenia i uwidaczniają się przy ewentualnych zmianach. Proponowana przez nas metryczka zawiera
podstawowe indeksy somatometryczne i ich składowe w postaci standardowego zestawu antropometrycznego
składającego się z 21 indeksów. Ten schemat moŜe być uŜywany jako indeks biologicznego rozwoju dziecka w celu
wczesnego wykrycia nieprawidłowości w rozwoju fizycznym.
Obserwacji poddano 112 dzieci naleŜacych do grupy ryzyka społecznego (dziewczęta - 64, chłopcy - 48), w wieku 7 –
15 lat. śadne z dzieci nie miało widocznego zaburzenia rozwoju fizycznego ani stanu zdrowia. Do grupy kontrolnej
włączono 30 zdrowych dzieci z normalnych rodzin. Wyselekcjonowano wiek badanych dzieci tak, by był
zorientowany na początku okresu dojrzewania i aktywności akumulacji masy kostnej. Przy uŜyciu standardowego
formularza antropometrycznego wykonaliśmy badania somatometryczne, które składały się z kolejnych indeksów
somatometrycznych (waga, wysokość, długość korpusu ciała, długość i szerokość twarzy, długość kończyn dolnych i
górnych, obwód głowy i klatki piersiowej, obwód uda i ramienia, kalkulacja indeksów antropometrycznych).
Przeprowadzono wnikliwe badania przez lekarzy-specjalistów (otolaryngolog, ortopeda, neurolog, kardiolog,
stomatolog), przeanalizowano takŜe przypadki omdleń. Według własnych wytycznych powyŜszych indeksów
somatometrycznych uŜyto do określenai wariantów biologicznego rozwoju dziecka (VBD). Ten ogólny indeks pozwala
stwierdzić tendencję do wczesnego zakończenia procesu wzrastania u dzieci z grup ryzyka społecznego, co wymaga
uŜycia odpowiednich środków i profilaktyki.
P26
BŁĘDY W INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH U DZIECI I ICH
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Wstęp
Badania densytometryczne stały się nieodzownym elementem diagnostycznym wykorzystywanym w praktyce
ortopedycznej i internistycznej.
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Z uwagi na dane epidemiologiczne wskazujące, iŜ istotne problemy związane z nieprawidłową mineralizacją kości
pojawiają się głównie w okresie menopauzy lub andropauzy, zdecydowana większość badań dotyczy osób w średnim
lub zaawansowanym wieku.
Nadal brak nawyku (i często przekonania) wykonywania badań densytometrycznych w pediatrii. W skali naszego kraju
jedynie nieliczne ośrodki pediatryczne mają moŜliwość wykonania oceny gęstości mineralnej tkanki kostnej u swoich
pacjentów. W dysproporcji do moŜliwości szpitalnych oddziałów pediatrycznych i poradni przyszpitalnych pozostaje
potencjał stosunkowo licznych prywatnych poradni i gabinetów oferujących moŜliwość odpłatnego wykonania tego
typu badań.
Fakt, iŜ badania densytometryczne w pediatrii są dość duŜą rzadkością, a tylko stosunkowo niewielka liczba lekarzy
umie poprawnie zinterpretować wynik badania densytometrycznego, moŜe stać się przyczyną powaŜnych błędów
diagnostycznych.
Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie przypadków dokumentujących tezę, iŜ diagnostyka densytometryczna i leczenia
zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej powinny być prowadzone przez doświadczone zespoły lekarskie.
Materiał
Materiał stanowi dokumentacja medyczna obejmująca wyniki badań dostarczone przez pacjentów skierowanych do
naszego ośrodka w celu weryfikacji rozpoznania i/lub kontynuacji leczenia zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej.
Wyniki
W niniejszej pracy przedstawiamy przykłady błędów diagnostycznych popełnionych w następstwie nieprawidłowego
wykonania lub zinterpretowania wyniku badania densytometrycznego:
1. ZaniŜenie wyniku Z-score u pacjenta ze znacznym opóźnieniem rozwoju fizycznego (wiek sylwetki 3 lata przy
wieku metrykalnym 7 lat).
2. ZawyŜenie wyniku Z-score u pacjenta z zespołem Marfana
3. Znaczne zawyŜenie wyniku BMD i Z-score u pacjentki, u której gips łokciowy rzutował się na L1 i L2. 4. ZaniŜenie
wyniku z powodu błędnego ustalenia pozycji markerów przestrzeni międzykręgowych (markery ustawione
automatyczne i nie skorygowane ręcznie).
W przypadku pierwszego i ostatniego pacjenta błąd oceny spowodował podjęcie leczenie nieistniejących zaburzeń
mineralizacji. W przypadku dwóch pozostałych- znacznie opóźnienie rozpoznania i leczenia.
Wnioski
Analiza posiadanej dokumentacji medycznej pozwala na konstatację, iŜ głównymi źródłami błędów w interpretacji
wyników badań densytometrycznych są:
1.-nieumiejętne posługiwanie się normami densytometrycznymi (przede wszystkim nieuwzględnienie konieczności
skorygowania wyniku Z-score u pacjentów u których wiek biologiczny znacznie odbiega od metrykalnego)
2.-nieumiejętna ocena poprawności projekcji i wiarygodności wykonanego badania densytometrycznego.
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Introduction
Bone densitometry has become the essential diagnostic tool used by orthopaedists and internists in their medical
practices.
Because of epidemiologic data suggesting that the problems with bone mineralization come into sight mainly in grown
up people, especially in the period of andropause and menopause, almost all densitometric procedures refer to rather
elder people.
Densitometric investigations in paediatric practice are being proceeded rare, maybe it is a result of the lack of good
medical standards.
Nowadays, in Poland, only some paediatric centres have possibilities to make good densitometric diagnoses. Of course,
there are lots of commercial centres offering densitometric diagnoses, but there is the important problem which
concerns the price and reliability of results of performed diagnostic procedures.
Because of the facts, the densitometric diagnoses are being performed in children rarely and only some paediatricians
are able to interpret densitometric data properly, the risk of incidences of serious diagnostic mistakes should be
considered.
Aim
We want to present examples of misdiagnoses to confirm the thesis, that densitometric diagnosis in children should be
preformed by experienced medical teams.
Material
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Our material consists of medical data brought by patients being admitted to the Department of Endocrinology because
of diagnosed or suspected mineral bone content disturbances.
Results
We present some examples of such mistakes made because of improper densitometric examination or improper
interpretation of densitometric results:
1. Understated Z-score value in the patent with considerable retarded physical development (anatomical and skeletal
age: 3 years, calendar age: 7 years).
2. Overstated Z-score value in the patent with Marfan syndrome
3. Considerable overstated BMD and Z-score results in the girl with a plaster cast shadowing the L1 and L2 area. 4.
Understated densitometric result because of improper localization of markers of scanned skeletal regions (outlines of
scanning areas automatically positioned by Lunar software – auto-analysis; outlines non corrected by a physician
performing bone mineral density examination)
In the cases of the first and the last mentioned patient, the mistakes caused misdiagnoses and mistreatments –
attempting to cure non-existent disorders of bone mineralization. In the cases of two other patients –diagnoses and
treatments were delayed.
Conclusions
The analysis of mentioned medical data suggests that the main causes of medical mistakes referring to the bone mineral
density estimation results are as follows:
1.-incompetences in densitometric norm applications in paediatrics (uncritical use of Z-score data taken from patients
with significant differences between biological and calendar ages)
2.-incompetences in checking the validity of densitometric examination (checking the validity of densitometric
projection and localization of outlines of scanning areas).
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Introduction
Bone mass values in children of the same age can significantly differ due to heterogeneity of growth processes. Hence,
proper estimate of relationship between bone mass and body dimensions is of ultimate importance.
Aim of the study is to analyze dependency of bone mass indicators from body dimensions.
Material, Methods
In the framework of present study, 357 healthy children (194 boys and 163 girls) were examined. Children had no
chronic pathology to deteriorate phosphoric calcium and bone tissue metabolism.
Single protocol was applied to examine children. Body height and body mass was measured. Bone mineral content
(BMC) and bone mineral density (BMC) was estimated by dual X-ray absorptiometry (DXA) of lumbar part of spine
(L2-L4) using device «DPX-MD+».
Dependences of BMC, BMD and Bone Area from age and body height and BMC, BMD form Bone Area were
estimated. Data statistical processing was carried out using software package «Statistiсa 6» and «SPSS 11.6».Various
techniques of regression analysis were applied too.
Results
Within age-specific groups significant variability of indicators of body height, BMC, BMD and Bone Area was
established. It is demonstrated that BMC, BMD and Bone Area are closely interconnected with body height. Besides,
close relationship between BMC, BMD and Bone Area was demonstrated. Regression analysis permitted to execute
mathematical conversions of data array of for boys and girls which resulted in corresponding percentile tables of bone
area by length and BMC and BMD values by bone area. Application of these tables permitted to estimate «proper»
bone mineral content in respect to specific bone area regardless of age of child.
Conclusion
Application of contingency tables of anthropometric and densitometric indicators allows to specify causes of lower
values of bone mineral content in children with deviations in physical and biologic development.
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Wstęp
Wartości masy kostnej u dzieci w tym samym wieku mogą się znacznie róŜnić z powodu róŜnorodności przebiegu
procesu wzrastania. Dlatego najwaŜniejsza jest odpowiednia ocena związku pomiędzy masą kości a wymiarami ciała.
Cel badania
Analiza zaleŜności wskaźników masy kości od wymiarów ciała.
Materiał, metody
W ramach obecnej pracy badaniu poddano 357 zdrowych dzieci (194 chłopców i 163 dziewczynki). Dzieci nie
cierpiały z powodu Ŝadnej przewlekłej choroby upośledzającej metabolizm fosforanu wapnia i tkanki kostnej.
W badaniu dzieci zastosowano jeden schemat. Mierzono wysokość i masę ciała. Za pomocą metody podwójnej
absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA) aparatem DPX-MD+ dokonano pomiarów zawartości mineralnej kości (BMC)
oraz gęstości mineralnej kości (BMD) w kręgosłupie lędźwiowym (L2-L4).
Oceniono zaleŜność BMC, BMD oraz powierzchni kości od wieku i wysokości a takŜe BMC i BMD od powierzchni
kości. Dane statystyczne opracowano za pomocą programu „Statistica 6” oraz „SPSS 11.6”. Zastosowano róŜne
metody analizy regresji statystycznej.
Wyniki
W poszczególnych grupach wiekowych wykryto znaczące zróŜnicowanie wskaźników wysokości ciała, BMC, BMD i
powierzchni kości. Uwidocznione zostało ścisłe powiązanie BMC, BMD i powierzchni kości z wysokością ciała a
takŜe pomiędzy BMC, BMD i powierzchnią kości. Analiza regresji pozwoliła na opracowanie matematycznej
konwersji zakresu danych dla chłopców i dziewcząt, w rezultacie czego powstały odpowienie tablice percentylowe
zaleŜnosci powierzchni kosci od długości i BMC oraz wartości BMD od powierzchni kości. Zastosowanie tych tablic
pozwoliło ocenić „prawidłową” zawartość mineralną kości z uwzględnieniem specyficznej powierzchni kości bez
względu na wiek dziecka.
Wniosek
Zastosowanie tablic znaczników antropometrycznych i densytometrycznych pozwala zidentyfikować przypadki niskiej
zawartości minerałów u dzieci z zaburzeniami rozwoju fizycznego i biologicznego.
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Celem pracy jest ocena zaleŜności pomiędzy stanem odŜywienia i składem ciała a wskaźnikami gospodarki mineralnej
u dzieci.
Pacjenci i metody
Badaniami objęto 324 dzieci w wieku 5-18 lat (185 chłopców i 139 dziewcząt). Były to dzieci z grup ryzyka
osteoporozy, jak równieŜ bez obciąŜającego wywiadu, ale z obecnością objawów mogących sugerować zaburzenia
mineralizacji kośćca. Wykonano badanie densytometryczne metodą absorpcjometrii promieniowania X o podwójnej
energii (DXA), w projekcji Total body i Spine. Analizowano całkowitą zawartość wapnia w kośćcu (TBCa), zawartość
minerałów w kośćcu (BMC), powierzchniową gęstość mineralną kośćca (BMD) i wskaźniki Z-score dla BMD w Total
body i Spine oraz wyliczoną ze wzoru Krogera i wsp. objętościową gęstość mineralną kręgosłupa lędźwiowego
(vBMD L2-L4 = BMD x 4/( π x w); gdzie w – średnia szerokość kręgów L2-L4); ponadto oceniono całkowitą
zawartość tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej. Równocześnie przeprowadzono pomiary antropometryczne z
uwzględnieniem wysokości i masy ciała, obwodu klatki piersiowej, talii, biodra, ramienia, uda i 4 fałdów skórnotłuszczowych. Wyliczono wskaźnik masy ciała (BMI), współczynnik masy ciała (BMCoeff) oraz wskaźnik talia/biodro
(WHR).
Wyniki
Zarówno u dzieci z prawidłową (n=127), jak i z obniŜoną masą kostną (n=197; w tym 83 z osteoporozą i 114 z
osteopenią), stwierdzono istotną statystycznie zaleŜność pomiędzy wskaźnikami gospodarki mineralnej a pomiarami
antropometrycznymi, najwyŜsze współczynniki korelacji (R=0,78-0,91) wykazano dla wysokości i masy ciała oraz
obwodu klatki piersiowej i ramienia. U dzieci z niską masą kostną, w odróŜnieniu od tych z prawidłową, nie
obserwowano takich zaleŜności dla wskaźnika Z-score. Spośród wyliczonych wskaźników odŜywienia najsilniejszą
dodatnią korelację ze stanem mineralizacji wykazywał współczynnik masy ciała. Beztłuszczowa masa ciała korelowała
bardzo silnie z zawartością minerałów w kośćcu (zwłaszcza u chłopców), natomiast masa tłuszczowa korelowała
słabiej (silniej u dziewcząt aniŜeli u chłopców).
Wnioski
• Stan odŜywienia i skład ciała są istotnymi modyfikatorami mineralizacji szkieletu u dzieci.
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•

Brak zaleŜności pomiędzy wskaźnikami Z-score gęstości mineralnej kośćca a parametrami antropometrycznymi u
dzieci z obniŜoną masą kostną sugeruje obecność czynników zaburzających fizjologiczne mechanizmy regulacji
uwapnienia szkieletu u tych pacjentów.
Praca częściowo finansowana ze środków budŜetowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji jako projekt badawczy nr
3 P05E 05624.
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The aim of the study was to evaluate the dependence between the nutrition state and body composition and the indices
of mineral metabolism in children.
Patients and methods
The study included 324 children aged from 5 to 18 years (185 boys and 139 girls.) These were children from the
osteoporosis risk group as well as children without any previous history of this disease but with symptoms suggesting
mineralization disorders. Densitometric examination was performed by dual energy X–ray absorptiometry (DXA) in
Total body and Spine. The study analyzed total bone calcium content (TBCa), bone mineral content (BMC), surface
bone mineral density (BMD), the Z-score indices for BMD in Total body and Spine modes, and calculated volumetric
bone mineral density of lumbar spine according to Kroger et al.(vBMD L2-L4 = BMD x 4/( π x w); where w – mean
vertebrae L2-L4 width). Furthermore, total fat and fat-free content were also estimated. Anthropometric measurements
were also carried out, including height, weight, chest circumference, waistline, hip circumference, arm and thigh
circumference and 4 skin folds. Body mass index (BMI), body mass coefficient (BMCoeff) and waist-hip-ratio (WHR)
were measured as well.
Results
Both in children with normal (n=127) and decreased bone mineralization (n=197; 83 patients with osteoporosis and
114 with osteopenia) statistically significant correlation between the indices of mineral metabolism and anthropometric
measurements was observed; the highest correlation coefficient (R=0,78-0,91) was for weight, height and chest and
arm circumference. In children with low bone mass, contrary to children with normal bone mass, this correlation for
the Z-score index was not observed. Among all the calculated indices of nutritional state the body mass coefficient
showed the strongest positive correlation with the mineralization state. Fat-free body mass correlated very strongly
with mineral bone content, whereas fat body mass correlated less strongly.
Conclusions
• The nutrition state and body composition are important skeletal mineralization modifiers in children.
• There is no correlation between Z-score indices of bone mineral density and anthropometric parameters in
children with decreased bone mass, suggesting the presence of factors disturbing physiological regulation
mechanisms of skeletal calcification in these patients.
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WPŁYW KORTYZOLU NA PRZEMIANĘ KOSTNĄ I HOMEOSTAZĘ WAPNIOWO-FOSFORANOWĄ U
DZIEWCZĄT Z JADŁOWSTRĘTEM PSYCHICZNYM
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Słowa kluczowe: anorexia nervosa, osteoporoza, kortyzol
Celem pracy jest ocena wpływu kortyzolu na gęstość mineralną kości oraz na przemianę kostną i wapniowofosforanową u dziewcząt z J.P. Materiał. 36 dziewcząt z J.P. w wieku średnio 15.3 lat, ze wskaźnikiem masy ciała
(BMI) średnio 15.95 kg/m2. W chwili rozpoczęcia obserwacji jedna z dziewcząt miesiączkowała pomimo utraty masy
ciała, u 8 nie wystąpiła pierwsza miesiączka, u pozostałych 27 rozpoznano wtórny brak miesiączki trwający średnio
11.14 miesięcy. Trzyletni okres obserwacji zakończyły 33 dziewczęta.
Metody
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U wszystkich chorych przed leczeniem oraz co 6 miesięcy wykonywano badanie przedmiotowe, ocenę BMI, pobierano
krew w celu wykonania badań hormonalnych, biochemicznych oraz dla oznaczenia markerów kostnych. W surowicy
oznaczono stęŜenie estradiolu. LH, FSH, PTH, IGF-1 oraz kortyzolu, w moczu dobowym stęŜenie kortyzolu.
Parametry przemiany wapniowo-fosforanowej oceniano na podstawie stęŜenia wapnia całkowitego i zjonizowanego,
fosforu, fosfatazy alkalicznej oraz białka całkowitego w surowicy, a w dobowej zbiórce moczu oceniono wydalanie
wapnia i kreatyniny. Jednocześnie pobierano krew do oznaczeń markerów kostnych: N-MID-Osteokalcyny oraz
Serum Cross Laps. Co 12 miesięcy oceniono gęstość mineralną kręgosłupa lędźwiowego w odcinku L2-L4, w projekcji
AP, metodą DEXA (Lunar DPX-IQ), analizowano wskaźniki BMD, BMC, BMD i Z score.
Wyniki
Przed rozpoczęciem leczenia pacjentek wykazano znamienną statystycznie ujemną korelację pomiędzy stęŜeniem
kortyzolu w moczu dobowym, a stęŜeniem estradiolu, LH, FSH, IGF-1 oraz wartością BMI i dodatnią korelację
pomiędzy stęŜeniem kortyzolu w surowicy i w moczu, a stęŜeniem Serum Cross Laps. Po zakończeniu leczenia
stwierdzono obniŜenie poziomu kortyzolu w surowicy krwi oraz wysoce znamienne zmniejszenie stęŜenia kortyzolu w
moczu dobowym. W okresie trzech lat leczenia nie wykazano znamiennej statystycznie korealcji pomiędzy stęŜeniem
kortyzolu w moczu dobowym i surowicy, a wartością Z score, BMD, BMC i BMAD, natomiast wartości kortyzolu w
surowicy krwi i w moczu korelowały ujemnie z wartością BMI oraz ze stęŜeniem estradiolu, IGF-1, LH i FSH w
surowicy krwi. Stwierdzono takŜe ujemną korelację pomiędzy stęŜeniem kortyzolu w dobowej zbiórce moczu a
stęŜeniem wapnia całkowitego, fosfatazy alkalicznej i osteokalcyny w surowicy krwi.
Wnioski
Związana z wyniszczeniem hiperkortyzolemia u dziewcząt z J. P. wywiera negatywny wpływ na oś podwzgórzowoprzysadkowo-gonadalną, przemianę wapniową i syntezę kostną, jak równieŜ powoduje nasilenie resorpcji kości w tej
grupie chorych.
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The goal of the study is the analysis of the effect of cortisol on bone and calcium – phosphate metabolism in girls in
anorexia nervosa.
Material
The analysis included 36 anorectic girls at the mean age of 15.3 years and with the mean duration of the disease of
12.02 months. Of this group, at the beginning of the observation period, one patient still menstruated despite her body
mass loss, eight girls were pre-menarche, and the remaining 27 patients had secondary amenorrhea of the mean
duration of 11.14 months. The mean body mass index was 15.95 kg/m2. The mean follow-up was 34.66 months; the 3year observation period was accomplished in 33 girls.
Methods
Physical examination for BMI evaluation, laboratory and hormonal tests was performed every 6 months. Calciumphosphate and bone metabolism were also assessed in all the patients based on the analysis of PTH and alkaline
phosphatase levels, serum calcium and phosphorus, 24-hour calciuria, as well as the values of osteogenesis ( N-MidOsteocalcin) and bone resorption markers Serum Cross Laps). Hormonal testes included: estradiol, LH, FSH, IGFI and
cortisol serum levels, and cortisol in 24 urine collection. Bone mineral density was determined in all the girls prior to
follow-up and during the 3-year therapy. Spine densitometry in the AP projection was performed every 12 months,
using a Lunar unit. The following indices were assessed: BMC, BMD, BMAD and Z score.
Results
In the initial period of the follow – up, a highly significant negative correlation was noted between serum and urine
cortisol levels and Serum Cross Laps values. After the three-year treatment period, the serum cortisol levels decreased,
and the 24-hour urine cortisol values decreased significantly. Within the 3year follow-up, no significant correlation was
observed between serum and urine cortisol levels and: Z score, BMD, BMAD and BMC indices. On the other hand,
while a significant negative correlation was demonstrated between serum and urine cortisol levels and: serum estradiol,
LH, FSH, IGF-I and BMI values. A significant negative correlation was noted between 24-urine collection and
calcium, alkaline phosphatase and N-Mid Osteocalcin levels.
Conclusions
Hipercortisolemia in anorectic patients is associated with low body mass, and has a negative effect on the
hypothalamic-hypophyseal-gonadal axis and on osteogenesis, as well on intensification on bone resorption.
P30
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OCENA BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO KOŚCI PIĘTOWEJ ORAZ WSKAŹNIKÓW ROZWOJU
BIOLOGICZNEGO U DZIECI ŁÓDZKICH W WIEKU 10-13 LAT
Błaszczyk A.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, SP ZOZ USK nr 4
im. M. Konopnickiej w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
Słowa kluczowe: badanie ultradźwiękowe kości piętowej, dzieci
Wstęp
W okresie przyspieszonego wzrastania i dojrzewania organizmu obserwuje się istotne zwiększenie wymiarów
szkieletu, co wiąŜe się przede wszystkim z szybkim przyrostem masy kostnej, szczególnie jej części mineralnej.
Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki jest stan mineralizacji kośćca i jego
fizjologiczne uwarunkowania (wiek, płeć, wysokość i masa ciała, stan odŜywienia, zaawansowanie w pokwitaniu) u
dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat i czy występują nieprawidłowości (i jakiego rodzaju) w tym zakresie.
Materiał i metody
Badaniami objęto 300 dzieci, uznanych za zdrowe, w wieku 10-13 lat; 126 chłopców i 174 dziewczynki,
uczęszczających do losowo wybranych szkół podstawowych z kaŜdej dzielnicy Łodzi. U wszystkich dzieci
przeprowadzono: przedmiotowe badanie lekarskie, pomiary masy ciała i wysokości dla wyliczenia na ich podstawie
wskaźnika masy ciała, ocenę fazy dojrzewania płciowego wg Tannera oraz badanie ultradźwiękowe kości piętowej.
Analizowano parametry: prędkość przechodzenia ultradźwięków (SOS), szerokopasmowe tłumienie ultradźwięków
(BUA) oraz wyliczany na ich podstawie wskaźnik Stiffness, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych
(wskaźnik Z-score). Za prawidłowe uznawano wyniki poszczególnych parametrów ultradźwiękowych mieszczące się
w zakresie plus/minus 1,0 liczby odchyleń standardowych od średniej dla płci i wieku.
Wyniki
W badaniu ultradźwiękowym kości piętowej obniŜenie Z-score co najmniej jednego parametru stwierdzono u 45,3%
badanej populacji. Dla wartości bezwzględnych wszystkich parametrów ultradźwiękowych wykazano istotne
statystycznie, dodatnie zaleŜności od wieku badanych. Znamienne statystycznie, dodatnie korelacje pomiędzy
wartościami parametrów ultradźwiękowych a masą i wysokością ciała oraz fazami dojrzewania płciowego,
stwierdzono zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek oraz łącznie w całej badanej grupie.
Wnioski
U 45% zdrowych dzieci uczęszczających do łódzkich szkół podstawowych, stwierdzono za pomocą metody
ultradźwiękowej obniŜenie gęstości mineralnej kośćca. Parametry badania ultradźwiękowego kości piętowej w grupie
dzieci w wieku 10-13 lat zaleŜą od wieku, masy i wysokości ciała, zaawansowania w pokwitaniu oraz stanu
odŜywienia. Jak wynika z przeprowadzonych badań metoda ultradźwiękowa oceny masy kostnej okazała się bardzo
przydatna w badaniach przesiewowych dzieci i młodzieŜy.
Badania stanowią przedmiot pracy doktorskiej pt. „Ocena mineralizacji kośćca, stanu odŜywienia i spoŜycia
wybranych składników pokarmowych u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat”.
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Introduction
In the period of intensive growth and maturation rapid increase of skeletal size is observed. It is connected with
accumulation of bone mass, mostly its mineral part.
The aim of the study was to answer questions about the skeletal mineralization and its physiological factors (age,
gender, height, weight, nutritional state, stage of maturation) and abnormalities concerning it in the population of
children from Lodz, aged 10-13 years.
Material and methods
The study comprised 300 healthy children, aged 10-13 years, 126 boys and 174 girls, from primary schools from every
district of Lodz. In all children: medical examination, height and weight measurements to calculate body mass index,
stage of maturation by Tanner scale and quantitative ultrasound of calcaneous (QUS) were performed. Such ultrasound
parameters as: speed of sound (SOS), broadbound ultrasound attenuation and automatically calculated Stiffness index
were analyzed as absolute and relative (Z-score) values. Results of ultrasound parameters ranged from minus to plus
1,0 for mean of sex and age were taken as normal (Z-score).
Results
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Decrease of Z-score of at least one of ultrasound parameters was found in 45,3% of the studied children. Statistically
significant, positive correlations between age and absolute values of QUS parameters were found. There were also
statistically significant positive correlations of ultrasound parameters with weight, height and stage of maturation for
boys, girls and for the whole group.
Conclusions
Decrease of bone mass assessed by QUS method was found in 45% of children from primary schools from Lodz.
Ultrasound parameters of calcaneous in the group of children aged 10-13 years were correlated with age, weight,
height, stage of maturation and nutritional state. The results of the conducted study suggest that QUS method of bone
mass assessment is very useful for screening examinations in children and adolescents.
The results of this study are the part of doctoral dissertation “Evaluation of bone mineralization, nutritional state and
dietary intake of chosen nutritional compounds in children aged 10-13 years from Lodz”.
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OBRAZ KLINICZNY ZABURZEŃ MINERALIZACJI SZKIELETU U DZIECI W PRZEBIEGU CHORÓB
KOŚCI UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE
Loba-Jakubowska E., Błaszczyk A., Rusińska A., Kulińska K., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50,
91-738 Łódź
Słowa kluczowe: niska masa kostna, dzieci, choroby kości uwarunkowane genetycznie
Wstęp
Choroby kości uwarunkowane genetycznie mogą prowadzić do obniŜonej gęstości mineralnej kośćca, występowania
objawów klinicznych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, w tym złamań kości oraz postępujących deformacji
kostno-stawowych.
Celem pracy była ocena objawów klinicznych i wyników badania densytometrycznego u dzieci z chorobami kości
uwarunkowanymi genetycznie.
Materiał i metody
Badaniami objęto 20 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 lat; 11 chłopców i 9 dziewczynek. U 11 dzieci rozpoznano
wrodzoną łamliwość kości (osteogenesis imperfecta-OI; u 9 typu I, u 2 – III), u 3 – dysplazje włókniste kości (u 2 –
zespół McCune-Albrighta, u 1 – Jaffe-Lichtensteina), u 2 – kraniosynostozy oraz u pozostałych dzieci: zespół Turnera,
Freemana-Sheldona, Buschke-Ollendorfa i Marfana. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie lekarskie ze
szczególnym uwzględnieniem objawów klinicznych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. U dzieci powyŜej 6
r.Ŝ. wykonano ilościowe badanie gęstości mineralnej kości metodą DXA w programie total body i spine, a w młodszej
grupie mineralizację oceniano na podstawie zdjęcia rentgenowskiego. Osteoporozę w badaniu DXA rozpoznawano gdy
Z-score był poniŜej –2,0 liczby odchyleń standardowych od średniej dla płci i wieku oraz obecne były objawy
kliniczne, zaś osteopenię gdy Z-score mieścił się w granicach –1,0 a –2,0.
Wyniki
U pacjentów z typem I OI pierwsze złamanie kości wystąpiło przed ukończeniem 2 r.Ŝ., u dzieci z III typem
stwierdzono złamania juŜ w okresie Ŝycia wewnątrzmacicznego. Maksymalnie stwierdzono 30 złamań u jednego
pacjenta, u 3 wykazano obecność złamań kręgów. W sześciu przypadkach chorobę rozpoznano takŜe u innych
członków rodziny. W omawianej grupie dzieci z OI, u wszystkich pacjentów którym wykonano badanie DXA
rozpoznano obniŜenie gęstości mineralnej szkieletu: u 5 osteoporozę, u 1 - osteopenię. U wszystkich dzieci z o OI o
cięŜkim przebiegu rozpoznano deformacje kostne oraz zaburzenia chodu. W pozostałej grupie badanych dzieci
odnotowano następujące objawy kliniczne: wadliwa postawa ciała u wszystkich pacjentów, deformacje kostne u 3 (z
kraniosynostozami i zespołem Freemana-Sheldona), złamania kości w wywiadzie u 3 (dzieci z dysplazją włóknistą
kości), bóle kostno-stawowe u 7. U 8 spośród tych dzieci stwierdzono niską masę kostną.
Wnioski
1. U dzieci z chorobami układu kostnego uwarunkowanymi genetycznie konieczna jest ocena gęstości
mineralnej kości oraz objawów klinicznych, co ma istotne znaczenie dla ustalenia dalszego postępowania
diagnostycznego i leczenia.
2. Rozpoznanie osteoporozy lub osteopenii u tych pacjentów jest wskazaniem do zastosowania terapii
zwiększającej gęstość mineralną kości oraz zmniejszającej ryzyko złamań i deformacji kostnych
Praca częściowo finansowana ze środków budŜetowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
(projekt badawczy nr 3P05E05624) oraz ze środków przyznanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (nr 502-11211).
P31
CLINICAL COURSE OF SKELETAL MINERALIZATION DISTURBANCES IN CHILDREN WITH
GENETIC BONE DISEASES
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Introduction
Genetically derived bone diseases may lead to lower bone mineral density, occurrence of clinical symptoms of skeletalmuscular system, eg. bone fractures and progressive skeletal deformities.
The aim of the study was to assess clinical symptoms and densitometric examination results in children with genetic
bone diseases.
Material and methods
The study comprised 20 children, aged from 1 month to 18 years, 11 boys and 9 girls. In 11 children osteogenesis
imperfecta (osteogenesis imperfecta-OI; in 9 – type I, in 2 – type III), in 3 – fibrous bone dysplasias (2 with McCuneAlbright and 1 with Jaffe-Lichtenstein), in 2 – craniosynostoses and in the rest – Turner syndrome, Freeman-Sheldon,
Buschke-Ollendorf and Marfan syndrome were diagnosed. In all children medical examinations were performed with
particular consideration of symptoms related to skeletal-muscular system. In children over 6 years of age densitometric
examinations by DXA method in total body and spine programs were done; in younger patients skeletal mineralization
was assessed by X-ray. Osteoporosis was diagnosed, when beside clinical symptoms, densitometric Z-score results
were below -2,0 of the number of standard deviations below the mean for sex and age, and osteopenia when Z-score
ranged from -1,0 to -2,0.
Results
In children with type I OI first bone fracture occurred before 2 years of age, in patients with type III OI fractures were
already found during fetal life. Maximum of 30 bone fractures were seen in one patient (with OI type I); in 3 of them
vertebral fractures were observed. In 6 children familial report of OI was assessed. In all patients with OI subjected to
DXA examinations, lower bone mineral density was found: in 5 osteoporosis and in one – osteopenia. In all children
with severe course of OI skeletal deformities and gait disturbances were observed. In the rest of the patients with
genetic bone diseases the following clinical symptoms were detected: faulty posture in all of them, skeletal deformities
in 3 (with craniosynostoses and Freeman-Sheldon syndrome), bone fractures in 3 (all children with fibrous bone
dysplasias), arthralgias and bone pain in 7. In 8 of these patients low bone mass was found.
Conclusions
In children with genetically derived bone diseases bone mineral density and clinical symptoms should be assessed to
establish further diagnostic and therapeutic procedures.
Diagnosis of osteoporosis or osteopenia in these patients indicates the need of the treatment increasing bone mineral
density and decreasing the number of bone fractures and possibilities of skeletal deformities.
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OSTEOPOROSIS AND UNCOMPLICATED SPINAL FRACTURES IN CHILDREN
Shevchenko S.D.
Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology Ukraine, Kharkiv
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Spinal fractures in children are very frequent. Investigators note dependence of the fracture localization from
the age. There is prevalence of the cervical spine trauma at the youngest age, at the middle age –thoracic spine trauma
and at the adolescent period-lumbar spinal trauma (as in adults). This situation is connected with anatomical
peculiarities of the vertebras and with maturation of the spine.
Mineral metabolism disturbance leads to decreasing of the bone solidity and in consequence of this lesser
stress is need for spinal trauma. That is why we pay attention to osteoporosis in children with spinal fractures.
We have analyzed (with radiologist collaboration) roentgenograms of 101 patients with uncomplicated spinal
fractures and concluded that in 56% of the patients was osteoporosis. We revealed boy’s prevalence at the age 8-14
years old in this group, and the girls were at the age 8, 10, 13 years old. More frequently we saw osteoporosis in girls.
Comparison of these number patients with compression spinal fractures showed that in 50% several vertebras
were fractured in comparison with group of the patients without osteoporosis. The number of broken vertebras more
than 4 in both groups was connected with complicity of the trauma. We did not find correlation between fracture
localization and presence of the osteoporosis because of the same number patient in the both groups.
These findings allow us to conclude that spinal osteoporosis is not a sign which characterized spinal damage,
but a sign of spinal tissue condition. This demands to include to the complex therapy medicinal products that improve
mineral metabolism of the bone (Ca, Mg, P, Zn, D, C and others).
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OSTEOPOROZA I NIEPOWIKŁANE ZŁAMANIA KRĘGOSŁUPA U DZIECI
Shevchenko S.D.
Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology Ukraine, Kharkiv, Ukraina
Słowa kluczowe: osteoporoza, kręgosłup, złamania, dzieci
Złamania kręgosłupa u dzieci są bardzo częste. Badacze zauwaŜają zaleŜność lokalizacji złamania od wieku. U
najmłodszych dzieci przewaŜają urazy kręgosłupa szyjnego, u nieco starszych – kręgosłupa piersiowego, zaś u
młodzieŜy urazy kręgosłupa lędźwiowego (podobnie jak u dorosłych). ZaleŜność ta jezt związana z właściwościami
anatomicznymi kręgów oraz ze stopniem dojrzałości kręgosłupa.
Metaboliczne zaburzenia mineralizacji prowadzą do zmniejszenia wytrzymałości kości, co w konsekwencji obniŜa siłę
potrzebną do wywołania urazu. Z tego względu zwracamy szczególną uwagę na osteoporozę u dzieci ze złamaniami
kręgosłupa.
Przeanalizowaliśmy (przy współpracy z radiologiem) rentgenogramy 101 pacjentów z niepowiklanymi złamaniami
kręgosłupa i doszliśmy do wniosku, Ŝe 56% z pacjentów miało osteoporozę. W tej grupie chłopcy przewaŜali w wieku
8-14 lat, a dziewczęta były w wieku 8, 10 i 13 lat. Osteoporozę częściej stwierdzaliśmy u dziewcząt.
Porównanie tej liczby pacjentów z ze złamaniami kompresyjnymi wykazało, Ŝe u 50% złamanych było kilka kręgów w
porównaniu do pacjentów bez osteoporozy. Liczba 4 i więcej złamanych kręgów w obu grupach była uzaleŜniona od
stopnia skomplikowania złamania. Nie znaleźliśmy korelacji pomiędzy lokalizacją złamania i obecnością osteoporozy,
gdyŜ w obu grupach była taka sama liczba pacjentów.
Te dane pozwalają nam na konkluzję, Ŝe osteoporoza w kręgosłupie nie jest objawem charakteryzującym uszkodzenie
kręgosłupa, ale objawem kondycji tkanki kostnej kręgosłupa. Wymaga to włączenia do kompleksowej terapii
preparatów poprawiających metabolizm kostny (Ca, Mg, P, Zn, D, C i inne).
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OSTEOPOROSIS IN SCOLIOSIS
Shevchenko S.D., Ermak T.A., Spiliotina T.V.
Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology AMS Ukraine, Kharkov
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The development of scoliosis is associated with the congenital pathology of mineralisation and vertebral growth by
many orthopaedists. Some signs of scoliosis progression are based on local osteoporosis measurement (Movshovich,
Frakash-Kon).
The purpose of research was to reveal whether the local bony rarefacation. We observed 137 children with the scoliosis
in age 6-15 years old.
On base of the data of densitometry of our patients (one-photon densitometer NK-364, Hungary) the bone mineral
content (BMC) is established, that, bone mineral density (BMD) 62,8 % of patients was more than on 10 % less in
comparison with age norm of children of the Kharkov population.
Frequency of revealing and range of osteopenia accrued with age of the patients and with increasis of degree of the
deformity. It is revealed, that scoliosis authentically progresses in children with low mineral density of a bone.
In patients, who had radiological signs of progressing (Movshovich, Frakash-Kon), osteopenia was marked in 72 %.
Long-term supervision of patients with a scoliosis has not revealed restoration of BMC and BMD up to normal. It
means that “peak” of bony mass in this category of children will be decreased.
From our data we think that:
1. The orthopedic a local bony rarefication usually pathology with accompanied common osteopenia.
2. The osteopenia can with a prognostic parameter of dynamics of the disease.
3. The therapy should be complex, with the correction of mineral metabolism.
P33
OSTEOPOROZA W SKOLIOZIE
Shevchenko S.D., Ermak T.A., Spiliotina T.V.
Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology AMS Ukraine, Kharkov, Ukraina
Słowa kluczowe: zrzeszotnienie kości, skolioza
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Zdaniem wielu ortopedów rozwój skoliozy jest związany z wrodzoną patologią mineralizacji i wzrostu kręgosłupa.
Niektóre oznaki skoliozy moŜna wykryć w lokalnej ocenie osteoporozy (Movshovich, Frakash-Kon).
Celem badania było wykrycie lokalnego zrzeszotnienia kości. Badanych było 137 dzieci ze skoliozą w wieku 6-15 lat.
Na podstawie badania densytometrycznego (densytometr pojedynczej wiązki NK-364, Węgry) oceniono zawartość
mineralną kości (BMC) oraz to, Ŝe gęstość mineralna kości (BMD) u 62.8% pacjentów jest ponad 10% mniejsza w
porównaniu do normy wiekowej dzieci z populacji Kharkov.
Częstość występowania i zakres osteopenii korelował z wiekiem pacjentów i ze wzrostem stopnia deformacji.
Wykazano, Ŝe skolioza postępuje u dzieci z niską gęstością mineralną kości. U pacjentów, którzy mieli radiologiczne
oznaki postępującej skoliozy (Movshovich, Frakash-Kon) osteopenię oznaczono w 72% przypadkach.
W odległej obsewacji pacjentów ze skoliozą nie odnotowano poprawy BMC i BMD do zakresu normy. Oznacza to, ze
masa szczytowa kości u tych dzieci będzie zmniejszona.
Z naszych danych wnosimy, Ŝe:
1. Ortopedzi powinni wiazać lokalne zrzeszotnienie kości w skoliozie ze współistniejącą osteopenią.
2. Osteopenia moŜe być parametrem prognostycznym w przewidywaniu dynamiki choroby.
3. NaleŜy stosować kompleksową terapię zawierającą poprawę metabolizmu kostnego.
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OSTEOPENIA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SCLERODERMA
Shevchenko N.S.
Institute of Children and Adolescents Health Care, prosp. 50-letia VLKSM, 52-a, Kharkiv 61153, Ukraine
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Scleroderma is a widespread rheumatic disease and its incidence nowadays steadily increases. Scleroderma is one of
the diffuse diseases of connective tissue which some forms can be cured without glucocorticoids.
In 16 children and adolescents with scleroderma (mean age 12.29±0.93 years, duration of the disease – 3.85±1.02
years, 62.51% were girls) not receiving corticosteroids there was studied mineral density (BMD) by means of singlephotonic absorptiometry in distal and proximal regions of the radius, as well as mineral metabolism of components in
connective tissue structures. Certain decrease in bone mass was revealed in the majority of patients (53.85%). The
incidence of osteopenia in distal part of the radius was 46.15% and in proximal part it reached 50.00%. BMD in distal
region was decreased significantly in girls aged 6 – 7 years in comparison with the control group: 0.19 g/cm² vs 0.25
g/cm² (p<0.01); of 8 to 11 years: 0.21 g/cm² vs 0.26 g/cm² (p<0.05). In boys aged 13-15 years: 0.26 g/cm² vs 0.34
g/cm² (p<0.01). BMD in proximal region of the radius in girls aged 12-15 years come to 0.43 g/cm² vs 0.54 g/cm²
(p<0.05); of 16 to 18 years: 0.38 g/cm² vs 0.60 g/cm² (p<0.01); in boys aged 13-15 years 0.46 g/cm² vs 0.59 g/cm²
(p<0.05). According to Z criterion distal BMD was -1.47±0.26; proximal BMD totaled -1.60±0.15. In 16.77% of
patients there was diagnosted ostheoporosis (Z criterion was more than 2.5 standard deviations).
The degree of osteopenic syndrome severity was not connected with the form of the disease (local or systemic
scleroderma), character and extent of dermatologic alterations, viscerites, as well as with the disease duration.
The investigation revealed a frequent decrease in blood calcium and glycosaminoglycanes, an increase in alkaline
phosphatase and oxyproline levels in excreted urine.
Osteopenia in children and adolescents with scleroderma confirms the systemic damage of connective tissue and
similarity of pathogenetic mechanisms in different forms of the disease. For the purpose of prophylaxis and treatment
of osteopenia in adolescents with scleroderma there is recommended inclusion of such medical means as ergocalciferol
metabolites and calcium in treatment complex alongside with physiotherapeutic methods and physical drill for such
patients.
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OSTEOPENIA U DZIECI I MŁODZIEśY ZE SKLERODERMIĄ
Shevchenko N.S.
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Sklerodermia jest bardzo rozprzestrzenionym schorzeniem reumatycznym, którego występowanie stale wzrasta.
Sklerodermia jest jedną z uogólnionych chorób tkanki łącznej, której niektóre formy mogą być leczone lekami
glukokortykosteroidowymi.
Badniu poddano 16 osób (dzieci i młodzieŜ) ze sklerodermią, w tym 62.51% dziewcząt w średnim wieku 12.29±0.93
lat i czasem trwania choroby 3.85±1.02 lat, nie przyjmujących sterydów. Oceniono BMD w przedramieniu w
lokalizacjach distal radius i proximal radius metodą absorpcjometrii rentgenowskiej pojedynczej wiązki, a takŜe
metabolizm mineralny komponentów struktury tkanki łącznej. U większości pacjentów (53.85%) wykazano pewne
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obniŜenie BMD. Występowanie osteopenii w lokalizacji distal radius wyniosło 46.15% zaś w proximal radius
osiągnęło 50.00%. BMD w dalszej części przedramienia było znacząco obniŜone u dziewcząt w wieku 6-7 lat w
porównaniu do grupy kontrolnej 0.19 g/cm² vs 0.25 g/cm² (p<0.01); w wieku 8-11 lat: 0.21 g/cm² vs 0.26 g/cm²
(p<0.05). U chłopców w wieku 13-15 lat: 0.26 g/cm² vs 0.34 g/cm² (p<0.01). BMD w bliŜszej częsci przedramienia u
dziewcząt w wieku 12-15 lat wyniosło 0.43 g/cm² vs 0.54 g/cm² (p<0.05); w wieku 16 - 18 lat: 0.38 g/cm² vs 0.60
g/cm² (p<0.01); u chłopców w wieku 13-15 lat 0.46 g/cm² vs 0.59 g/cm² (p<0.05). BMD według kryterium Z-score w
dalszej części przedramienia wyniosło -1.47±0.26; a w bliŜszej części przedramienia Z-score wynosił -1.60±0.15. U
16.77% pacjentów zdiagnozowano osteoporozę (Z-score wynosił wiecej niŜ 2.5 SD).
Stopień cięzkości osteopenii nie był powiązany z formą choroby (sklerodermia miejscowa czy ogólnoustrojowa),
charakterem i zasięgiem zmian dermatologicznych, narządowych oraz z czasem trwania choroby.
Badania wykazały częsty spadek poziomu wapnia i glukozaminoglikanów we krwi oraz wzrost fosfatazy alkalicznej i
poziomu oksyproliny w moczu.
Osteopenia u dzieci i młodzieŜy ze sklerodermią potwierdza ogólnoustrojowe uszkodzenia tkanki łącznej i
podobieństwo patologicznych mechanizmów róŜnych form choroby. W celu profilaktyki i leczenia osteopenii u dzieci i
młodzieŜy ze sklerodermią rekomenduje sie włączenie takich środków leczniczych jak metabolity witaminy D oraz
wapń w leczeniu kompleksowym jednocześnie z fizjoterapią i ćwiczeniami fizycznymi.
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PRÓBA OCENY ROZKŁADU ODDZIAŁYWAŃ W MIĘŚNIACH STABILIZUJĄCYCH POSTAWĘ U
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Osteoporoza dziecięca sprawia trudności diagnostyczne z uwagi na zróŜnicowany i niecharakterystyczny obraz
kliniczny. Pierwszym objawem jest ból stóp i brak propulsji chodu, występuje przenoszenie cięŜaru ciała na piętę z
odciąŜeniem śródstopia i palców oraz wygórowane odruchy ścięgniste, co skłania do rozpoznania chorób nerwowomięśniowych i stanów zapalnych OUN. PrzedłuŜająca się diagnostyka oraz unieruchomienie związane z bólem
powoduje dalszy proces odwapnienia kości (zwłaszcza guza piętowego) i pogłębianie zaburzeń postawy ciała i chodu.
Cel pracy
Analiza łańcucha stato-kinetycznego kończyn i tułowia podczas osiowego obciąŜania szkieletu u dzieci z osteoporozą
idiopatyczną. W pracy koncentrowano się na biomechanicznych aspektach zmiany obciąŜania kończyn dolnych i
konsekwencjach tego w postawie ciała w aspekcie rehabilitacji.
Materiał
W okresie 15-letnim w Klinice Rehabilitacji hospitalizowano 15 dzieci w tym: 9 z osteoporozą idiopatyczną, i 6 z
osteoporozą objawową, w przebiegu nadczynności tarczycy -3 i przytarczyc - 3.
Metoda: w pracy przedstawiono próbę ujęcia modelowego uwzględniającego najistotniejsze elementy układu
mięśniowo-szkieletowego biorące udział w stabilizacji postawy. Model ten opiera się na przybliŜeniu kości szkieletu za
pomocą układu sztywnych elementów skończonych połączonych przegubami oraz cięgien reprezentujących mięśnie.
Wyniki i omówienie
Opracowano zaleŜności matematyczne opisujące stan równowagi sił w poszczególnych stawach kończyn, miednicy
oraz tułowiu w uwarunkowanej bólem postawie i chodzie. Niewielkie zmiany połoŜenia względem siebie i względem
środka cięŜkości ciała, kości piszczelowej, udowej, miednicy, a przede wszystkim stopy, w sposób istotny wpływają na
wielkość obciąŜeń poszczególnych mięśni jak równieŜ obciąŜeń samych kości.
Przeniesienie obciąŜenia na guz piętowy oraz zewnętrzną część stopy, przy towarzyszącym przeproście w stawie
kolanowym, powoduje odciąŜenie i następowy zanik mięśnia brzuchatego łydki, przy równoczesnym obniŜeniu
docisku osiowego w kości piszczelowej z jej następowym odwapnieniem, co wykazano posługując się prostym
schematem układu trójprzegubowego, będącego modelem dolnej części kończyny. Wynika z tego moŜliwość
rehabilitacji uwzględniająca korekcję ustawienia w/w elementów i likwidacji patologicznego sprzęŜenia zwrotnego
wywołanego bólem.
Po analizie patologicznego łańcucha statokinetycznego postawy u dzieci z osteoporozą idiopatyczną stwierdzono, Ŝe w
biomechanice ustawienia tułowia biorą udział dwa elementy:
• wadliwe obciąŜanie stóp: ustawienie piętowe - wywołujące przeprost w stawach kolanowych, nadmierne
przodopochylenie miednicy, zwiększenie lordozy lędźwiowej i spłycenie kyfozy. WiąŜe się to z
koniecznością kompensacji w/w mechanizmów przez zmianę połoŜenia środka cięŜkości ciała.
• zmniejszenie kyfozy piersiowej i powstanie garbu Ŝebrowego przedniego związane jest z równomiernym
zmniejszeniem wysokości kolumny przedniej i tylnej kręgosłupa ze względu na scieńczeniem beleczek
kostnych bez zmiany ich ilości i obecności sztywnego elementu rusztowania klatki piersiowej, jakim jest
mostek.
Opisane mechanizmy mają istotne znaczenie w procesie rehabilitacji, w której stosowano ćwiczenia opracowane przez
Prof. Dobosiewicz, uzyskując pełną sprawność ruchową u pacjentów z osteoporozą idiopatyczną w czasie 4-5 lat, a z
objawową w okresie 2 lat.
Wnioski
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W rehabilitacji dzieci z osteoporozą zasadnicze znaczenie mają:
• likwidacja bólu
• przywrócenie prawidłowego napięcia mięśni posturalnych
• przywrócenie prawidłowej biomechaniki postawy i chodu
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Introduction
Juvenile osteoporosis causes significant diagnostic problems related to diverse and non-specific clinical evidence. Its
first symptoms: pain localised in feet and lack of gait propulsion, often accompanied by excessive tendon reflexes, is
often overlooked in early diagnostics and eventually leads to improper diagnosis, including neuromuscular diseases or
inflammatory states of the CNS. Delayed diagnostics and immobilisation caused by pain aggravate further process of
decalcification, especially of calcanean tuber, and deterioration of body posture and gait pattern.
Aim of the study
The study was aimed on analysis of a statokinetic chain of a lower limb and trunk during axial skeleton load in children
suffering from juvenile and adolescent idiopathic osteoporosis. Current work is focused on biomechanical aspects of
load changes in lower limbs and related alterations in body posture in view of rehabilitation.
Material
During 15 year period 15 children in various stages of osteoporosis were hospitalised in the Department of
Rehabilitation, including 9 suffering from juvenile idiopathic osteoporosis and 6 with symptomatic osteoporosis (3 in
the course of hyperthyroidism and 3 with hyperparathyroidism).
Method
Current study presents an attempt to create biomechanical model considering most important elements of musculoskeletal system responsible for posture stabilization. Musculoskeletal system was approximated with rigid elements
connected by joints to simulate bones and their connections and elastic pulls to approximate muscles. Calculations
were carried on utilising finite elements method. Model was charged with vertical force acting upon standing and
walking. Adequate mathematical formulas, describing balance of forces in the trunk, pelvis and particular joints of
lower limbs, were worked out for a chosen model under normal and altered by pain conditions of posture.
Results
Analysis of pathological stato-kinetic chain of posture in children with osteoporosis revealed presence of two
fundamental factors influencing position of trunk:
- improper load of feet: carrying body load mostly on heels to relieve instep and toes causes hyperextension in knee
joints, redundant inclination of pelvis, lumbar hyperlordosis and thoracic hypokyphosis. These changes require further
compensation by alteration of the centre of gravity.
- shallowing of thoracic kyphosis and rising of anterior rib hump is related to parallel decreasing of height of anterior
and posterior column of the spine. Such situations occur because of thinning of bone trabeculae without trabeculae
quantity loss and biomechanical influence of the sternum, which forms rigid element of a chest framework.
Described mechanisms play important role in the course of rehabilitation. Exercises evolved by Professor K.
Dobosiewicz were successfully employed, to be effective in recovery of patients with idiopathic osteoporosis after 4-5
years, and symptomatic osteoporosis after 2 years.
Conclusion
Rehabilitation of children with idiopathic or symptomatic osteoporosis should be focused on:
- suppression of pain
- restoration of normal tension of postural muscles
- restoration of normal posture and pattern of gait.
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Słowa kluczowe: osteoporoza, Z -score, bóle kostne, zaburzenia chodu
Wstęp
Zaburzenia mineralizacji kości w wieku dziecięcym sprawiają wiele trudności diagnostycznych. Z powodu błędnego
przekonania, iŜ problem zaburzeń mineralizacji kości jest marginalny w tej grupie wiekowej, pacjenci często przez
wiele lat cierpią, nim zostanie postawione właściwe rozpoznanie.
Cel
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przypadków potwierdzających tezę, iŜ naleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby
podnosić stan świadomości lekarskiej tak, aby w diagnostyce róŜnicowej bólów kostnych i zaburzeń motoryki u dzieci
częściej uwzględniali takŜe moŜliwość istnienia zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej.
Materiał, wyniki
Przedstawiamy krótki opis historii 2 chłopców, u których diagnostyka nie uwzględniająca zaburzeń mineralizacji kości
nie pozwalała, przez długi czas, na postawienie właściwego rozpoznania.
1. Chłopiec M.S. lat 10 612.
Od 10 miesięcy uskarŜał się na uporczywe bóle kończyn dolnych, osłabienie mięśniowe, pobolewania kręgosłupa.
W wieku 9 8/12 lat rozpoznano u niego „skręcenie stawu skokowego lewego”, co stało się powodem czasowego
ograniczenia aktywności ruchowej (3 tygodniowe unieruchomienie kończyny w opatrunku gipsowym).
Unieruchomienie nie przyniosło pozytywnych rezultatów. Chłopiec zaczął skarŜyć się na bóle obu kończyn dolnych,
pojawiły się trudności w chodzeniu, które interpretowano jako zaburzenia równowagi. Pacjent był „obserwowany”
przez lekarza rodzinnego, następnie konsultowany przez innych lekarzy. Stawiano kolejne rozpoznania: podejrzenie
kolagenozy, podejrzenie boreliozy oraz sugestie polineuropatii.
Ostateczne rozpoznanie – idiopatyczna osteoporoza młodzieńcza. DEXA- BMD L2-L4: 0.531g/cm2; Z -score -normy
polskie: -3.28 s.d. Z chwilą poprawy mineralizacji tkanki kostnej całkowite ustąpienie objawów subiektywnych.
2. Chłopiec L. M. lat 16.
Od 7 lat nasilające się bóle stawowe, potem kostne, brak łaknienia oraz znaczne wychudzenie (BMI 16.4 w wieku 16
lat). Od 7 lat diagnozowany przez ortopedów, internistów, reumatologa, pediatrów i rehabilitantów, pojawiały się takŜe
sugestie konieczności badania psychiatrycznego. Poza lekami przeciwbólowymi, okresowym unieruchomieniem
(w tym łupkami gipsowymi) i witaminami nie stosowano Ŝadnego leczenia. Z uwagi na narastające bóle stawowe,
a następnie kostne pacjent ograniczał aktywność ruchową, co między innymi mogło być jednym z czynników
wpływających na stopniowe pogłębianie się zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej (osteoporoza z unieruchomienia).
Rozpoznanie: osteoporoza w przebiegu zespołu Marfana. DEXA BMD L2-L4 Z-score = -2.6 s.d. W wyniku
zastosowanego kilkunastomiesięcznego leczenia i wielokrotnie modyfikowanego schematu terapeutycznego bóle
kostne ustąpiły niemal całkowicie (ostatnio: alendronian sodu, α-calcidol, NaHCO3, preparaty Ca i Mg) Ustąpienie
bólów kostnych wpłynęło pozytywnie na stan psychiczny pacjenta i wzrost jego aktywności ruchowej.
Zaobserwowano teŜ wzrost łaknienia (poprawa stanu psychicznego po złagodzeniu dolegliwości).
Wnioski
Przedstawione powyŜej informacje stanowią bodziec do szerszego propagowania diagnostyki densytometrycznej
u pacjentów pediatrycznych zgłaszających bóle kostne, a zwłaszcza u tych, u których współistnieją trudne do
wyjaśnienia zaburzenia motoryki (głównie chodu).
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Introduction
The cases of improper bone mineralization in children make a good deal of diagnostic problems. Because of the
convincement, that these diseases are rare, the patients suffer for many years before the right diagnose is made out.
Aim
We present this paper to show the necessity of popularize densitometric methods as paediatric diagnostic procedures,
especially in cases with the presence of symptoms suggesting bone mineralization disorders -such as ostealgia and
decreased motor activity.
Subjects and results
We present short medical histories of 2 boys with bone mineralization problems suffering for a long time because of
the lack of the proper medical diagnosis.
1. Boy M.S. at the age of 10 612.
He has been suffering from nagging pains in lower limbs, deficient muscular power and pains in spine for a period of
10 months. At the age of 9 812 the diagnosis “a sprain of left ankle“ was made, the left limb was plastered and the boy
was told to reduce his physical activity for 3 weeks. This therapeutic method has not cured the boy and he started
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complain of pains in both lower limbs and of dysbasia. These symptoms were interpreted as problems with keeping the
body balance. The boy has been diagnosed by some doctors. The diagnoses: suspicion of a collagen disease, borreliosis
or polyneuropathy were suggested.
Finally, idiopathic juvenile osteoporosis was diagnosed. These were present all criteria described by Dent (the
beginning before the puberty, pains in lower limbs and spine, deficient muscular power, dysbasia and the faulty
posture).
The densitometric data were as follows: (DEXA) BMD L2-L4: 0.531g/cm2; (Z –score –polish norm: -3. 28 s.d.). Data
from the anamnesis and results of additional investigations were sufficient to exclude the eventuality of secondary
osteoporosis.
2. Boy L.M the age of 16.
For 7 years, the boy has been suffering arthralgias, then ostealgias and lack of appetite leading to malnutrition (body
mass index 16.4).
For 7 years, the boy has been examined by orthopaedists, internists, a rheumatologist, paediatricians and rehabilitants.
There have been presented suggestions to perform psychiatric examination. Our patient has been cured only with
analgesics and vitamins. From time to time plaster casts were used to immobilize limbs.
Because of intensive pains his locomotion activities had been reduced causing (probably) decrement of bone
mineralization (osteoporosis due to immobilisation).
Diagnosis: osteoporosis as a symptom of Marfan’s syndrome. BMD L2-L4 (DEXA) has been estimated at -2.-6 s.d.
(significant decrement of mineral bone density).
As the effect of long-lasting and frequently modified therapy the pains have nearly subsided. The therapy (with
bisphosphonates (alendronate), α-calcidol with calcium salts and NaHCO3 to force alkalinization) has reduced
ostealgias and has had a positive influence on locomotion activity of the patient as well as on state of nutrition.
Conclusions
The informations (presented above) are the arguments for popularization of the densitometry as the very useful
diagnostic procedure in paediatrics. These methods should be very useful as diagnostic tools in patients with ostealgias,
especially with co-existent decreased motor activity (mainly dysbasia).
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Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego; transformujący czynnik wzrostu-beta
Celem pracy była ocena zaleŜności pomiędzy zawartością transformującego czynnika wzrostu-beta 1 (TGF-β1) w
warstwie podchrzęstnej głowy kości udowej a stopniem nasilenia zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego w
przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Do badania włączono 24 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu
biodrowego. Bioptaty kostne pobrano w czasie operacji endoprotezoplastyki totalnej stawu biodrowego. Oznaczenie
zawartości TGF-β1 przeprowadzono z wykorzystaniem metody immunoenzymatycznej ELISA. Stopień nasilenia
zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego oceniano z wykorzystaniem klasyfikacji Kellgrena-Lawrence’a, oraz
analizując minimalną szerokość szpary stawowej na zdjęciach rentgenowskich.
Zawartość TGF-β1 w przeliczeniu na białko całkowite była wprost proporcjonalna do stopnia nasilenia zmian
zwyrodnieniowych. Średnia zawartość TGF-β1 w grupie chorych z najmniej nasilonymi zmianami zwyrodnieniowymi
(zakwalifikowanymi do grupy II-giej wg klasyfikacji Kellgrena-Lawrence’a) wynosiła 0,86 pg/µg i była istotnie
statystycznie niŜsza (p<0,05) w porównaniu do grupy chorych z największym nasileniem zmiany zwyrodnieniowych
(grupa IV), gdzie średnia zawartość TGF-β1 w warstwie podchrzęstnej głowy kości udowej wynosiła 1,72 pg/µg.
Uzyskane wyniki potwierdzają rolę TGF-β1 w etiopatogenezie zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego.
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The aim of the study was to determine the relationship between the content of Transforming Growth Factor-beta 1
(TGF-β1) in subchondral bone of the femoral head and the severity of osteoarthritic changes of the hip joint and in
relation to minimal width of the joint space. 32 samples of subchondral bone were collected from patients with hip
osteoarthritis during total hip replacement. The content of TGF-β1 was measured with the use of enzyme-linked
immunoassay (ELISA).
We found statistically significant correlation between the content of TGF-β1 in subchondral bone and the severity of
osteoarthritic changes. The content of TGF-β1 was directly proportional to the severity of osteoarthritic changes
assessed by the Kellgren-Lawrence classification. The mean content of TGF-β1 in patients with minimal changes of
the hip joint, classified as type II was 0,86 pg/µg, in comparison to the mean content of TGF-β1 in patients with severe
osteoarthritis changes of the hip joint (group IV) where it was 1,72 pg/µg.
The results confirm the mutual role of TGF-β1 in the development of osteoarthritis of the hip joint.
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Elevated serum COMP levels are considered to be predictive of progression of knee OA. At the same time COMP is
not unique to cartilage but found also in tendons and synovia.
Aim
To examine links between serum COMP and clinical and radiological parameters in subjects with early OA of the
knees.
Material
142 persons 32 – 55 years of age, mean 45 ± 6 (SD), 74% of those with knee problems of that age group from the list
of one family physician, were studied. In 90% of the persons knee complaints had lasted over three months. Among
them 83 (58%) were women and 59 (42%) were men.
Methods
(i) Person’s ability to use the knees was tested, and knee joints were investigated (ii) radiographically as well as (iii)
sonographically. Radiographically, neither joint surface of the knee (tibiofemoral, TF and patellofemoral, PF) revealed
any alterations in 25% of the subjects. First grade OA was found in 46% and second or third grade OA in 29% of the
subjects. Advanced OA (II+III) occurred more frequently on PF joint surface (chi-square 31.3, P=0.000). Serum
COMP levels were measured by an ELISA utilising two monoclonal antibodies against antigenic determinants on the
human COMP molecule (AnaMar Medical, Lund). All the samples were determined twice with intra-assay coefficient
of variation < 6 %.
Results
We did not observe correlations between the S-COMP levels and radiographic OA of TF nor PF compartments. More
detailed analyses demonstrated significant difference in S-COMP levels for men and women (the medians 12.1 and 9.8
U/L, respectively, p= 0.0004). Among men there were relatively more persons having physically hard labour.
For women, S-COMP levels significantly correlated with age (rho = 0.322, p=0.003), tibial (rho= 0.287, p= 0.019) and
PF osteophytes (0.235, p= 0.032), as well as with thickness of quadriceps tendon (left rho = 0.256, p = 0.035).
For men, only correlation between S-COMP and sonographic changes in menisci (rho 0.358, p= 0.025) was observed.
Using the combination of variables as presence of TF and PF osteophytes, thinning of the cartilage of PF facet and
femoral intercondylar angle, the regression models permitted to predict 20-21 % of the variability of S-COMP in
women. The model did not predict S-COMP for men. For them other parameters were acting.
Conclusions
1. Interpreting changes of S-COMP one must differentiate the results by gender.
2. Correlations between S-COMP level and osteophytes of the knee joint conform to the view that S-COMP
elevates in case of early-stage OA.
3. Sonographic examination revealed a significant contribution of PF cartilage, tendon and menisci to the
variability of S-COMP in women.
4. Our results confirm origin of COMP from several tissues.
P38
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Słowa kluczowe: oligomeryczne białko macierzy chrząstki COMP, wczesna choroba zwyrodnieniowa stawów,
populacja
PodwyŜszony poziom COMP w surowicy uwaŜa się za czynnik prognostyczny postępów choroby zwyrodnieniowej
stawów kolanowych. Jednocześnie COMP nie występuje jedynie w tkance, ale równieŜ w ścięgnach i w mazi
stawowej.
Cel
Zbadać związek pomiędzy COMP w surowicy a parametrami klinicznymi i radiologicznymi u osób z wczesną chorobą
zwyrodnieniową stawów kolanowych.
Materiał
Zbadano 142 osoby w wieku 32-55 lat, średio 45 ± 6 (SD), z listy lekarza rodzinnego, z których 74% miało problemy z
kolanami. U 90% tych osób problemy z kolanami trwały ponad 3 miesiące. Wśród nich było 83 (58%) kobiet i 59
(42%) męŜczyzn.
Metody
Testowano zdolność (i) uŜywania kolan przez badane osoby oraz stawy kolanowe (ii) radiologicznie i (iii)
ultrasonograficznie. W 25% przypadków badanie radiologiczne nie wykazało Ŝadnych zmian w powierzchniach
stawowych (piszczelowo-udowa - TF, rzepkowo-udowa – PF). Choroba zwyrodnieniowa I stopnia występowała u 46%
a II lub III stopnia u 29% osób. Zaawansowana choroba zwyrodnieniowa (II+III) występowała częściej w rzepkowoudowej powierzchni stawu (chi-square 31.3, P=0.000). Poziom COMP w surowicy mierzono za pomocą testu ELISA
uŜywającego 2 przeciwciał monoklonalnych przeciwko antygenowym determinantom molekuł ludzkiego COMP
(AnaMar Medical, Lund). Wszystkie próbki były dwukrotnie badane ze współczynnikiem oznaczalności < 6 %.
Wyniki
Nie zaobserwowaliśmy korelacji pomiędzy poziomem COMP w surowicy oraz radiologicznym OA powierzchni
stawowych TF i PF. Dokładniejsze analizy ukazały znaczące róŜnice w poziomach COMP u męŜczyzn i kobiet
(średnio 12.1 i 9.8 U/L, odpowiednio, p= 0.0004). Wśród męŜczyzn było relatywnie więcej osób wykonujących cięŜką
pracę fizyczną.
U kobiet poziom COMP w surowicy znacząco korelował z wiekiem (rho = 0.322, p=0.003), piszczelowymi osteofitami
(rho= 0.287, p= 0.019) oraz osteofitami rzepkowo-udowymi (0.235, p= 0.032), jak równieŜ z grubością ścięgien
mięśnia czworgłowego uda (lewe rho = 0.256, p = 0.035).
U męŜczyzn zaobserwowano jedynie korelacje między COMP a zmianami w USG łąkotki (rho 0.358, p= 0.025).
UŜywając kombinacji zmiennych oraz obecności osteofitów TF i PF, zcieńczenie tkanki powierzchni rzepkowoudowej oraz kąta miedzykłykciowego, model regresji pozwolił przewidzieć 20-21% zmiennosci poziomu COMP u
kobiet. Model nie przewidywał poziomu COMP u męŜczyzn, dla nich uŜywano innych parametrów.
Wnioski
1. Interpretując zmiany poziomu COMP w surowicy naleŜy rozróŜnić wyniki w zaleŜnosci od wieku.
2. Korelacje pomiedzy poziomem COMP a osteofitami w stawach kolanowych skłaniają do poglądu, Ŝe poziom
COMP w surowicy wzrasta w przypadku wczesnej choroby zwyrodnieniowej.
3. Badanie ultrasonograficzne wykazało znaczące wpływ tkanki na powierzchni rzepkowo-udowej, ścięgien oraz
łąkotki na zróŜnicowanie poziomu COMP u kobiet.
4. Nasze badania potwierdzają, Ŝe COMP wywodzi się z kilku róŜnych tkanek.
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Wstęp
Wiskosuplementacja jest stosunkowo nową metodą terapii zmian zwyrodnieniowych. Od kilku lat zajmuje uznane
miejsce w standardach leczenia osteoartrozy stawu kolanowego licznych towarzystw reumatologicznych i
ortopedycznych. Opublikowane badania dotyczą w większości materiału chorych o bardzo róŜnorodnym stopniu
nasilenia choroby. Praca jest ocena skuteczności tej formy leczenia u pacjentów o podobnym stadium zaawansowania
zmian zwyrodnieniowych kolana.
Cel pracy
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1/ Ocena efektu analgetycznego terapii hylanem G-F 20 2/ Ocena poprawy wydolności funkcjonalnej po zastosowaniu
wiskosuplementacji hylanem G-F 20. 3/ Ocena trwałości efektów wiskosuplementacji hylanem G-F 20. 4/ Analiza
powikłań terapii Hylanem G-F 20.
Materiał i metoda
Badanie prospektywne, kontrolowane. Grupa badana: 23 kobiety i 2 męŜczyzn w wieku od 53 do 78 lat (średnio: 65
lat). Grupa kontrolna: 24 kobiety i 1 męŜczyzna w wieku od 50 do 75 lat (średnio 62 lata). W obu grupach stopień
nasilenia zmian zwyrodnieniowych w badaniu radiologicznym osiągnął stopień II wg skali Kellgrena-Lawrencea. Obie
grupy w trakcie obserwacji otrzymywały podobne leczenie farmakologiczne (meloksykam 7,5mg/d, oraz doraźnie
paracetamol) i fizjoterapeutyczne (fonoforeza z etofenamatem, magnetoterapia, kinezyterapia). Poza tym w grupie
badanej pacjenci mieli wykonane 3-krotne iniekcje dostawowe do stawów kolanowych preparatu hylan 20 G-F w ilości
2 ml kaŜda w odstępach tygodniowych. Oceny nasilenia dolegliwości bólowych i wydolności funkcjonalnej dokonano
za pomocą wizualnej analogowej skali bólu (VAPS) oraz skali WOMAC. Oceną wykonano w: 0, 1, 2, 3, 6, 12, 24
tygodniu i w rok po rozpoczęciu obserwacji.
Wyniki
Uzyskane wyniki dla grupy badanej wyniosły: 84% wyników dobrych i 16% złych. Odpowiednio dla grupy kontrolnej:
68% wyników dobrych i 32% złych. W grupie badanej nie stwierdzono powikłań miejscowych wiskosuplementacji.
Wnioski
Terapia przy uŜyciu hylanu G-F 20 jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia osteoartrozy. Zastosowanie
wiskosuplementacji wyraźnie zmniejsza ból i poprawia funkcję pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kolan
niezaleŜnie od stosowanych innych metod terapii. Po roku obserwacji pozytywne efekty wiskosuplementacji utrzymują
się u 70 % pacjentów. Warunkiem dobrego i trwałego efektu po zastosowaniu w terapii osteoartrozy hylanu G-F 20 jest
prawidłowa kwalifikacja pacjentów do tego typu leczenia.
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Słowa kluczowe: gonarthritis, raloksyfen, markery kostne i chrzęstne
Większość leków antyresorpcyjnych stosowanych w osteoporozie hamuje wydalanie wskaźników degradacji chrząstki,
a niektóre pobudzają chondrocyty i wywierają protekcyjny wpływ na eksperymentalne artropatie u zwierząt. Spośród
nich, estrogeny i raloksyfen (RLX) z grupy SERM nie tylko hamują resorpcję kości, ale i oddziałują receptorowo na
chondrocyty. O ile hamujący wpływ estrogenów i HRT na postęp osteoartrozy kolan jest juŜ dobrze udokumentowany,
o tyle brak doniesień o podobnym działaniu RLX.
Celem pracy była ocena wpływu 12-miesięcznego leczenia raloksyfenem kobiet w średnim wieku z
osteopenią i chorobą zwyrodnieniową kolan (gonartrozą, ch.z.k.) na wskaźniki degradacji chrząstki i markery
przebudowy kości.
Badanie przeprowadzono u 65 kobiet w wieku 52-79, średnio 65,4 lat, z rozpoznaną - wg kryteriów ACR i w
1-3 stopniu zaawansowania wg Kellgrena i Lawrensa – ch.z.k., z niską masą kostną (BMD o T-score pomiędzy –1.- i –
2.5 w sz.k.u. i w kręgosłupie L1-L4), bez przeciwwskazań do leczenia raloksyfenem. Pacjentki losowo przydzielano
do grupy kontrolnej (C), przyjmującej wapń z wit. D, bądź do grupy leczonej (E) j.w. plus 60 mg raloksyfenu, RLX
(EVISTA f-my Eli Lilly) dziennie, w przybliŜonym stosunku liczbowym 1:2. Uczestniczki obu grup przyjmowały
wapń do dawki dziennej 1200 mg, witaminę D3 800 I.U, oraz w razie bólu, tramadol 1-2 x 50 mg/dobę. Ocenę wpływu
RLX na chrząstkę stawową oparto o pomiary wydalania z moczem specyficznego dla chrząstki C-terminalnego
tetrapeptydu kolagenu typu II (CTX-II) i w przeliczeniu na kreatyninę w moczy (CTX-II/Kr) oraz oligometrycznego
białka macierzy chrzęstnej (COMP) metodą ELISA. Przebudowę kości monitorowano: izoenzymem kostnym fosfataza
155

zasadowej (FOS), osteoprotegeryną (OP), C-terminalnym tetrapeptydem kolagenu typu I (CTX-I) i rozpuszczalnym
aktywatorem receptora NF-kappa-B (sRANKL) metodą ELISA. Pacjentki badano i w/w wskaźniki badano przed i po
3, 6 i 12 miesiącach leczenia.
Wyniki: Regresyjna analiza zmian w czasie wykazała statystycznie znamienny spadek OP, CTX-II, CTXII/Kr w grupie E, przy braku jakichkolwiek zmian markerów w C. Wobec stanu sprzed leczenia, spadek wydalania
CTX-II jak i CTX-II/Kr po 12 miesiącach wyniósł odpowiednio30% i 40% w grupie E. Nie wykazano róŜnic w czasie
i pomiędzy grupami C i E w markerach metabolizmu kostnego, ani ich korelacji z wskaźnikami degradacji chrząstki,
ani w zachowaniu się COMP. Wykazano jednocześnie (1) istotne statystycznie róŜnice między średnimi indeksów
klinicznych WOMAC i CTX-II i CTX-II/Kr w grupie E i C.
Wniosek: Statystycznie istotny spadek wydalania CTX-II i CTX-II/Kr, przy równoczesnym, znamiennym
obniŜeniu indeksu WOMAC u osób leczonych (E), wobec braku podobnych zmian w grupie kontrolnej (C), przemawia
za leczniczym wpływie RLX na zmniejszenie degradacji chrząstki, przy równoczesnej poprawie funkcji kolan i
zmniejszeniu dolegliwości. Nie ujawniła się interakcja pomiędzy metabolizmem chrząstki i kości.
Piśmiennictwo: 1. Badurski J., Daniluk S.: XIII Zjazd PTOA i PFO Kraków 2005.
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RALOXIFENE TREATMENT IN WOMEN WITH OSTEOPENIA AND KNEE OSTEOARTHRITIS
Daniluk S.,1 Badurski J.E.,1 Busłowska J.,2 Holiczer W.,3 Dobreńko A.,1 Jeziernicka E.,1 Nowak N.1
1
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych w Białymstoku, ul. Waryńskiego 6/2; Białystok, Poland
2
Szpital Wojewódzki w Białymstoku, Bialystok, Poland
3
Politechnika Białostocka, Poland
Keywords: gonarthritis, raloxifene, bone and cartilage markers
(English version of the abstract not submitted)
P41
ISTOTNE POPRAWY WSKAŹNIKÓW WOMAC I LEQUESNE PO ROCZNYM
RALOKSYFENEM KOBIET Z OSTEOPENIĄ I CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ KOLAN

LECZENIU

Badurski J.E.,1 Daniluk S., Holiczer W.,2 Dobreńko A., Nowak N., Jeziernicka E.
1
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych w 15-461 Białymstoku, ul. Waryńskiego 6/2, Białystok
2
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Zakład Aparatury Medycznej
Słowa kluczowe: gonarthritis, raloksyfen
Procesy resorpcji i tworzenia kości są ściśle ze sobą sprzęŜone. Poprzez hamowanie aktywności osteoklastów hamuje
się równocześnie rekrutację, dojrzewanie i aktywność osteoblastów, które obciąŜa się odpowiedzialnością za
degradację chrząstki w wyniku aktywacji RANK przez RANKL. Niewykluczone, Ŝe dzieje się to dzięki nadprodukcji
w nich cytokin prozapalnych w kości podchrzęstnej.
Zrozumiałe zainteresowanie budzi zjawisko równoczesnego wzrostu resorpcji kości z nasileniem klinicznych objawów
choroby zwyrodnieniowej u kobiet zaraz po wypadnięciu funkcji jajników. Kieruje to uwagę na rolę estrogenów w obu
tych procesach. Od innych antyresorbantów odróŜnia je moŜliwość oddziaływania poprzez receptory, które znajdują
się zarówno w osteoblastach i osteoklastach jak i w chondrocytach. Podobnie jest w przypadku specyficznych
modulatorów receptora estrogenowego (SERM) oddziaływujących na te same receptory w kości i chrząstce.
Równocześnie wykazaliśmy hamowanie wydalania markerów degradacji chrząstki (CTX-II/Kr) pod wpływem 12miesięcznego leczenia raloksyfenem kobiet z osteopenią i chorobą zwyrodnieniową kolan (ch.z.k.) (1). I o ile wpływ
estrogenowej terapii zastępczej (HTZ) w hamowaniu postępu OA u kobiet po menopauzie został przekonująco
udokumentowany, o tyle podobne działanie leków z grupy SERM, w tym najlepiej poznanego raloksyfenu (RLX),
czeka na zbadanie.
Celem badania była ocena klinicznych parametrów bólowo-czynnościowych WOMAC i Lequesne u przed i po 12
miesiącach przyjmowania raloksyfenu.
Badanie przeprowadzono u 65 kobiet w wieku 52-79, średnio 65,4 lat, z rozpoznaną - wg kryteriów ACR i w 1-3
stopniu zaawansowania wg Kellgrena i Lawrensa – ch.z.k., z niską masą kostną (BMD o T-score pomiędzy –1.- i –2.5
w sz.k.u. i w kręgosłupie L1-L4), bez przeciwwskazań do leczenia raloksyfenem. Pacjentki losowo przydzielano do
grupy kontrolnej (C), przyjmującej wapń z wit. D, bądź do grupy leczonej (E) j.w. plus 60 mg raloksyfenu, RLX
(EVISTA f-my Eli Lilly) dziennie, w przybliŜonym stosunku liczbowym 1:2. Uczestniczki obu grup przyjmowały
wapń do dawki dziennej 1200 mg, witaminę D3 800 I.U, oraz w razie bólu, tramadol 1-2 x 50 mg/dobę. Kliniczną
ocenę objawów ze strony kolan oparto o indeksy WOMAC (2) i Lequesne (3).
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Wyniki wskazały na wybitnie znamienną poprawę indeksu WOMAC (p=0.002), zaś testu Lequesne na granicy
istotności (p=0.05), a testowy poziom prawdopodobieństwa dla korelacji między CTX-II/Kr a indeksem WOMAC
wyniósł p=0.058.
Wniosek: Raloksyfen podawany kobietom przez 12 miesięcy spowodował zmniejszenie degradacji chrząstki przy
równoczesnej poprawie klinicznej mierzonej indeksami WOMAC, i w mniejszym stopniu, indeksem Lequesne.
Przemawia to za przeciwartrotycznym działaniem raloksyfenu.
Piśmiennictwo: 1. Daniluk S., Badurski J., z wsp. XIII Zjazd PTOA i PFO Kraków 2005. 2. Bellamy N: WOMAC
osteoarthritis index.University of Western Ontario,1995. 3. Lequesne M.: Semin Arthritis Rheum 1991,20:48.
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SYNOVITIS IN KNEE OSTEOARTHRITIS - ULTRASOUND AND CLINICAL STUDY
Milutinovic S.R., Zlatkovic-Svenda M.I.
Institute of Rheumatology, Belgrade, Serbia and Montenegro
Objectives
1. To determine the frequency of clinical synovitis and synovitis using ultrasound (US) imaging in patients with knee
osteoarthritis (KO) 2. To correlate ultrasound findings of synovitis with disease duration, US cartilage thickness, VAS
and body-mass index (BMI) in patients with KO.
Method
Patients with KO (70 joints) underwent a detailed clinical assessment by two rheumatologists, and also were scanned
by one ultrasonographist, who evaluated synovitis of suprapatelar recessus and Baker's cyst, as well as cartilage
thickness. Patological US findings of synovitis was classified as effusion with synovial hypertrophy and
effusion
without synovial hypertrophy. Cartilage thickness was classified as normal or reduced. Computer statistical program
SPSS 10.0 was used to calculate the data (Wilcoxon test and Spearman correlation).
Results
The study involved 55-f and 15-m, mean age 60,56± 13,01 years, an average disease duration was 7,42 years. Clinical
synovitis was identified in 19 (27,14 %) joints. US detected: synovitis in 59 (84,28 %) joints without synovial
hypertrophy, while synovial hypertrophy was present in 4 (5,71 %). Baker's cyst enlargement was clinically found in 7
(10%) joints. US verificated Baker's cyst enlargement without synovial hypertrophy in 32 (45,7 %), with synovial
hypertrophy in 9 (12,86 %) joints and cyst rupture was found in 1 (1,4 %) joint, which makes statistically significant
difference between these findings (p<0,01). Correlation betweeen disease duration and ultrasound findings of efusion
in suprapatelar recessus was statistically significant (r=0,413 p=0,001). On the contrary, correlation betweeen disease
duration and the Baker's cyst presence was not statistically significant ( r=0,189 p=0,117). Correlation of US cartilage
reduction and US findings of synovitis in suprapatelar recessus and Baker's cyst was significant (r= 0,264, p=0,027;
r=0,316 p=0,008), as well as correlation between VAS and findings of synovitis in suprapatelar recessus and Baker's
cyst (p<0,01). Correlation was not found between BMI and parameters mentioned above.
Conclusion
considering the fact that synovitis was more often found by US evaluation than by clinical examination, we made a
conclusion that subclinical synovitis is more common in patients with KO than usually expected. Our results
demonstrated that synovitis correlates with disease duration, VAS and cartilage reduction.
P42
ZAPALENIE BŁONY MAZIOWEJ W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWU KOLANOWEGO –
BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE I KLINICZNE
Milutinovic S.R., Zlatkovic-Svenda M.I.
Institute of Rheumatology, Belgrad, Serbia i Czarnogóra
Cele
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1. Określenie częstości klinicznego zapalenia błony maziowej i zapalenia błony maziowej rozpoznawanego przy
uŜyciu obrazowania metodą ultrasonograficzną u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. 2.
Skorelowanie wyników ultrasonograficznego badania zapalenia błony maziowej z długością choroby, grubością
chrząstki w USG, wizualnej analogowej skali bólu (VAS) oraz indeksu masy ciała (BMI) u pacjentów z chorobą
zwyrodnieniową stawów kolanowych.
Metoda
Pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych (70 stawów) zostało poddanych gruntownej ocenie klinicznej
przeprowadzonej przez 2 reumatologów oraz badaniu USG, w którym ocenione zostało zapalenie błony maziowej
zachyłka nadrzepkowego oraz cysty Bakera, jak równieŜ grubość chrząstki. Patologiczne wyniki badania USG
zapalenia błony maziowej zostały sklasyfikowane jako: wysięk z hipertrofią maziówkową oraz wysięk bez hipertrofii
maziówkowej. Grubość chrząstki oceniono jako normalną lub zmniejszoną. Do obliczeń uŜyto komputerowego
programu statystycznego SPSS 10.0 (test Wilcoxona i korelacja Spearmana).
Wyniki
W badaniu udział wzięło 55 kobiet i 15 męŜczyzn w średnim wieku 60,56± 13,01 lat. Średni czas trwania choroby
wynosił 7,42 lata. Kliniczne zapalenie błony maziowej stwierdzono w 19 (27,14 %) stawach. Badanie
ultrasonograficzne wykazało zapalenie błony maziowej w 59 (84,28 %) stawach bez hipertrofii maziówkowej, podczas
gdy hipertrofia maziówkowa obecna była w 4 (5,71 %) przypadkach. Powiększenie cysty Bakera stwierdzono
klinicznie w 7 (10%) przypadkach. Badanie USG zweryfikowało powiększenie cysty Bakera bez hipertrofii
maziówkowej w 32 (45,7 %), a z hipertrofią maziówkową w 9 (12,86 %) stawach, zaś pęknięcie cysty stwierdzono w 1
(1,4 %) stawie, co czyni statystycznie znamienną róŜnicę pomiędzy wynikami (p<0,01). Korelacja pomiędzy długością
choroby a wynikami badania USG wysięku w zachyłku nadrzepkowym była statystycznie znamienna ( r=0,189
p=0,117). Korelacja pomiędzy wynikami redukcji chrząstki w USG oraz wynikami badania USG zapalenia błony
maziowej w zachyłku nadrzepkowym i cyscie Bakera była znamienna (r= 0,264, p=0,027; r=0,316 p=0,008), jak
równieŜ korelacja pomiędzy wizualną analogową skala bólu (VAS) oraz wynikami badania USG zapalenia błony
maziowej w zachyłku nadrzepkowym i cyście Bakera (p<0,01). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy indeksem masy
ciała (BMI) a powyŜszymi parametrami.
Wnioski
Biorąc pod uwagę fakt, ze zapalenie błony maziowej jest częściej stwierdzane w badaniu ultrasonograficznym niŜ w
ocenie klinicznej wnioskujemy, Ŝe subkliniczne zapalenie błony maziowej jest częstsze u pacjentów z chorobą
zwyrodnieniową stawów niŜ się zazwyczaj przewiduje. Nasze badania wskazują na to, Ŝe zapalenie błony maziowej
jest skorelowane z długością choroby, skalą VAS oraz redukcją chrząstki.
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As most studies on osteoarthritis (OA) have focused on persons aged over 50 years, there are few data about the
outcomes of knee OA (KOA) in younger subjects.
Aim of the study was to investigate the outcome of knee OA in a 32-55 years old community-based population with
and without knee pain
Materials
A total of 555 subjects, aged 32 - 55 (mean 45 ± 6.0), were examined at one family doctor’s practice in Elva, South
Estonia. The response rate to the first posted questionnaire was 63%. 222 persons noted pain or disability.
Symptomatic group consisted of 160 persons (73%; 57 M and 103 F) Increased BMI (>26) was observed in 66% of the
women and 54% of the men. Non-symptomatic group was age and sex matched (30 M and 44 F) from the same
population sample and served as a control group.
Methods
An advanced WOMAC system, Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), developed by E. Roos et al.
(1999), was used. Radiographic methods: Anterior-posterior weight-bearing radiographs of tibiofemoral (TF)
compartment were evaluated by two radiologists according to Spector et al. (1992) and patello-femoral (PF)
compartment of knee joint according to Nagaosa et al. (2000) . For data processing the non-parametric Mann-Whitney
test and Spearman’s rank correlation were employed.
Results
1. Radiographic alterations in the knee joints: Grade 0 OA (TF and PF) in both knees was observed in 25%, grade I in
46% and grade II or III in 29 % of the cases of the symptomatic population. Advanced OA (II and III) occurred more
frequently on PF joint surface (chi square 31.3; p= 0.000). Advanced WOMAC system KOOS has two new subscales
sport/recreation (SP) and quality of life (Q). In SP scores, differences (p = 0.002) between men and women were
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observed. In other subscales no differences were found. As expected, there were highly significant differences
(p=0.0000) in the scores of P, S, A, SP and Q between the symptomatic population and the control group.
No differences were observed in the KOOS scores between the subjects with and without grade I PF OA. Grade II PF
OA was associated with more symptoms in men in comparison with grade 0 PF OA (p= 0.013).
In part of the women, more limitations in SP (p = 0.008) and A (p = 0.023) were reported in grade I TF OA. In few
subjects, grade II TF OA was associated with S (p = 0.007) and P (p = 0.04). The mean quality of life of women
decreased slightly in grade II KOA (p = 0.045) in comparison with women without KOA.
Conclusions
1. Our results confirm frequent occurrence of PF OA and TF OA in middle-aged population.
2. KOOS was easy to manage in a population study.
3. The new subscales of SP and Q have associations with early grades of radiographic KOA
P43
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Słowa kluczowe: KOOS, wczesna choroba zwyrodnieniowa stawów, populacja
Większość badań nad chorobą zwyrodnieniową stawów (OA) skupia się na osobach powyŜej 50 roku Ŝycia, natomiast
jest niewiele danych na temat choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych (KOS) u osób młodszych.
Celem pracy było zbadanie występowania OA w koalnie w populacji osób w wieku 32-55 lat z oraz bez bólu w
kolanie.
Materiał
W prywatnym ośrodku medycyny rodzinnej w miejscowości Elva w Południowej Estonii przebadano 555 osób w
wieku 32-55 lat (średnio 45 ± 6.0). Na pierwszy wysłany pocztą kwestionariusz odpowiedziało 63% osób. 222 osoby
zgłaszały ból lub niepełnosprawność. Grupa objawowa składała się z 160 osób (73%; 57 męŜczyzn i 103 kobiet).
PodwyŜszone BMI (>26) zaobserwowano u 66% kobiet i 54% meŜczyzn. Grupa bezobjawoawa była dobrana pod
względem płci i wieku (30 męŜczyzn, 44 kobiety) z takiej samej próbki populacyjnej i słuŜyła za grupę kontrolną.
Metody
UŜyto zaawansowanego systemu WOMAC oraz punktacji uszkodzenia i zwyrodnienia kolana (Knee Injury and
Osteoarthritis Outcome Score - KOOS) opracowanego przez E. Roosa i wsp. (1999). Metody radiograficzne:
radiolodzy oceniali przednio-tylne radiogramy obciąŜanych części piszczelowo-udowych wg Spector i wsp. (1992)
oraz rzepkowo-udowych wg Nagaosa i wsp. (2000) stawów kolanowych. W analizie danych uŜyto testu MannaWhitney’a i Spearmana.
Wyniki
Zmiany radiologiczne w stawach kolanowych: zaobserwowano OA stopień 0 (TF i PF) w obu kolanach u 25%
badanych, stopnia I u 46% oraz stopnai II lub III u 29% w populacji objawowej. Zaawansowanana OA (II i III)
wystąpiła występowała częściej w rzepkowo-udowej powierzchni stawu (chi square 31.3; p= 0.000). Zaawansowany
system WOMAC i KOOS miały 2 nowe subskale sport/rekreacja (SP) oraz jakosć Ŝycia (Q). Zaobserwowano róŜnice
w punktacji SP pomiędzy kobietami i męŜczyznami (p = 0.002). W innych subskalach nei zaobserwowano róŜnic. Tak
jak oczekiwano, były bardzo znaczące róznice (p=0.0000) w punktacji P, S, A, SP i Q pomiędzy grupą objawową i
kontrolną.
Nie zaobserwowano Ŝadnych róŜnic w punktacji KOOS pomiędzy osobami z i bez PF OA stopnia I. Stopień II PF OA
związany był z większą ilością objawów u męŜczyzn w porównaniu z PF OA stopnia 0 (p= 0.013).
U części kobiet zaobserwowano więcej ograniczeń w SP (p = 0.008) i A (p = 0.023) w przypadku TF OA stopnia I. W
kilku przypadkach TF OA stopnia II był związany z S (p = 0.007) i P (p = 0.04). Średnia jakość Ŝycia u kobiet nieco
pogorszyła się u kobiet z KOA stopnia II (p = 0.045) w porównaniu do kobiet bez KOA.
Wnioski
1. Nasze wyniki potwierdzają częste występowanie PF i TF OA w populacji w średnim wieku.
2. KOOS był łatwy w uŜyciu w badaniach populacyjnych.
3. Nowe subskale SP i Q są związane z wczesnymi stadiami radiograficznej KOA.
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Wprowadzenie
W odniesieniu do stanów zapalnych stawów i kości w większości przypadków badanie rentgenowskie,
ultrasonograficzne i laboratoryjne, w oparciu o stan kliniczny, są wystarczające do postawienia rozpoznania. Jednak w
niektórych przypadkach konieczne jest rozszerzenie procesu diagnostycznego o inne techniki obrazowe, takie jak
scyntygrafia, czy termografia. Scyntygrafia jednofazowa wnosi niewiele informacji na temat dynamiki procesu
chorobowego i jego charakteru. Stosując technikę trójfazową uzyskujemy zwiększenie stopnia swoistości i zdolności
róŜnicowania zapalenia tkanki kostnej od tkanek miękkich. Pierwsza faza (0-60 s) jest miarą przepływu krwi, druga
faza (1-3 min) - tkankowej przestrzeni naczyniowej, zaś trzecia (2-4 godz.) - nasileniem procesów metabolicznych
tkanki kostnej. W trójfazowym badaniu izotopowym aktywnego procesu zapalnego układu kostno-stawowego
widoczny jest zwiększony przepływ krwi w fazie tętniczej (I faza), lokalne przekrwienie w fazie włośniczkowej (II
faza) i zwiększone gromadzenie w fazie statycznej (III faza). Cenne uzupełnienie metody scyntygraficznej moŜe
stanowić nieinwazyjna technika jaką jest termografia. Termogramy odzwierciedlają procesy patofizjologiczne
zachodzące wewnątrz organizmu, gdyŜ zmiany temperatury narządów lub tkanek są jednym z pierwszych czynników
rozpoczynającego się lub trwającego procesu chorobowego. Celem pracy było porównanie obrazowania zapaleń
stawów z wykorzystaniem scyntygrafii techniką dynamiczną i termografii.
Materiał i metoda
Scyntygrafię osteotropową oraz termografię wykonano u 32 chorych (17 kobiet i 15 męŜczyzn), średnia wieku 49 lata
z podejrzeniem zapalenia stawów. Trójfazowa scyntygrafia: Obrazowanie wykonywano bezpośrednio (I i II faza) oraz
po 2 godzinach (III faza) od doŜylnego podania 99mTc-Medronate II Agent (Amersham) z wykorzystaniem cyfrowej
gamma kamery X Ring (Mediso). Termografia: UŜyto kamerę ThermaCAM S60 (FLIR SYSTEM). Detektor
promieniowania termicznego stanowiła matryca 320x240 niechłodzonych mikrobolometrów, rozdzielczość termiczna
0.08 0C (dla 30 0C). Zastosowano automatyczną korekcje temperatury i współczynnika emisyjności. Badania
prowadzano w porównywalnych warunkach.
Wyniki
Scyntygrafia wykazała nieprawidłowe gromadzenie znacznika w układzie kostno-stawowym u wszystkich badanych.
W termografii nieprawidłowości obserwowano u 91% pacjentów. PodwyŜszoną temperaturę w regionie procesu
chorobowego stwierdzono u pacjentów, których zaburzenia scyntygraficzne były widoczne we wszystkich fazach
badania (87%). Zmiany hypotermiczne stwierdzono u chorych, u których podwyŜszoną aktywność radioznacznika
zaobserwowano tylko w późnej fazie badania scyntygraficznego (13%).
Wnioski
Scyntygrafia osteotropowa i termografia wykazały wysoką czułość w obrazowaniu procesu zapalnego w układzie
kostno- stawowym. Zaburzenia hypertermiczne odpowiadały zmianom, które na podstawie badania scyntygraficznego
oceniono jako aktywny-czynny proces zapalny. Z kolei zaburzenia hypotermiczne charakteryzowały zmiany, które w
badaniu scyntygraficznym oceniono, jako przewlekły proces zapalny. Pomiar temperatury tkanek objętych procesem
zapalnym moŜe posłuŜyć do oceny aktywności i monitorowania procesu zapalnego. Brak szczegółów anatomicznych i
płaszczyznowe odwzorowanie obrazu termograficznego nie pozwalają na róŜnicowanie zakresu tkanek objętych
procesem zapalnym. Stwarza to konieczność stosowania jej łącznie z innymi technikami obrazowymi i traktowania
jako badania komplementarnego.
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Introduction
In the majority cases of the joint and bone inflammation such examinations as standard radiography, ultrasonography
and laboratory investigation are sufficient to diagnosis establishing. However some cases need to widen of diagnostic
process for other imaging techniques like scintigraphy or thermography. One-phase scintigraphy give not enough
information of dynamics and character of pathological process and three-phase scintigraphy offers higher specificity
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and possibility of differentiation between bone and soft tissue inflammation. The first phase (0-60 s) reflects blood
flow, the second phase (1-3min) – tissue vascular space, and the third phase (2-4 h) – increased metabolic processes of
bone tissue. Three-phase scintigraphy of active bone-joint system inflammatory process reveals increased blood flow in
arterial phase (I phase), local hyperaemia in capillary phase (II phase) and increased accumulation in static phase (III
phase).
Valuable complement for scintigraphic method could constitute non-invasive thermography. Thermograms reflect
pathophysiological processes occurring in organism because temperature changes of organs and tissues are one of the
first factors of beginning or endless disease process.
The aim of this study was to compare imaging of joints inflammation using dynamic scintigraphy and thermography.
Materials and methods
Osteothrophic scintigraphy and thermography performed in 32 patients (17 females, 15 males, mean age 49) suspected
of joints inflammation.
Three-phase scintigraphy: Imaging was obtained immediately and after 2 hours post-intravenous injection of 99mTcMedronate II Agent (Amersham) using digital gamma camera X Ring (Mediso). Thermography: Visualization using
camera ThermaCAM S60 (FLIR SYSTEM) was performed. Detector of infrared radiation was array 320 x 240
uncooled microbolometers with thermal resolution 0.08 0C (for 30 0C). Automatic correction of background
temperature and emissivity was applied. Examinations were taken in the same conditions.
Results
In all patients scintigraphy was showed disorders in accumulation of the tracer in joint-bone system. In thermography
abnormality of temperature distribution in 91% patients were observed.
Increased temperature in region of disease process was observed together with scintigraphic disorders visible in all
phases this examination (87%). Hypothermic lesions were observed together with increased radiotracer accumulation
visible in third phase of study (13%) only.
Conclusions
Osteothrophic scintigraphy and thermography were showed high sensitivity in joint-bone system inflammation
imaging. Hyperthermic disorders were responded changes, which according to scintigraphy were evaluated as active
inflammatory process. Hypothermic disorders were showed lesions, which in scitigraphy were evaluated as chronic
inflammation.
Temperature distributions on a skin surface in inflammatory process allow to assess and monitoring of inflammation.
Lack of anatomical details and two-dimensional imaging do not allow to differentiate the range of tissue involved
inflammatory process. This is why thermography is complementary method and should be use together with other
diagnostic techniques.
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Wstęp
Jedną z najczęstszych przyczyn powstawania wtórnych zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych jest rozwojowa
dysplazja stawu biodrowego. W chwili obecnej, leczeniem z wyboru zaawansowanych postaci koksartrozy
dysplastycznej jest zabieg chirurgiczny – endoprotezoplastyka.
Cel badań
Celem pracy jest ocena wyników leczenia zaawansowanej koksartrozy dysplastycznej metodą całkowitej
bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego wykonanej u chorych w wieku do 50 roku Ŝycia.
Materiał i metody badań
Analizie poddano 177 chorych, u których wykonano alloplastykę bezcementową w 220 dysplastycznych stawach
biodrowych. Grupę kontrolną stanowiło 208 pacjentów, u których wykonano bezcementową alloplastykę stawu
biodrowego o etiologii innej niŜ dysplazja. Średni wiek pacjentów w grupie badanej wynosił 38,3 lat, a w grupie
kontrolnej 41,8 lat. Chorych w obu grupach oceniano na podstawia badania klinicznego i radiologicznego.
Wyniki badań
W grupie badanej uzyskano w 11,8% przypadków wynik bardzo dobry, w 27,7% wynik dobry, w 42,7% wynik
dostateczny i w 17,8% przypadków wynik zły. W grupie kontrolnej wyniki te przedstawiały się odpowiednio: 43,0%,
31,1%, 15,9% i 10%. W 16,8% operowanych bioder w grupie badanej konieczne były zabiegi rewizyjne ( w grupie
kontrolnej w 15,1% przypadków).
Wnioski
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Koksartroza dysplastyczna jest trudną do leczenia chorobą stawu biodrowego i wymaga duŜego doświadczenia od
leczącego. Z tego powodu zabiegi operacyjne powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych ośrodkach
ortopedycznych. Przystępując do leczenia naleŜy liczyć się z moŜliwością wystąpienia szeregu powikłań.
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Aims: The purpose of the study was to evaluate the long-term results of uncemented total hip arthroplasty (THA) in
young patients (below 50 years of age) with dysplastic coxarthrosis.
Material and Methods: In the last twenty years, 862 primary uncemented total hip arthroplasty (THR), were implanted
in our Institution. This surgery was performed in 459 patients. From this group 220 hips in 177 patients (167 women
and 10 men), who had dysplastic coxarthrosis, were included in our study. The left hip was operated in 66 and the right
one in 68 patients. Bilateral surgery was performed in 43 cases. The means age at the time of hip surgery was 38, 3
years (range from 18 to 49 years). The mean follow-up was 9, 3 years (range from 2 years to 18, 6 years). In 167 (75,
8%) patients the operative treatment of DDH was performed during the early childhood (Colonna-Zahradnicek
procedures, Dega, Pemberton and Salter pelvic osteotomies). Only 39 (17, 7%) patients were treated in the childhood
conservatively by means of overhead extension, Frejka pillow or Pavlik harness. All patients were evaluated clinically
and radiological. For clinical evaluation the classification system proposed by Merle d’Aubigne and Postel with
Charnley modification was used. For radiological evaluation of the steam implantation the classification system
proposed by De Lee and Charnley was used and for the cup implantation the system by Gruen and Moreland. The
femoral head displacement prior to THA surgery was classified according to Crowe at all. classification.
Results: Based on above mentioned criteria in 26 hips (11,8%) the final result was graded as very good, in 61 cases
(27,7%) as good, in 94 hips (42,7%) as satisfactory and in the remaining 39 cases (17,8%) the final result was poor. We
observed a very strong correlation between clinical and radiological results. According to Crowe and all. classification,
in class I we noted 19 (61,3%) very good , 11 (35,5%) good, 1 (3,2%) satisfactory results. In class II in 5 cases (6,6%)
the results was very good, 25 (32,9%) good and in 39 (51,3%) satisfactory results. In class III only in 2 cases the final
result was graded as very good, and good in 23 hips (25,8%). In class IV there was no very good result, and we
observed 19 (21,4%) poor results. In analyzed group in 37 (16,8%) patients the revision hip surgery was necessary
because of aseptic prosthesis loosening.
Conclusions: The treatment of dysplastic coxarthrosis by means of THA is difficult. The high level of experience is
necessary to perform this type of surgery. This type of THA should be performed only in selected orthopaedic centers.
Starting the surgery one has to think about complications.
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Until recently it has been considered that osteoarthritis (OA) and osteoporosis (OP) do not coexist. Now there is an
increasing number of data, according to which the prevalence of OP in OA ranges from 36.4 to 43.4 %.
Our purpose was (1) to establish risk factors of OP in patients with OA, (2) to study the diagnostic value of bone
mineral density (BMD) assessment in lumbar spine and femoral bone, and (3) to evaluate the efficacy of chondroitin
sulfate, glucosamine, and calcium – vitamin D3 supplements in complex management of OA.
A total of 196 patients with OA were screened for OP by means of dual photon X-ray densitometry (Lunar, Corp.).
Thirty patients with osteodeficiency were given a modified therapy with calcium and vitamin D3 supplements. A cohort
of 30 patients who were not taking calcium and vitamin D3 supplements represented a control group.
Osteodeficiency was diagnosed in 42.7 % of patients with OA. Of them, 64.4 % of patients had a reduction of BMD in
lumbar spine and 100 % had a reduced femoral BMD. Patients with normal BMD at L1-L4 level had signs of
spondyloarthritis. The risk factors for OP were reduced body mass index and postmenopausal state in women. In
patients with OA whose body mass index was above 20, no signs of osteoporosis were revealed.
After 6 months follow-up, the use of calcium and vitamin D3 supplements resulted in a 2.9±0.3 % BMD increase in
patients with osteopenia, and a 1.2±0.4 % BMD increase in patients with osteoporosis. In patients with osteopenia
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treated with chondroitin sulfate and glucosamine, BMD did not change significantly, and decreased by 3.1±0.2 % in
patients with osteoporosis.
Thus, the revealed prevalence of OP in patients with OA implies the need for the early diagnosis and adequate therapy
of this condition. In all patients with spondyloarthritis, femoral BMD should be measured. Low body mass index and
postmenopausal state are significant risk factors of OP in patients with OA. Overweight seems to play an
osteoprotective role in patients with OA. Calcium and vitamin D3 supplements proved to be effective in patients with
OA and osteopenia, while in patients with OA and osteoporosis the efficacy of these supplements was insufficient,
implying the need for more potent osteoprotective agents.
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Do niedawna uwaŜano, ze choroba zwyrodnieniowa (OA) i osteoporoza (OP) nie współistnieją. Obecnie wzrasta ilość
danych, według których występowanie OP i OA wynosi 36.4 – 43.4%.
Naszym celem było (1) ustalić czynniki ryzyka OP u pacjentów z OA, (2) zbadać wartość diagnostyczną oceny BMD
w kręgosłupie lędźwiowym i kości udowej oraz (3) ocenić skuteczność siarczanu chondroityny, glukozaminy oraz
suplementacji wapnia i witaminy D3 w kompleksowym leczeniu OA.
Przebadano 196 pacjentów z OA w kierunku OP metodą densytometrii rentgenowskiej podwójnej wiązki (Lunar
Corp.). 30 pacjentów z obniŜoną gęstością mineralną otrzymało modyfikowaną terapię z suplementami wapnia i
witaminy D3. Kohorta 30 pacjentów, którzy nie przyjmowali suplementacji stanowiła grupę kontrolną.
ObniŜenie gęstości mineralnej kości zdiagnozowano u 42.7% pacjentów z OA. 64.4% z nich miało obniŜone BMD w
kręgosłupie lędźwiowym, zaś 100% miało obniŜone BMD w bliŜszym końcu kości udowej.
Pacjenci z prawidłowym BMD w odcinku L1-L4 mieli oznaki choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Czynnikami
ryzyka OP było obniŜone BMI oraz okres pomenopauzalny u kobiet. U pacjentów z OA z BMI ponad 20 nie wykazano
objawów osteoporozy.
Po 6 miesiącach obserwacji zaŜywanie suplementacji wapnia i witaminy D3 spowodowało wzrost BMD u pacjentów z
osteopenią o 2.9±0.3 % oraz u pacjentów z osteoporozą o 1.2±0.4 %. U pacjentów z osteopenią leczonych siarczanem
chondroityny i glukozaminy BMD nie zmieniło się znacząco, zaś zmniejszyło się o 3.1±0.2 % u pacjentów z
osteoporozą.
Wykazane przez nas występowanie OP u pacjentów z OA stanowi potrzebę wczesnej diagnostyki i odpowiedniej
terapii tego stanu. U wszystkich pacjentów ze spondyloartrozą naleŜy dokonać pomiaru BMD w bliŜszym końcu kości
udowej. Niskie BMI oraz menopauza są istotnymi czynnikami ryzyka OP u pacjentów z OA. Nadwaga zdaje sie
chronić ptrzed osteoporozą pacjentów z OA. Udowodniono, Ŝe suplemantacja wapnia i witaminy D3 jest efektywna u
pacjentów z OA i osteopenią, podczas gdy jest niedostateczna u pacjentów z OA i osteoporozą, co implikuje uŜycie
silniejszych leków przeciwosteoporotycznych.
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Czynności obciąŜające stanowią najwaŜniejszy dla rozwoju i przebudowy kości czynnik egzogenny, przy braku
których nie występują mechaniczne napręŜenia działające na kość oraz nie działają mięśnie przeciwstawiające się sile
grawitacji. Do związanych z małą aktywnością fizyczną czynników sprzyjających osteoporozie naleŜy tym samym
długotrwałe unieruchomienie (zarówno miejscowe, jak ogólne, w tym spowodowane innymi chorobami). Pomimo
braku jednoznacznych dowodów aktywność fizyczna przynosi wymierne korzyści
w postaci zwiększenia masy kostnej i poprawy siły mięśni, jak równieŜ poprawę samopoczucia i ogólnego stanu
zdrowia. Analogicznie konsekwencją unieruchomienia jest spadek masy kostnej, czemu zapobiec moŜe codzienna
mobilizacja.
Celem kinezyterapii jest poprawa bądź utrzymanie w optymalnym stanie: struktury kości, funkcji mięśni, koordynacji i
zakresu ruchów w obrębie stawów, jak równieŜ wpływ na stan układu krąŜeniowo-oddechowego. Ćwiczenia zarówno
indywidualne, jak grupowe, korygujące postawę ciała, koordynacyjne, oporowe, w odciąŜeniu oraz oddechowe
pozwalają te cele osiągnąć.
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The ballasting actions are the most important exogenous factor influencing the development and proper structure of the
bone. The lack of this factor causes no mechanical tension in the bone and no muscles opposition against gravitation.
Another factor associated with low activity that favors ostheoporosis is long lasting immobilization (local, general,
caused by other diseases). Even though we don’t have unambiguous proves physical activity brings measurable
advantages such as increase of the bone mass and improvement of muscle strength, as well as better feeling and general
condition. By analogy the consequence of immobilization is decrease of the bone mass, which can be prevented by
everyday mobilization.
The aim of kinetic therapy is an improvement or keeping of an optimal state: the structure of the bone, muscle function,
coordination and the range of the movement of joints as well as the influence on cardio-pulmonary system. Exercises
both individual and in the group, body posture correcting, body posture co-ordinating, resistance exercises, exercises in
relieve and respiratory exercises allow to achieve these aims
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Fizjoterapia - dział medycyny klinicznej, wykorzystujący uznane przez naukę metody przyrodolecznictwa do
rehabilitacji oraz leczenia uzupełniającego farmakoterapię i leczenie operacyjne. Działanie jego polega na
wywoływaniu fizjologicznych reakcji tkanek za pomocą bodźców fizycznych. Metody fizjoterapeutyczne to m.in.:
mechanoterapia, elektroterapia, magnetoterapia, termoterapia, IR, parafinoterapia, krioterapia, fototerapia,
aerozoloterapia, klimatoterapia, balneoterapia, leczeniei rehabilitacja uzdrowiskowa.
Metody fizjoterapii stosowane w leczeniu osteoporozy to: krioterapia, magnetoterapia, fitoterapia, krenoterapia, kąpiele
lecznicze, jontoforeza, elektroterapia, laseroterapia, masaŜe, kinezyterapia - leczenie ruchem. Celem powyŜszych
działań fizjoterapeutycznych jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa ukrwienia tkanek, działanie
przeciwzapalne, rozluźniające mięśnie, wzmacniające układ kostno – stawowy.
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Physiotherapy is a branch of clinical medicine, which uses recognized by science methods of natural treatment for
rehabilitation and as an addition to pharmacotherapy and surgery. Its effectiveness is based on physiological reactions
of tissues by the mean of physical stimulus. Physiotherapeutic methods are: mechanotherapy, electrotherapy,
magnetotherapy, termotherapy, IR, paraffinotherapy, cryotherapy, phototherapy, aerosolotherapy, climatotherapy,
balneotherapy, health resort treatment and rehabilitation.
The methods of physiotherapy applied in ostheoporosis treatment are: cryotherapy, magnetotherapy, phytotherapy,
crenotherapy, spa baths, ionthophoresis, electrotherapy, laserotherapy, massages, kinetic therapy - treatment by the
means of movement. All these methods aim to reduce pain, improve tissue nutrition, anti-inflammatory effect, muscles
relaxation, getting stronger bones and articles joints.
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SKALI SZAROŚCI
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Wstęp
Mechaniczne i strukturalne własności kości beleczkowej są anizotropowe, t.j. zaleŜą od kierunku, w którym są
wyznaczane. Parametry opisujące anizotropię nie korelują z gęstością kości beleczkowej, mogą więc być potencjalnie
uŜyte do poprawy skuteczności oceny ryzyka złamań osteoporotycznych. Anizotropia kości beleczkowej jest typowo
mierzona na obrazach binarnych. JednakŜe proces akwizycji obrazu kości beleczkowej, przeprowadzony w warunkach
in vivo narzuca ograniczenia na dostępną ilość informacji o architekturze kości beleczkowej. Segmentacja prowadzi do
dalszej degradacji jakości tej informacji.
Cel pracy
ChociaŜ metody analizy orientacji tekstur zapisanych w pełnej skali szarości są standardowym narzędziem analizy
obrazów, to nie były dotychczas stosowane do ilościowego opisu anizotropii kości beleczkowej na podstawie danych
otrzymanych w warunkach pomiaru in vivo. W pracy przedstawiono przykłady analizy orientacji beleczek kostnych na
podstawie obrazów w skali szarości.
Materiały i metody
Osiowe szlify kości beleczkowej o grubości 200m otrzymano z kręgów lędźwiowych L3 16 męŜczyzn. Przy pomocy
kamery CCD sprzęŜonej z mikroskopem uzyskano obrazy wysokiej rozdzielczości preparatów. Stworzono program do
symulacji procesu akwizycji obrazów w pomiarze tomograficznym. Program ten uŜyto do otrzymania obrazów niskiej
rozdzielczości preparatów.
Anizotropię mierzono na obrazach niskiej i wysokiej rozdzielczości przy uŜyciu metod: mean-intercept length (MIL),
volume orientation (VO), gray-level structure tensor (GST) oraz interaction maps (IM). Wyznaczono główny kierunek
anizotropii i współczynnik anizotropii. W celu oceny powtarzalności pomiarów parametrów anizotropii wyliczono
równieŜ standaryzowany współczynnik zmienności StdCV.
Wyniki
Zbadano korelację pomiędzy wynikami otrzymanymi dla obrazów niskiej i wysokiej rozdzielczości dla róŜnych
poziomów szumu. Współczynnik korelacji dla współczynika anizotropii wynosił 62%, 62%, 87% oraz 6% dla metod
MIL, VO, GST i IM. Współczynnik korelacji dla głównego kierunku anizotropii wynosił 81%, 94%, 90% oraz 75%
dla metod MIL, VO, GST i IM. Współczynnik zmienności pomiaru współczynnika anizotropii wyznaczonego na
obrazach niskiej rozdzielczości wynosił 210%, 66%, 38% i 72% dla MIL, VO, GST i IM. Współczynnik zmienności
pomiaru głównego kierunku anizotropii wyznaczonego na obrazach niskiej rozdzielczości wynosił 122%, 66%, 43%
oraz 45% dla MIL, VO, GST i IM.
Wnioski
W pracy pokazano, Ŝe pomiary anizotropii przeprowadzone na obrazach niskiej rozdzielczości zapisane w pełnej 256
stopniowej skali szarości dają zasadniczo lepsze wyniki niŜ pomiary przeprowadzone w oparciu o obrazy binarne.
Najlepsze wyniki otrzymano dla metody opartej na pomiarze gradientu intensywności. Słaba powtarzalność i słaba
korelacja z danymi uzyskanymi dla obrazów wysokiej rozdzielczości ograniczają zastosowanie metod opartych na
obrazach binarnych do analizy anizotropii kości beleczkowej.
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QUANTIFYING TRABECULAR BONE ANISOTROPY FROM GREY-LEVEL IMAGES
Tabor Z.
Department of Biophysics, Collegium Medicum, Jagiellonian University
Grzegorzecka 16a, 31-531 Cracow, Poland
e-mail: tabor@alphas.if.uj.edu.pl
Keywords: anisotropy, trabecular architecture, image analysis
Introduction
Mechanical and structural properties of trabecular bone are anisotropic, i.e. they depend on the test direction. The
anisotropy of trabecular bone structure provides information, which is independent of bone density and may be used to
improve evaluation of bone strength. Numerous methods of quantifying anisotropy have been introduced and used to
the analysis of only segmented images of trabecular bone. However degradation of image if the process of in vivo
acquisition followed by segmentation may lead to serious reduction of the diagnostic power of architectural
parameters. For example it is known that estimates of histomorphometric measures based on low-resolution segmented
images of trabecular bone correlate only mildly with estimates based on high-resolution images. It would be thus
plausible to derive structural information should directly from grey-level images.
Aim of the work
Although methods of analysis of texture orientation exist in image processing science, there was only little effort to
apply them to the field of trabecular bone research. We discuss possible approaches to the analysis of anisotropy of
trabecular bone directly from gray-level images.
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Materials and methods
Axial trabecular bone sections with thickness of 200m were obtained from L3 vertebral bodies of 16 men. Highresolution images of the specimens were acquired using CCD camera connected to a microscope. A process of CT
examination was simulated and low-resolution images of the sections were obtained.
Anisotropy of both low- and high-resolution images was computed using methods based on mean-intercept length
(MIL), volume orientation (VO), gray-level structure tensor (GST) and interaction maps (IM). Main anisotropy
direction and anisotropy ratio were computed. Reproducibility (standardized coefficient of variation StdCV) of the
anisotropy measures was also estimated.
Results
We examined correlation between the low-and high-resolution estimates of anisotropy measures for signal-to-noise
ratio ranging from 1 to 2 to reproduce in vivo acquisition circumstances. The correlation coefficient between low- and
high resolution estimates of anisotropy ratio was equal to 62%, 62%, 87% and 6% for MIL, VO, GST and IM,
respectively. The correlation coefficient between low- and high resolution estimates of the main anisotropy direction
was equal to 81%, 94%, 90% and 75% for MIL, VO, GST and IM, respectively. Reproducibility of low-resolution
estimate of anisotropy ratio was equal to 210%, 66%, 38% and 72% for MIL, VO, GST and IM, respectively.
Reproducibility of low-resolution estimate of the main anisotropy direction was equal to 122%, 66%, 43% and 45% for
MIL, VO, GST and IM, respectively.
Conclusion
It has been shown in the study that gray-level-based description of anisotropy is substantially better then binary imagebased description. We have found that gradient of intensity describes best orientation of trabeculae. The application of
binary image-based methods to the description of trabecular anisotropy is limited because of poor reproducibility and
mild correlation with high-resolution data.
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Wstęp
Badania doświadczalne i kliniczne wskazują, Ŝe insulinopodobny czynnik wzrostu-I (IGF-I) moŜe wpływać na
remodeling kości stymulując zarówno tworzenie tkanki kostnej jak i jej resorpcję; ten ostatni efekt jest realizowany
najprawdopodobniej za pośrednictwem systemu RANKL/RANK/OPG.
Cel pracy
Celem pracy było wyjaśnienie czy istnieje związek pomiędzy zmianami w okołodobowych oscylacjach IGF-I,
osteoprotegeryny (OPG) i jej rozpuszczalnego ligandu (sRANKL) oraz wybranych markerów metabolizmu kostnego
(osteokalcyny – OC i C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha alfa1 kolagenu typu I – CTx) u otyłych
kobiet po menopauzie.
Materiał i metody
Badaniami objęto 17 kobiet po menopauzie z wartościami wskaźnika masy ciała – BMI > 35 kg/m2 i talia-biodra > 0,8
oraz 15 kobiet zdrowych z naleŜną masą ciała w porównywalnym wieku. Krew pobierano w odstępach 3-godzinnych
w ciągu doby, a w otrzymanej po odwirowaniu krwi surowicy oznaczono stęŜenia IGF-I, OPG, sRANKL, OC i CTx
metodą ELISA.
Wyniki
Średnie dobowe stęŜenia OPG, sRANKL, OC i CTx były znamiennie obniŜone u otyłych kobiet po menopauzie w
odniesieniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono równieŜ znaczne zmiany w wartościach amplitudy rytmów IGF-I, OPG,
sRANKL i markerów kostnych. Wykazano znamienną korelację pomiędzy średnimi dobowymi stęŜeniami IGF-I a
średnimi dobowymi stęŜeniami OPG, sRANKL, CTx oraz wskaźnikiem OPG/sRANKL.
Wniosek
Wyniki naszych badań potwierdzają hipotezę, Ŝe zaburzenia w okołodobowej sekrecji IGF-I mogą mieć znaczenie w
regulacji metabolizmu kostnego u otyłych kobiet po menopauzie, a istotną rolę w tym mechanizmie wydają się
odgrywać zmiany w relacji OPG/sRANKL.
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Introduction
Few experimental and clinical studies show insulin-like growth factor-I (IGF-I) may act as a coupling factor in bone
remodeling by activating both bone formation and resorption; the latter effect appear to be mediated through the
RANKL/RANK/OPG system.
Aim
The study was to prove if there was any connection between changes in daily oscillations of IGF-I, osteoprotegerin
(OPG), its soluble ligand (sRANKL) and chosen bone metabolism markers (osteocalcin – OC and C-terminal
telopeptide of type I collagen – CTx) in postmenopausal obese women.
Materials and methods
The study was performed in 17 postmenopausal women with body mass index – BMI > 35 kg/m2 and waist to hip ratio
– WHR > 0,8 and in 15 healthy age-matched control subjects with proper body weight. Blood were collected every 3
hours within a day. IGF-I, OPG, sRANKL, osteocalcin (OC) and C-terminal telopeptide (CTx) were determined in
serum with the use of ELISA method.
Results
Mean daily concentrations of OPG, sRANKL OC and CTx were significantly lower in postmenopausal obese women
versus age-matched control group. Marked changes in the values of amplitude of IGF-I, OPG, sRANKL and bone
metabolism markers were also found in these patients. Significant correlation in obese women was found between
mean 24-hour concentrations of IGF-I and daily values of OPG, sRANKL, CTx and OPG/sRANKL ratio.
Conclusion
Our results confirm hypothesis that disturbances of IGF-I secretion could be of importance to regulate bone
metabolism in postmenopausal obese women and in mechanism of this dependence changes in OPG/RANKL ratio
seem to play an important role.
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TORBIEL BLIśSZEJ PRZYNASADY KOŚCI UDOWEJ U CHOREJ Z JAWNĄ OSTEOPOROZĄ ZE
ZŁAMANIAMI KRĘGÓW (OPIS NIEZWYKŁEGO PRZYPADKU)
Sawicki A.Z.
Centrum Medyczne OSTEOMED ul. Białobrzeska 40A, 02-341 Warszawa
Słowa kluczowe: torbiel kostna, osteoporoza, złamania kości udowej
Ogniskowe ubytki tkanki kostnej n.p. torbiele, dysplazja włóknista, strefy Loosera-Milkmana, szpiczak mnogi,
nowotwory pierwotne kości lub przerzuty do kości zwiększają ryzyko złamań kości długich. Złamania tego typu
występują częściej u młodych ludzi, wcześniej niŜ osteoporotyczne u osób w wieku późniejszym. Torbiele kostne kości
długich, szczególnie związane z pierwotną nadczynnością przytarczyc, mogą prowadzić do złamań patologicznych u
chorych bez osteoporozy. Wyjątkowo niebezpieczną lokalizacją jest okolica bliŜszej przynasady kości udowej, ze
względu na zwiększone ryzyko złamania kości udowej, szczególnie u chorych z osteoporozą.
Opis przypadku. Kobieta lat 75, lekarz, po raz pierwszy zgłosiła się do Centrum w 1993 roku w wieku 63 lat z powodu
bólów kręgosłupa. Wcześniej przebyła osteoporotyczne złamania prawego przedramienia, podudzia prawego i czterech
Ŝeber. Stwierdzono obniŜenie wzrostu o 8 cm w porównaniu ze wzrostem w 20 r.Ŝ. a w Rtg złamania trzech kręgów
(Th7,12 i L4) oraz osteoporozę w badaniu DXA. Przez następne lata pacjentka była leczona kolejno lub łącznie: HLZ,
Bonefos, alendronian ( przerwano z powodu objawy z górnego odcinka przewodu pokarmowego), Miacalcic
(nietolerancja), Calcitar, Calsynar, Livial, Actonel, tiazydy, 1αOH-wit.D3, sole wapnia. Uzyskano poprawę kliniczną i
BMD oraz chora nie miała nowych złamań, w tym kości udowej. W 2003 roku z powodu podejrzenia kamicy nerkowej
wykonano zdjęcie Rtg jamy brzusznej ocenione jako prawidłowe. Podczas konsultacji w Centrum zaobserwowano, Ŝe
w dolnym rogu zdjęcia znajduje się prawa kość udowa, której niewielka widoczna część ma nieprawidłową budowę.
Zdjęcia Rtg celowane na kość udową wykazały bardzo duŜą torbiel śródkostną w okolicy krętarza większego ze
zwapnieniami w jej świetle. Obraz torbieli był równieŜ widoczny w skanie DXA prawej kości udowej, w której szyjce
stwierdzono BMD=0,518 g/cm2, T-score= -3,77 (58%). Badanie QCT ujawniło duŜą torbiel w kości gąbczastej bez
destrukcji kości korowej oraz bez odczynów okostnowych. Chora nie wyraziła zgody na zabieg chirurgiczny lub na
przezskórny autogeniczny wszczep szpiku kostnego oraz kontynuuje leczenie antyresorpcyjne
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Niezwykłość przypadku związana jest z cięŜką osteoporozą ze złamaniami wielu kości oraz wielką torbielą bliŜszej
przynasady kości udowej bez jej złamania.
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We present a case of solitary large bone cyst of femur. A 75-year-old lady (physician) presented with a history of
established and severe osteoporosis with multiple osteoporotic fracture of vertebras, forearm and ribs. Patient was
successfully treated until 1993 without new fractures. In 2003 year abdomen X-ray was performed and in the proximal
part of right femur large cyst was found. BMD of right femur neck shows BMD = 0,518 g/cm2 and T-score= - 3,77 (
58%). In QCT of right femur – without resorption of tubular bone or periosteal reaction.
Patient never had right or left femur fracture. She refused any surgical procedure or percutaneous autogeneic bone
marrow injection to the cyst and continue antiresorptive treatment.
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Slowa kluczowe: Samoistna hyperostoza usztywniająca szkieletu, witamina A
Rozlana samoistna hyperostoza szkieletu jest niezapalnym schorzeniem szkieletu osiowego. Radiologicznym
wskaźnikiem choroby jest tworzenie się masywnych osteofitów, wykazujących tendencje do zlewania się,
rozprzestrzeniania się głównie w przednich częściach trzonów kręgów i typowo po ich prawej stronie. W przebiegu
schorzenia nigdy nie dochodzi do zajęcia stawów krzyŜowo-biodrowych, co stanowi waŜny element w róŜnicowaniu z
zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. W ciągu ostatnich lat, podnosi się w piśmiennictwie, znaczenie
witaminy A i jej metabolitów jako moŜliwego czynnika sprawczego hyperostotycznych zmian w szkielecie osiowym.
Przedstawiamy opis męŜczyzny, u którego doszło do wystąpienia zmian o typie hypereostozy szkieletu w przebiegu
przewlekłego przyjmowania preparatów witaminy A. 63-letni męŜczyzna, z zawodu technik budowlany, od 10 lat
rencista, skarŜył się na postępujące od ok. 20 lat ograniczenie ruchomości kręgosłupa, zwłaszcza w szyjnym odcinku,
ze znacznym nasileniem dolegliwości w ciągu ostatnich 5 lat. Pacjent leczony farmakologicznie z powodu nadciśnienia
tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i hipercholesterolemii – (Cilazapril, Metoprolol, Doxazosin, Chlortalidon,
Acidum Acetylosalicylicum). Ponadto zaŜywał od ok. 5 lat preparaty witamin A i E w dawce dobowej 30000 tys. j.
retinolu i 70 mg tokoferolu. Badaniem fizykalnym stwierdzono: chód na ugiętych kolanach, lordoza lędźwiowa 180
kyfoza piersiowa 320, ruchomość lędźwiowego odcinka kręgosłupa (metodą SFTR) – w płaszczyźnie strzałkowej 12000-720, w płaszczyźnie czołowej 120-00-180, ruchomość szyjnego odcinka kręgosłupa – w płaszczyźnie strzałkowej 18000-180, w płaszczyźnie czołowej 80-00-120, rotacja 220-00-280. W wykonanych badaniach dodatkowych ( OB,
morfologia, aminotransferaza alaninowa i asparginowa, fosfataza alkaliczna, gammaglutamylotranspeptydaza,
proteinogram, bilirubina, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej) poza
podwyŜszonym stęŜeniem frakcji LDL cholesterolu – 142 mg/dl nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy,
parametry zapalne oraz odczyny serologiczne, w tym odczyn Waalera-Rose oraz lateksowy były ujemne. Antygeny
HLA B7 i HLA B 7 ujemne. Stwierdzono równieŜ podwyŜszone stęŜenia w surowicy witaminy A- 1036,3 ng/ml
(norma.: 300-800) oraz witaminy E – 43,4 ug/ml ( norma:5-20). Badaniem radiologicznym kręgosłupa szyjnego
stwierdzono masywne zwapnienia w więzadle podłuŜnym przednim i otaczających tkankach miękkich, a w kręgosłupie
lędźwiowym masywne osteofity na przednich i bocznych, zwłaszcza po prawej stronie, krawędziach trzonów
kręgowych, tworzące mosty kostne na poziomie TH12 – L2. W badaniu TK stawów krzyŜowo-biodrowych cech
zapalenia nie uwidoczniono. Na podstawie wykonanych badań i całości obrazu klinicznego rozpoznano samoistną
usztywniającą hiperostozę szkieletu w przebiegu przedawkowania witaminy A.
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Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis is non-inflammatory skeletal disease. The principal radiological manifestations
of the disease are formation of osteophytes, that leads sometimes to their fusion and ligamentous ossification of
anterolateral aspect of spinal column, presented typically on the right side. Sacroiliac joints are usually spared, that is
the important sign in differentiation with ankylosing spondylitis. Recently in the literature, there are some reports
linking skeletal hyperostsosis to vitamin A metabolism abnormality. We presented a report of a man who developed
the skeletal hyperostosis in the course of vitamin A overuse. 63 yrs old men, constructing technician, for last 10 years
pensioner, presented with spinal rigidity, most prominent in cervical part. First symptoms appeared about 20 yrs ago
and were aggravated during last 5 years. He was on antihypertesitive treatment as well as received drugs for coronary
heart disease and cholesterol lowering drugs (cilazapril, metoprolol, doxazosine, chlorthalidone, acetylosalicylic acid
and statin). Additionally from last 5 yrs he received a combination of vit A and vit E ( 30000 iu. retinol and 70 mg
tocoferol respectively). On physical examination he showed: walking on banded knees, lumbar lordosis 180, thoracic
kyphosis 320. Lumbar spine mobility measured with use of SFTR method- in saggital plane 120-00-720 in frontal plane
120-00-180 and mobility of cervical part of spine 180-00-180 and 80-00-120, with rotation 220-00-280 respectively.
Laboratory tests (ESR, hematological analysis, GOT, ALT, gammagluthamyltranspepetidase, protein analysis,
bilirubin, creatinine, uric acid levels, calcium and phosphorus concentrations) were in normal limits. We showed only
mild elevation of LDL cholesterol level (142mg/dl). C-reactive protein was in normal range. Rheumatoid factor was
negative as well as HLA B27 and HLA B7 antigens. We showed the very high level of vitamin A 1036,3 ng/ml
(normal range 300-800ng/ml) as well as vit.E level 43,4 ug/ml (normal range 5-20). Plane X-rays examination of
cervical part of spine showed ossification of anterior ligament and surrounding soft tissues. On lumbar X-ray, we
revealed additionally exuberant ostephytes on anterior and lateral surfaces of lumbar vertebra bodies, more prominent
on the right side, with tendency to format osteophyte bridges on the level TH12-L2. CT scan of sacroiliac joints
excluded inflammation in this region. Based on clinical picture and laboratory tests we made a diagnosis of diffuse
idiopathic skeletal hyperostosis evoked by overload of vitamin A.
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Wstęp
Leptyna (LP), która odgrywa istotną rolę w regulacji apetytu i wydatkowania energii, moŜe być potencjalnym
mediatorem ochronnego wpływu tkanki tłuszczowej na tkankę kostną. Pomimo niejednoznacznych wyników badań
uwaŜa się, Ŝe LP moŜe hamować tworzenie tkanki kostnej działając za pośrednictwem ośrodkowego układu
nerwowego. Hormon ten, działając obwodowo, moŜe takŜe bezpośrednio stymulować zarówno tworzenie tkanki
kostnej jak i jej resorpcję; ten ostatni efekt jest najprawdopodobniej realizowany za pośrednictwem systemu
RANKL/RANK/OPG. Rezultat działania LP na tkankę kostną jest wypadkową, ośrodkowego (negatywnego) i
obwodowego (pozytywnego) wpływu hormonu i zaleŜy od stęŜenia LP we krwi oraz przepuszczalności bariery krewmózg. Korzystny obwodowy efekt działania LP przewaŜa wówczas, gdy występuje ośrodkowa oporność na insulinę;
stan taki stwierdza się w przypadku otyłości.
Cel pracy
Celem pracy było wykazanie, czy u kobiet po menopauzie z otyłością olbrzymią istnieje związek pomiędzy
okołodobowymi stęŜeniami LP i jej rozpuszczalnego receptora (sOB-R) a osteoprotegeryną (OPG), jej rozpuszczalnym
ligandem (sRANKL) oraz wskaźnikiem OPG/sRANKL.
Materiał i metody
Badaniami objęto 27 kobiet po menopauzie, w tym 12 z otyłością olbrzymią (BMI > 40 kg/m2) i 15 zdrowych z
naleŜną masą ciała (BMI 20 do 25 kg/m2).
169

Krew do oznaczeń stęŜenia LP, sOB-R, OPG i sRANKL pobierano w odstępach 3-godzinnych w ciągu doby.
Oznaczenia wykonano w surowicy krwi metodą ELISA
Wyniki
U kobiet po menopauzie z otyłością olbrzymią wykazano istotny wzrost średniego dobowego stęŜenia LP oraz
zmniejszenie okołodobowego stęŜenia sOB-R, OPG i sRANKL w porównaniu z grupą kontrolną. Obserwowano
równieŜ istotne zmiany w wartościach amplitudy rytmów LP, OPG i sRANKL oraz stłumienie rytmu sOB-R.
Zmianom tym towarzyszył istotny wzrost średniej wartości wskaźnika OPG/sRANKL. Okołodobowe stęŜenia LP
korelowały ujemnie ze średnimi dobowymi stęŜeniami sOB-R i sRANKL a dodatnio z wskaźnikiem OPG/sRANKL.
Natomiast okołodobowe stęŜenia sOB-R korelowały ujemnie z OPG i wskaźnikiem OPG/sRANKL
Wniosek
Wyniki naszych badań u kobiet po menopauzie z otyłością olbrzymią potwierdzają hipotezę, Ŝe leptyna moŜe
zmniejszać resorpcję kości i obrót kostny poprzez modulowanie układu OPG/sRANKL.
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Introduction
Leptin (LP), which is known to regulate appetite and energy expenditures, may also contribute to mediate the effects of
fat mass on bone tissue. Although reported data are somewhat conflicting, there some evidence that LP may decrease
bone formation via a central nervous effect and may stimulate both bone formation and bone resorption via direct
peripheral effects; the latter effect appear to be mediated through the RANKL/RANK/OPG system. The result of these
central (negative) and peripheral (positive) effects may depend on serum LP levels and blood-brain barrier
permeability. The two pathways could counterbalance each other, with the peripheral and positive effects being
predominant when LP central resistance occurs with obesity onset.
Aim
The aim of the study was to prove if there were any connection between, changes in 24-h profile of LP, sOB-R and
OPG, sRANKL serum concentrations and OPG/sRANKL ratio in postmenopausal women with extreme obesity.
Materials and methods
Studies were performed in 27 postmenopausal women (12 with morbid obesity – BMI > 40 kg/m2 and 15 healthy
volunteers with correct body mass – BMI
20 to 25 kg/m2). Blood were collected every 3 hours within a day. LP, sOB-R, OPG and sRANKL were determined in
serum with the use of ELISA method.
Results
Mean 24-hour concentration of LP was significantly higher in postmenopausal women with extreme obesity versus
age-matched control group, while mean daily concentrations of sOB-R, OPG and sRANKL were significantly lower.
Significant changes in the values of amplitude of LP, OPG and sRANKL rhythms were also found in obese women.
Moreover, the abolition of circadian rhythm of sOB-R was observed. Daily concentrations of LP in obese women were
negatively correlated with sOB-R and sRANKL and positively with OPG/sRANKL ratios. However, 24-hour levels of
sOB-R were negatively correlated with OPG and OPG/sRANKL ratios.
Conclusion
Our results in postmenopausal women with extreme obesity confirm hypothesis that leptin may reduce bone resorption
and slow bone turnover by regulating OPG/sRANKL system.
P54
OCENA GOSPODARKI WAPNIOWEJ I MASY KOSTNEJ U OSÓB Z OTYŁOŚCIĄ OLBRZYMIĄ
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Słowa kluczowe: homeostaza wapniowa, masa kostna, otyłość olbrzymia
Wprowadzenie
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Osoby otyłe są predysponowane do rozwoju zaburzeń homeostazy wapniowej i zmian masy kostnej z powodu
spoŜywania niezbilansowanej diety, unikania ekspozycji na słońce i małej aktywności fizycznej. Ustalono, Ŝe osoby z
nadwagą mają większą masę kostną w porównaniu z osobami szczupłymi, natomiast wpływ otyłości, a zwłaszcza
otyłości olbrzymiej na homeostazę wapniową i masę kostną nie jest jednoznaczny.
Cel pracy
ocena homeostazy wapniowej, zaopatrzenia organizmu w witaminę D, masy kostnej i przemian kostnych u osób z
otyłością olbrzymią.
Materiał
Pacjenci z otyłością olbrzymią (BMI ≥ 40kg/m2) zakwalifikowani do operacji bariatrycznej z powodu braku redukcji
masy ciała podczas leczenia zachowawczego otyłości. U osób tych wykluczono choroby nerek, wątroby,
przyjmowanie leków wpływających na przebudowę tkanki kostnej. Badaniami objęto 56 osób (w tym 47 kobiet i 9
męŜczyzn), średnia wieku wynosiła 35.7 lat, a średnia wartość BMI = 45.8 kg/m2.
Metody
U pacjentów wykonywano następujące badania: 1. stęŜenie w surowicy krwi: wapnia, biochemicznych markerów
obrotu kostnego czyli wiązań sieciujących kolagen β-CrossLaps jako wskaźnika resorpcji kości oraz osteokalcyny jako
wskaźnika kościotworzenia, 25(OH)witaminy D jako wykładnika zaopatrzenia organizmu w witaminę D i
parathormonu jako wykładnika czynności przytarczyc 2. stęŜenie wapnia i kreatyniny w II porannej porcji moczu oraz
wyliczono wskaźnik kalciurii (iloraz wapń / kreatynina - FUCa/Cr) 3. badanie densytometryczne z zastosowaniem
dwuenergetycznej densytometrii DXA (Hologic Delphi 70620); określano masę tkanki tłuszczowej (FM) i jej
procentową zawartość w organizmie (FM%), masę beztłuszczową (LM), zawartość składników mineralnych w kości
(BMC) oraz gęstość mineralną kości (BMD) w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej i całego
szkieletu (total body). Na podstawie ankiet Ŝywieniowych oceniano spoŜycie wapnia.
Wyniki badań
U osób z otyłością olbrzymią stwierdzono (w nawiasach średnia ±SD oraz zakres normy):
1. prawidłowe stęŜenie wapnia w surowicy (9.00 ±0.68, N 8.5-10.5 mg/dl)
2. podwyŜszone stęŜenie PTH w surowicy (84.6 ±60.2, N 12-65 pg/dl), które dodatnio koreluje z BMI
3. obniŜone stęŜenie 25(OH)D w surowicy (4.8 ±3.4, N 15-45 ng/ml)
4. prawidłowe stęŜenie β-CrossLaps (0.343 ±0.163, N 0.137-0.573 ng/ml)
5. obniŜone stęŜenie osteokalcyny (13.5 ±5.8, N 15-46 ng/ml)
6. gęstość mineralna kości (BMD) i zawartość składników mineralnych w kości (BMC) w granicach normy
ustalonej dla rasy, płci i wieku: średnia BMD w kręgosłupie lędźwiowym 1.02g/cm2 ±0.13, w szyjce kości
udowej 1.14g/cm2 ±0.13, w całym szkielecie 1.18g/cm2 ±0.09
7. prawidłowy wskaźnik FUCa/Cr (0.09 ±0.06, N 0.04-0.12)
8. spoŜycie wapnia w diecie poniŜej zalecanej dawki dziennej (śr 700 mg/dobę, RDA 1000 mg)
Wnioski
1. Otyłość olbrzymia sprzyja rozwojowi wtórnej nadczynności przytarczyc oraz ogólnoustrojowym niedoborom
witaminy D,
2. Gęstość mineralna kości mieści się w granicach norm referencyjnych dla płci i wieku.
3. Osoby z otyłością olbrzymią powinny być suplementowane solami wapnia i preparatami witaminy D.
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Introduction
Because of unbalanced diet, decreased sun exposure and low levels of physical activity, morbidly obese patients are
known to have abnormal calcium metabolism, which might be detrimental to bone density. In contrast, small degree of
overweight is reported to have positive influence on the skeleton through increased mechanical load, but data
concerning influence of morbid obesity on bone mass are conflicting.
Aim
To determine calcium homeostasis, vitamin D supply, bone mass and bone turnover in patients with morbid obesity
(BMI ≥ 40kg/m2).
Subjects
56 patients (47 women, 9 men) with morbid obesity, selected for the bariatric procedure of the stomach because of
ineffectiveness of dietetic and pharmacological treatment of obesity, with mean age 35.7y and mean BMI 45.8kg/m2.
Renal and hepatic diseases were excluded, as well as drug therapy which might influence bone metabolism.
Methods
Serum calcium, biochemical bone turnover markers (β-CrossLaps as a marker of bone resorption, osteocalcin as a
marker of bone formation), 25(OH)D as a marker of vitamin D supply and PTH as a marker of parathyroid glands
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activity as well as urine Ca/Cr ratio (FUCa/Cr) were studied. Bone mineral density (BMD) of lumbar spine, proximal
femur and total skeleton, bone mineral content (BMC), fat mass (FM), FM%, lean body mass (LM) were measured by
dual energy X-ray absorptiometry (DXA) (Hologic Delphi 70620). Daily calcium intake was assesed based on
information from a food questionnaire completed by each patient.
Results
In morbidly obese patients we found (mean ±SD and normal range):
1. normal serum calcium concentration (9.00± 0.68, N 8.5-10.5 mg/dl)
2. increased serum PTH concentration (84.6 ±60.2, N 12-65 pg/dl), with positive correlation to BMI
3. decreased serum 25(OH)D concentration (4.8 ±3.4, N 15-45 ng/ml)
4. normal serum β-CrossLaps concentration (0.343 ±0.163, N 0.137-0.573 ng/ml)
5. decreased serum osteocalcin concentration (13.5 ±5.8, N 15-46 ng/ml)
6. BMD and BMC within normal range for age and gender; BMD of lumbar spine 1.02g/cm2 ±0.13, proximal
femur 1.14g/cm2 ±0.13, total skeleton 1.18g/cm2 ±0.09
7. FUCa/Cr within normal range (0.09 ±0.06, N 0.04-0.12)
8. calcium intake below recommended daily dose (700mg/day, RDA 1000mg)
Conclusions
1. Morbid obesity is accompanied by secondary hyperparathyroidism and vitamin D deficiency.
2. Bone mineral density in the morbidly obese is within normal range for age and gender.
3. Morbidly obese patients should be supplemented with calcium and vitamin D.
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Wstęp
W przypadku chorób kośćca otyłość jest postrzegana jako czynnik ochronny. Kobiety po menopauzie z wyŜszym BMI
mają wyŜszą gęstość mineralną kośćca, bo m.in. tkanka tłuszczowa przejmuje po menopauzie częściowo rolę gruczołu
dokrewnego. Wynika z tego, Ŝe im więcej tkanki tłuszczowej i/lub mięśniowej, tym więcej krąŜących estrogenów u
kobiet pomenopauzalnych. Ochronny wpływ tkanki tłuszczowej u kobiet otyłych wiąŜe się najprawdopodobniej ze
zwiększeniem kościotworzenia lub obniŜenia resorpcji kości, albo oba te procesy występują jednocześnie.
Cel pracy
Ocena BMI w zaleŜności od stanu kośćca w kontekście występowania osteoporozy.
Materiał i metodyka
Badaniami objęto 277 kobiet w wieku 39-59 lat. Przeprowadzono pomiary masy ciała (kg) i wysokości (cm), a
następnie na ich podstawie wyliczono wskaźnik BMI (kg/m2). Oceny stanu kośćca dokonano metodą
ultrasonograficzną, polegającą na pomiarze średniej prędkości fali ultradźwiękowej przechodzącej w obrębie nasad
dalszych paliczków proksymalnych za pomocą urządzenia DBM Sonic Bone Profiler, firmy Igea. Status tkanki kostnej
wyraŜono wskaźnikiem Z-score BMD. Analizę współzaleŜności pomiędzy BMI a statusem tkanki kostnej
przeprowadzono testem ANOVA. Obliczenia statystyczne wykonano przy pomocy programu komputerowego
Statistica v. 6.0, przy poziomie istotności P≤0,05.
Wyniki
Analiza stanu tkanki kostnej wykazała u prawie połowy badanych kobiet nieprawidłowości wskazujące na osteopenię
lub osteoporozę. W badanej populacji kobiet stwierdzono istotne róŜnice pomiędzy BMI kobiet o róŜnym statusie
kośćca (p=0,047). NajniŜszy odsetek wartości prawidłowych oceny stanu kośćca zaobserwowano w grupie kobiet z
nadwagą i otyłością.
Podsumowanie
Otyłość i nadwaga nie są czynnikami protekcyjnymi w odniesieniu do ryzyka osteoporozy w badanej populacji kobiet.
Badania finansowano w ramach projektu KBN Nr 3 P06T 03922
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Introduction
Taking into consideration bones diseases, obesity is perceived as a protective factor. Women after menopause with
higher BMI have higher bone mineral density, as i.a. fat tissue takes partly over the role of the endocrine gland. It
stems from the fact that the more there is fat or/and muscles tissue in the body, the more there are estrogens circulating
in women after menopause. The protective influence of the fat tissue for obese women is connected most probably with
the increase of the bone creation or with decrease of the bone resorption, or those processes occur simultaneously.
Aim of the work
The BMI evaluation depending on bone mineral status when taking into consideration osteoporosis.
Materials and methods
The study involved 277 women aged 39-59. The measurements of body mass (kg) and height (cm) were completed
based on which the BMI (kg/m2) was calculated. The evaluation of the bone mineral state was done
ultrasonographically, that is measuring the mean ultrasonic wave speed crossing the further bottoms of the fingerjoints, using the DBM Sonic Bone Profiler Igea apparatus. Bone mineral status was expressed by the Z-score BMD
index. The analysis of the correlation between the BMI and bone mineral status was made using the ANOVA test. All
statistical calculations were made using the Statistica v.6.0 computer program, at p≤0.05.
Results
The analysis of the bone tissue state showed irregularities indicating osteopeny or osteoporosis in almost half of the
studied women. Significant differences were stated between the BMI and bone mineral status in the analyzed women’s
population (p=0,047). The lowest percentage of regular skeleton state was found in the group of women with
overweight and obesity.
Conclusion
Overweight and obesity are not factors protecting when osteoporosis risk is taken into consideration in the analyzed
women’s group.
The research was financed within the 3 P06T 03922 KBN project.
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Wstęp
Otyłość jest czynnikiem protekcyjnym dla BMD, lecz mechanizm tego zjawiska pozostaje niejasny. sRANKL jest
czynnikiem stymulującym osteoklasty. Il-6 i TNF-α podwyŜszają ekspresję sRANKL a obniŜają ekspresję OPG na
osteoblastach.
Cel pracy
Ocena: Tkanki tłuszczowej Fat Mass -(FM), Masy ciała szczupłego -Lean Body Mass (LBM), Wskaźnika masy ciała –
Body Mass Index -BMI, Gęstości mineralnej kości - Bone Mineral Density (BMD), - rozpuszczalnego aktywatora
receptora jądrowego ligandu NF-kappa B - soluble Receptor Activator of Nuclear (NF)-kB Ligand sRANKL,
Osteoprotegryny - OPG, Interleukiny-6 - Il-6 i Czynnika martwicy nowotworów- Tumor Necrosis Factor -TNF-α u
kobiet otyłych.
Materiał i metody
Oceniano: FM, LBM, BMI(kg/m2) metodą bioelektrycznej impedancji -Bodystat 1500; BMD mierzono metodą
DEXA-LUNAR DPX-IQ. StęŜenie: sRANKL, OPG, Il-6i TNF-α w surowicy oznaczono metodą ELISA. Grupy
badane: I kobiety otyłe z prawidłowym BMD (n=15) w wieku średnim 39±4,9 lat II kobiety z prawidłowym BMI i z
osteoporozą: (n=15) w średnim wieku 55±7,7 lat.
Wyniki
BMI:I 30,32±3,77; II 25,3±3,46.BMD (g/cm2) L2-4: I 1,226±0,09 (T-score: 0,63±0,49), II 0,886±0,075 (T-score:–
2,54±0,65)(p<0,05). FM(kg):I-31,81±7,88 II 22,59±6,25(p<0,01). LBM(kg) I 55,24±12,79; II 41,48±6,34 kg (p<0,01).
StęŜenie [c] w surowicy: sRANKL(pmol/l) I 0,3±0,34 II 0,46±0,74(p<0,05); OPG (pmol/l) –I 1,38±0,93 II
3,05±1,57(p<0,01); TNF-α (pg/ml) I 33,33±28,79; II 42,46±39,72 (NS); Il-6 (pg/ml):I 3,08±1,36 II
13,93±11,63(p<0,01).
Wnioski
Kobiety otyłe mają wyŜsze BMD, FM, LBM niŜ kobiety z osteoporozą i prawidłową masą ciała. OPG, sRANKL, IL-6
są wyŜsze u kobiet z osteoporozą niŜ u kobiet z otyłością co jest prawdopodobnie spowodowane podwyŜszonym
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metabolizmem kostnym w tej grupie. StęŜenie TNF-α nie róŜni się istotnie w obu grupach badanych . W otyłości
zaobserwowano niŜsze stęŜenia OPG niŜ w osteoporozie, co moŜe być czynnikiem redukcji BMD.
P56
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Introduction
Abnormalities in the balance of sRANKL/RANK/OPG system lead to severe disturbances of bone remodeling. Obesity
is a protecting factor for BMD, but the mechanism is still unclear.
RANKL is a member of Tumor Necrosis Factor (TNF) Family in the main stimulatory factor for formation of nature
osteoclast. Stimulators of the osteoclastogenesis such Il-6 and TNF-alpha increase the expression of sRANKL and
decrease OPG expression in osteoblast. In reduction FM in obesity treatment by low caloric diet is risk of LBM with
BMD reduction.
The aim and methodes
The aim of the study was evaluation: Fat Mass (FM), Lean Body Mass (LBM), BMI in Body Composition by
bioelectrical impedance methods using Bodystat 1500; Bone Mineral Density (BMD) by Dual Energy X-ray
Absorptiometry (DEXA) using LUNAR DPX-IQ, RANKL, OPG, Il-6 and TNF-alpha serum concentrations was
measured by ELISA Kit. I OBESITY GROUP – 15 women mean age 39±4,9 II OSTEOPOROTIC GROUP – 15
women mean age 55±7,7.
Results
BMI – I -30,32±3,77; BMI -II –25,3±3,46. BMD (g/cm2) L2-4 was normal in obese women:1,226±0,09 (T-score
0,63±0,49) and lower in osteoporotic women: 0,886±0,075 (T-score –2,54±0,65) (p<0,05). Obesity group have higher
FM (31,81±7,88 kg) than osteoporotic group –FM (22,59±6,25kg)(p<0,01).LBM –I – 55,24±12,79 kg; LBM –II –
41,48±6,34 kg (p<0,01). Serum concentration of: sRANKL(pmol/l)- I – 0,3±0,34 II– 0,46±0,74(p<0,05); OPG (pmol/l)
–I – 1,38±0,93 II – 3,05±1,57(p<0,01); TNF-a(pg/ml) – I- 33,33±28,79 II – 42,46±39,72 (NS); Il-6 (pg/ml) – I –
3,08±1,36 II –13,93±11,63 (p<0,01).
Conclusions
Obese women have higher BMD, FM, LBM than osteoporotic women. OPG, sRANKL are higher in osteoporosis than
in obesity what is probably caused by high bone metabolism. Il-6 is higher in osteoporosis. TNF-a no differ in
osteoporotic and obese women. In obesity we observed lower OPG than in osteoporosis, what may be a risk of BMD
resorption.
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Słowa kluczowe: endoprotezoplastyka biodra, złamania okołoprotezowe, INTEGRACJA
Wstęp
Złamania trzonu kości udowej w najbliŜszym otoczeniu trzpienia endoprotezy stanowią jedno z najtrudniejszych
wyzwań w chirurgii ortopedycznej.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena opracowanego i produkowanego w Polsce (BHH Mikromed) systemu stabilizacji
INTEGRACJA.
Materiał i metody
Ten sposób zespalania złamań stosujemy w Klinice Ortopedii Śl. AM od 1999 r. Składa się on z dwóch rodzajów płyt
metalowych – z otworami dostosowanymi do śrub AO, znajdującymi się na jednym tylko ramieniu płyty oraz bez
otworów. Płyty pozbawione otworów oraz jedno z ramion płyt otworowych, na powierzchni przylegającej do kości
zaopatrzone są w stalowe kolce rozmieszczone w 2 rzędach. Ramię otworowe przytwierdzane jest do trzonu kości
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udowej śrubami AO, natomiast ramię zawierające kolce stabilizuje się specjalnymi, półkolistymi obejmami. Opisaną
metodą leczyliśmy dotychczas 14 chorych w wieku 55 – 90 lat (średnio 72 lata), w tym 11 kobiet i 3 męŜczyzn.
Wskazaniem do zabiegu były złamania trzonu kości udowej poniŜej lub w najbliŜszym sąsiedztwie wierzchołka
trzpienia endoprotezy. Po wykonaniu otwartej repozycji i stabilizacji złamania systemem INTEGRACJA, szczelinę
przełomu obkładano duŜą ilością przeszczepu kości mroŜonej gąbczastej z Banku Tkanek i 2 – 3 gąbkami
Garamycynowymi. W typowy sposób zamykano ranę zakładając 2 dreny Redona. Nie stosowano dodatkowego
unieruchomienia zewnętrznego. W okresie pooperacyjnym wszyscy chorzy otrzymywali profilaktykę
przeciwzakrzepową (Enoksaparyna lub Nadroparyna) przez min. 40 dni oraz przez 5 dni Cefamandol w dawce 4 x 2g
iv. Pionizację i usprawnianie kończyny rozpoczynano w drugiej dobie po zabiegu.
Wyniki
U wszystkich chorych uzyskano stabilne zespolenie złamania, które umoŜliwiało wczesne uruchamianie chorych. Zrost
kostny uzyskiwano po ok. 4 – 6 miesiącach. Nie odnotowano destabilizacji zespolenia, braku zrostu, czy teŜ powikłań
infekcyjnych.
Wnioski
W naszej ocenie system INTEGRACJA jest wyjątkowo skuteczną i prostą metodą leczenia złamań okołoprotezowych
trzonu kości udowej.
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INTEGRACJA® STABILISATION SYSTEM IN THE TREATMENT OF PERIPROSTHETIC FRACTURES
OF FEMORAL BONE SHAFT
Wroński S., Kaleta M., Gaździk T.S., Gajda T.
Departament and Clinic Of Orthopaedics Silesian Medical Academy In Katowice, Poland
Keywords: hip arthroplasty, periprosthetic fractures, INTEGRACJA
Introduction
Femoral bone shaft fractures around endoprosthesis stem constitute one of the greatest challenges in orthopedic
surgery.
Goal
The aim of the study is to investigate INTEGRACJA stabilizing system designed and produced in Poland by BHH
Mikromed.
Methods
This method of fracture stabilisation has been applied since 1999. It consists of two types of metal plates – with holes
fit to AO screws, located on one arm of the plate and without holes. The plates with no holes and one arm of the plates
with holes on the surface adjoining the bone have steel spikes located in two rows. The arm with holes is fixed to
femoral bone shaft with AO screws and the arm with spikes is stabilized with special semicircular clamping rings.
We have treated 14 persons (55-90 years old – average age: 72, including 11 women and 3 men) with the method
described above. The therapeutic indication included femoral bone shaft fracture below or near the endoprosthesis stem
top. After performing open repositioning and the stabilization of the fracture with INTEGRACJA system, the fracture
gap was covered with a considerable amount of frozen cancellous bone graft from the Tissue Bank and 2-3 Garamycin
sponges. The wound was closed typically with 2 Redon’s drains. No additional external immobilization was applied. In
the postoperative period all subjects received antithrombotic prophylaxis (Enoxaparin or Nadroparin) for a minimum of
40 days and Cefamandol for 5 days (4 x 2g iv). Assuming of erect position and limb rehabilitation begun on the second
day after surgery.
Results
In all subjects a stable fracture contact was achieved, which enabled early mobilization of the patients. Bone union was
achieved after 4-6 months. No union destabilization, no-union of fractured bone or infectious complication was
observed.
Conclusions
We believe INTEGRACJA system is an exceptionally effective and simple method in the treatment of periprosthetic
fractures of femoral bone shaft.
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LEGG-CALVE-PERTES DISEASE AND OSTEOPOROSIS
Shevchenko S.D.
Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology Ukraine, Kharkiv
Keywords: osteoporosis, Legg-Calve-Pertes disease.
Legg-Calve-Pertes disease accompanies with local osteoporosis of the hip joint. Development of this situation is
connected with different factors.
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Objective of the investigation: to reveal is local osteoporosis accompanies with total.
41 patients were investigated at the age 4-10 years old, the treatment in all of the patients was the same and without
cast immobilization.
The stage of transitional arthritis was in 13 patients, the stage of the necrosis was in 6 patients, the stage of
fragmentation was in 4 patients, the stage of reparation was in 4 patients and the stage of consequence was in 3
patients.
On the basis of the densitometry (one-photon densitometry NK-364 (Hungary) and rontgendensitometry) founded that
at the stage of transitional arthritis BMD and BMC stay at the normal activities for the age. There are marked
osteopeny at the stage of the necrosis and at the stages of necrosis and fragmentation we revealed skeletal osteoporosis.
At the stage of the consequences we didn’t found changes in BMD and BMC. In cases of the torpid forms ostopenia
were prolonged in time. Transitional osteoporosis in patients with Legg-Calve-Pertes disease did not affect forming of
bone tissue.
Conclusions
1. Legg-Calve-Pertes disease accompanies with local and total osteoporosis.
2. Osteoporosis during the course of Legg-Calve-Pertes disease has transitional character according to the
stage of the process and could be a sign of disease severity or as prognostic factor.
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CHOROBA LEGG-CALVE-PERTESA I OSTEOPOROZA
Shevchenko S.D.
Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology Ukraine, Kharkiv
Słowa kluczowe: osteoporosis, Legg-Calve-Pertes disease.
Choroba Legg-Calve-Perthesa towarzyszy miejscowej osteoporozie w okolicach stawu biodrowego. Rozwój tego
procesu jest związany z róŜnymi czynnikami.
Celem tego badania było stwierdzenie czy miejscowa osteoporoza jest związana z ogólną.
Przebadano 41 pacjentów w wieku 4-10 lat. Wszyscy pacjenci byli leczeni w podobny sposób, bez unieruchomienia.
13 pacjentów miało stadium przejściowej choroby zwyrodnieniowej, 6 pacjentów martwicę, 4 stadium fragmentacji, 4
stadium reparacji, zaś 3 stadium następstw.
Na podstawie badania densytometrycznego (aparatem pojedynczej wiązki NK-364, Węgry) i rentgenodensytometrii
stwierdziliśmy, Ŝe w stadium przejściowgo zwyrodnienia BMD i BMC pozostają na normalnym poziomie w stosunku
do wieku. W stadium martwicy zaznacza się osteopenia, zaś w stadium martwicy i fragmentacji osteoporoza. W
stadium następstw nie wykryto zmian w BMD i BMC. W przypadkach zesztywnienia osteopenia trwała dłuŜej.
Przejściowa osteoporoza u pacjentów z chorobą Legg-Calve-Perthesa nie miała negatywnego wpływu na formowanie
tkanki kostnej.
Wnioski
1. Chorobie Legg-Calve-Perthesa towarzyszy miejscowa i uogólniona osteoporoza.
2. Osteoporoza w czasie trwania choroby Legg-Calve-Perthesa ma charakter przejściowy i w zaleŜności od
stadium moŜe być wyznacznikiem cięŜkości choroby lub czynnikiem prognostycznym.
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PRÓBA ZACHOWAWCZEGO LECZENIA DYSPLAZJI WŁÓKNISTEJ KOŚCI
Kołłątaj W., Szewczyk L.
Klinika Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej AM w Lublinie, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
Słowa kluczowe: dysplazja włóknista, kości, leczenie, densytometria, radiogram.
Wstęp
Dysplazja włóknista stanowi wadę rozwojową z grupy fetopatii (następstwo nieprawidłowego rozwoju struktur
wywodzących się z mezenchymy), w której tkanka kostna zostaje zastąpiona nieprawidłową tkanką włóknistą. Wada
lokalizuje się najczęściej w obrębie kości udowej, piszczelowej, kości palców, twarzoczaszki lub miednicy. Do chwili
obecnej istnieją liczne kontrowersje dotyczące zarówno preferowanych metod leczenia, jak i wyników
terapeutycznych.
Cel pracy
Celem pracy jest prezentacja dobrych efektów leczenia zachowawczego, rozległej zmiany dysplastycznej
zlokalizowanej w prawej kości udowej.
Opis przypadku
Przedstawiamy przypadek 13 letniej dziewczynki Ć.K. z izolowanym ogniskiem dysplazji włóknistej zlokalizowanej w
okolicy podkrętarzowej kości udowej lewej. Dysplazja została rozpoznana po epizodzie złamania patologicznego w tej
okolicy w wieku 6 lat. W miejscu „wygojonego” złamania obecna duŜa torbiel wielokomorowa zajmujące ponad 80%
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podkrętarzowego przekroju kości udowej. Ponowne złamanie patologiczne nastąpiło w wieku 9 lat (w miejscu obecnej
torbieli wielokomorowej). Ze względu na zagroŜenie kolejnymi złamaniami pacjentka poruszała się przy uŜyciu lasek
łokciowych. Rodzice nie wyraŜają zgody na leczenie chirurgiczne. Po złamaniu skrócenie lewej kości udowej o około
2 cm, co w połączeniu z oszczędzaniem kończyny dolnej lewej prowadziło do skrzywienia bocznego kręgosłupa.
W wieku 10 lat wykonano badanie densytometryczne kości udowych oraz kręgosłupa lędźwiowego (DEXA BMD). Z
uwagi na obniŜoną gęstość mineralną kręgosłupa (BMD L2-L4 Z-score -1.53) i szyjek obydwu kości udowych rozpoczęto leczenie z uŜyciem aktywnych metabolitów witaminy D, preparatów Ca oraz NaHCO3 (celowa,
długotrwała alkalizacja ustroju). W zamyśle dąŜono do poprawy gęstości mineralnej całego kośćca, w tym zdrowych
fragmentów kości udowej lewej (ścian torbieli).
Wyniki, wnioski
Po 3 latach leczenia uzyskano umiarkowanie satysfakcjonującą poprawę gęstości mineralnej kręgosłupa lędźwiowego
(DEXA BMD L2-L4: Z-Score– 0.74) -wynik w granicach normy, ale poniŜej średniej. Natomiast wzrost gęstości
mineralnej kości udowych okazał się rewelacyjny. Kość udowa lewa: DEXA BMD Neck wzrost z 0.555 do 1.015 (!!),
Wards z 0.559 do 1.064, Troch z 0.405 do 0.595 [g/cm2]: kość udowa prawa DEXA BMD: Neck wzrost z 0.648 do
0.862, Wards z 0.585 do 0.786, Troch z 0.496 do 0.573 [g/cm2].
W radiogramie -intensywne wysycenie solami wapnia zawartości torbieli wielokomorowej. Oczywistym jest, Ŝe
wartość (pod względem wytrzymałości mechanicznej) zmineralizowanej tkanki wypełniającej torbiel nie będzie nigdy
satysfakcjonująca, jest jednak znacznie lepszą alternatywą (łącznie z lepiej uwapnionymi ścianami torbieli), aniŜeli
nieumineralizowana tkanka włóknista.
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THE ATTEMPTS TO APPLY NON-OPERABLE TREATMENT METHODS IN THE CASE OF FIBROUS
DYSPLASIA OF BONE
Kołłątaj W., Szewczyk L.
Department of Paediatric Endocrinology and Neurology, Skubiszewski Medical University
of Lublin, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin, Poland
Keywords: fibrous dysplasia, bones, treatment, densitometry, radiograms.
Introduction
Fibrous dysplasia of bones is a disturbance (fetopathy, defect of mesenchymal connective tissue) in which bone
undergoing physiologic lysis is replaced by abnormal fibrous tissue resulting in asymmetric distortion and expansion of
bone. Usually it is confined to a femur, tibia, toes, facial skeleton or pelvic bones. It involves multiple or single bones.
There are presented numerous and diverse opinions concerning therapeutic methods and effects of therapy of fibrous
dysplasia.
Aim
Our aim is to present some good effects of non-operable treatment of a big dysplastic structure (fibrous dysplasia)
located in right femur.
Material, and case report
We present a case of a 13 years old girl (Ć.K.) with a single dysplastic cyst situated in subtrochanteric area in the left
femoral bone. Mentioned dysplastic lesion was diagnosed at the age of 6 (after the episode of pathological fracture of
subtrochanteric region of the left femoral bone). After this fracture, a big multichambered cyst (almost 80% of a profile
of the subtrochanteric area) was observed on radiograms. At the age of 9, the next pathologic fracture in this region has
taken place. Because of succeeding fractures hazard, the girl was told to use a walking stick. The parents refused to
give a consent to surgical treatment of this problem. After the last episode of subtrochanteric fracture, the left limb is 2
cm shorter then the right one, so as effect of this fact and of improper motor habits the scoliosis can be observed. At the
age of 10, the investigation of bone mineral density by using DEXA method was realised. The spine BMD as well as
both femoral necks and trochanters BMD were measured. Because of the fact, the spine and femoral BMD were
beneath the normal range (BMD L2-L4 Z-score -1.53 s.d.) the treatment with vitamin D3 metabolites, calcium salts and
NaHCO3 (to force long lasting alkalization) was applied.
Our intention was to improve bone mineralization (among other bones - vertebral and femoral regions including walls
of mentioned dysplastic cyst).
Results and conclusions
After a 3-year period of mentioned treatment, we observed a moderate improvement of spinal mineral density (DEXA
BMD L2-L4: Z-Score– 0.74) –the result in between normal limits (but beneath the normal mean value). In this time the
improvement of femoral bone content was astonishing. Left femur: DEXA BMD Neck -increment from 0.555 to 1.015
(!!), Wards from 0.559 to 1.064, Troch from 0.405 to 0.595 [g/cm2]: right femur: DEXA BMD- Neck increment from
0.648 to 0.862, Wards from 0.585 to 0.786, Troch from 0.496 to 0.573 [g/cm2].
X-ray pictures showed intensive saturation because of calcium salts retention in the multichambered cyst. Of course,
the structural strength of such mineralized structure will be unsatisfied, but it will be better then structural strength of
soft (connective) tissue, all the more the walls of mentioned cyst became well mineralized.
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TREATMENT OF FRACTURES AND NONUNIONS OF LONG BONES
Rolik О.V., Zasadnyuk І.А., Hrubar Yu.О., Tuharov Yu.R., Kitsak Ya.М.
I.Ya. Horbachevsky Ternopil Medical University, Department of Traumatology and Orthopaedics
Keywords: long bones, nonunion, bone mineral density, densitometry, osteosynthesis, osteoplasty, pseudoarthros,
osteoporosis, osteopenia , calcitonin
Fractures of long bones and related complications still represent an important problem. Despite introduction of various
novel methods of osteosynthesis into clinical practice, long-term results of treatment of long bone shaft fractures
remain unsatisfactory: the rate of nonunions ranges from 2.5 to 18%, and in cases of pseudoarthroses this rate may be
as high as 16.5-40%.
We analyzed the long-term results of treatment of 46 patients hospitalized in Ternopil traumatology departments for
variuos types of nonunions of long bones in the lower extremities. Along with the standard clinical, laboratory and
radiological evaluation, all patients underwent bone mineral density (BMD) assessment by means of dual photon
densitometry with the use of LUNAR DPX-A equipment. BMD of the hip areas on both affected and healthy sides was
measured. The duration of nonunion was ranging from 3 months to 2 years. According to radiological findings,
nonunions were classified as slowly consolidating fractures, hypertrophic type, hypotrophic type, or bone tissue
defects.
At admission, BMD in the trochanteric area on nonunion side was 4 to 9% lower compared with the MBD measured on
the healthy side. In all cases, previous osteosynthesis did not provide normal functioning of the extremity and
movements in adjacent joints were limited. The aims of treatment were as follows: early restoration of function of the
affected leg by means of a stable osteosynthesis, correction of contractures in adjacent joints, stimulation of bone
reparative processes by means of osteoplasty, pharmacological correction of osteopenia, treatment of the underlying
somatic conditions.
Stable osteosynthesis with the use of spin devices was applied, permitting early restoration of function and weight
bearing. In oligo- and hypertrophic nonunion types, osteoplasty by means of decortication of nonunion zone was
applied, permitting the intensification of reparative osteogenesis. In hypotrophic pseudoarthroses and bone shaft
defects, bone autoplasty with cortico-trabecular grafts was the treatment of choice.
In cases of diagnosed osteoporosis or osteopenia, calcium and vitamin D supplements were administered in
preoperative and healing periods (Calcium D3 Nikomed®, Calcemin®, 1 tablet bid), To stimulate osteoreparation,
calcitonin (Miacalcic®) 200 IU per day was used on alternate days for 1 month. Overall, the patients received 3
courses of calcitonin with 1 month intervals.
Conclusions
Healing of long bone shaft fractures depends on the injury type, the underlying somatic condition, bone mineral
density, and adequacy of surgical management. Osteoporosis and osteopenia suggest the need for bone mineral density
correction throughout the rehabilitation period.
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LECZENIE ZŁAMAŃ I STAWÓW RZEKOMYCH KOŚCI DŁUGICH
Rolik О.V., Zasadnyuk І.А., Hrubar Yu.О., Tuharov Yu.R., Kitsak Ya.М. I.Ya. Horbachevsky
Ternopil Medical University, Department of Traumatology and Orthopaedics, Ukraina
Słowa kluczowe: kości długie, zaburzenia zrostu, gęstość mineralna kości, densytometria, osteosynteza, plastyka kości,
staw rzekomy, osteoporoza, osteopenia, kalcytonina
Złamania kości długich oraz towarzyszące im powikłania są nadal waŜnym problemem. Pomimo wprowadzenia w
praktyce klinicznej nowoczesnych metod zespalania złamań, odległe wyniki leczenia złamań trzonów kości długich
pozostają niezadowalające: współczynnik zaburzeń zrostu waha się od 2.5 do 18%, a w przypadku stawów rzekomych
moŜe dochodzić nawet do 16.5-40%.
Analizowaliśmy odległe wyniki leczenia 46 pacjentów klinik traumatologii w Tarnopolu hospitalizowanych z powodu
róŜnego rodzaju zaburzeń zrostu kości kończyn dolnych. Oprócz standardowej oceny klinicznej, laboratoryjnej i
radiologicznej, pacjenci mieli wykonane badanie gęstości mineralnej kości przy uŜyciu metody dwuenergetycznej
absorpcjometrii rentgenowskiej aparatem LUNAR DPX-A. Mierzono BMD w obu kościach udowych – zdrowej i
leczonej. Czas braku zrostu wynosił od 2 miesięcy do 3 lat. Na podstawie badania radiologicznego zaburzenia zrostu
kości zostały sklasyfikowane jako: wolno zrastające się złamanie, typu hipertroficznego, typu hipotroficznego lub
ubytek tkanki kostnej.
Podczas przyjęcia do szpitala BMD w krętarzu po stronie leczonej wynosiła 4-9% mniej w porównaniu z BMD po
stronie zdrowej. We wszystkich przypadkach wcześniejsze zespolenie nie spowodowało normalnego funkcjonowania
kończyny, jak równieŜ ograniczony był ruch sąsiadujących stawów. Cele leczenia były następujące: wczesne
przywrócenie funkcji chorej kończyny za pomocą trwałej osteosyntezy, korekcja przykurczów sąsiadujących stawów,
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stymulacja procesów gojenia kości poprzez plastykę kości, farmakologiczne leczenie osteopenii, leczenie
podstawowych somatycznych uwarunkowań choroby.
Zastosowano trwałe zespolenie za pomocą śrub, pozwalające na szybkie przywrócenie funkcji i obciąŜanie kończyny.
W zaburzeniach zrostu typu oligo- i hipertroficznego zastosowano plastykę kości za pomocą odłuszczenia okolic
niezrośniętej kości, co pozwoliło na zintensyfikowanie odtwórczej osteogenezy. W hipotroficznych stawach
rzekomych i ubytkach tkanki w trzonach kości, autoplastyka kości z uŜyciem przeszczepów kostnych była leczeniem z
wyboru.
W zdiagnozowanych przypadkach osteoporozy i osteopenii w okresie przedoperacyjnym i w okresie gojenia chorym
podawano suplementację wapnia i witaminy D (Calcium D3 Nikomed®, Calcemin®, 1 tab. dziennie). W celu
stymulowania procesu zrostu kości przez 1 miesiąc co drugi dzień podawano kalcytoninę (Miacalcic®) w dawce
dziennej 200 IU. W sumie pacjenci trzymywali 3 serie kalcytoniny z miesięcznymi przerwami.
Wnioski
Gojenie złamań trzonów kości długich zalezy od rodzaju urazu, podstawowych uwarunkowań somatycznych, gęstości
mineralnej kości oraz odpowiedniego postępowania operacyjnego. Przy osteopenii i osteoporozie sugerowana jest
potrzeba poprawy gęstości mineralnej kości w trakcie rehabilitacji.
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Kaleta M., Wroński S., Gajda T., Jaworski J.M., Gaździk T.S.
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Słowa kluczowe: złamania kości piszczelowej, powikłania zrostu, gwoździowanie śródszpikowe, Zespol, Polfix
Wstęp
Własne obserwacje kliniczne dotyczące leczenia złamań trzonu kości piszczelowej (kp) sposobami Zespol i Polfix
wskazują, Ŝe utrwalony brak zrostu jest rzadki i ma najczęściej charakter aseptyczny, a dzięki właściwej mineralizacji
blizny kostnej rzadko dochodzi do złamań powtórnych. Z powikłań zrostu na pierwszy plan wysuwają się stawy
rzekome hypertroficzne.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena metody gwoździowania śródszpikowego (gś) w leczeniu zaburzeń zrostu trzonu kp po
pierwotnej osteosyntezie sposobem Zespol i Polfix.
Materiał i metody
Od 1987 do 2003 roku leczyliśmy metodą gś z rozwiercaniem kanału szpikowego 42 chorych z zaburzeniami zrostu
trzonu kp. Początkowo stosowaliśmy klasyczne, piszczelowe gwoździe Küntschera (gK), a od 1994 gwoździe
śródszpikowe z blokowaniem (gśb). Liczbę dodatkowych procedur operacyjnych przedstawiono w tabeli.
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28

19

13

6

9

3

Za
zrost
uznawaliśmy stan bezbolesnego obciąŜania kończyny w połączeniu z widoczną na zdjęciach kostniną mostującą
złamanie.
Wyniki
U 40 chorych uzyskaliśmy zrost kostny w czasie średnio 24 tyg. NajdłuŜej zrastały się atroficzne stawy rzekome (30 34 tyg.). Szybciej goiły się stawy rzekome hypertroficzne oraz złamania powtórne (17 - 28 tyg.). W 5 przypadkach
stwierdziliśmy skrót kończyny 1 – 2 cm, natomiast u 2 chorych > 2 cm. W grupie chorych leczonych gśb w 7
przypadkach doszło do złamania śrub blokujących odłam dalszy, a w 3 przypadkach do płuŜenia i osteolizy wokół śrub
blokujących odłam bliŜszy.
Wnioski
1.Gś z rozwiercaniem kanału szpikowego jest skuteczną metodą leczenia stawów rzekomych i złamań powtórnych
trzonu kp po pierwotnej osteosyntezie sposobami Zespol i Polfix.
2.Gś pozwala na odstąpienie od unieruchomienia zewnętrznego, co znacznie skraca rehabilitację chorych, zmniejszając
do minimum objawy „choroby złamaniowej”.
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INTRAMEDULLARY NAILING IN THE TREATMENT OF TIBIAL DIAPHYSIS NONUNION
Kaleta M., Wroński S., Gajda T., Jaworski J.M., Gaździk T.S.
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Department and Clinic of Orthopaedics, Silesian Medical Academy in Katowice, Poland
Keywords: intramedullary nailing, complicationes, nonunion. Zespol, Polfix
Introduction
Our own clinical observations considering treatment of tibial diaphysis fractures using Zespol and Polfix methods
indicate that prolonged lack of consolidation is rare and for the most part aseptic. Thanks to the proper fracture scar
mineralization process repeated fractures are also rare. Most often adhesion complications are hypertrophic spurious
joints.
Goal
To evaluate the intramedullary nailing method in treatment of tibial diaphysis nonunion after primary Zespol and
Polfix osteosynthesis.
Materials and Methods
In 1987-2003 we treated 42 patients with tibial diaphysis nonunion using bone nailing with medullary reaming method.
Initially we used classic Kuntscher tibial nails (Kn), and since 1994 locked intramedullary nails (Lin). Additional
procedures are shown in the below table:

Kn
(n=14)
Lin
(n=28)

Intramedullar Partial
y reaming
fibula
removal
14
11

Fracture
fissure
reopening
10

Autologous
spongy
bone graft
8

Frozen
spongy
graft
2

10

28

13

6

9

3

19

Judet
decortication

As union we accepted the
state of painless limb weightening connected with radiograph visible connective callus.
Results
40 patients - we attained union within 24 weeks. It took longer to achieve union in atrophic spurious joints (30-34
weeks). It took faster to heal hypertrophic spurious joints and repeated fractures (17-28 weeks). In 5 cases we noted
shortened lower extremity of 1-2 cm and in 2 cases of more than 2 cm. In the group treated with locked intramedullary
nails, in 7 cases breaking of bolt locking proximal fracture mass occurred. In 3 cases osteolysis round the proximal
locking bolts occurred.
Conclusions
1. Reamed bone nailing is effective in treatment of spurious joints and repeated fractures of tibal diaphysis after
primary osteosythenis using Zespol and Polfix methods.
2. Intramedullary bone nailing allows withdrawal from external encasing which significantly shortens rehabilitation
reducing symptoms of “fracture illness” to the minimum.
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REPLACING CERAMOPLASTICS OF LOWER EXTREMITIES CYLINDRICAL BONES AFTER
PATHOLOGIC FOCUS RESECTION
Ivchenko V.K., Ivchenko D.V., Pankratyev A.A., Skorobogatov A.N.
State medical university of Luhansk, Ukraine
Rosa Luxembourg square, 12, Luhansk, Ukraine, 91055; chers2000@hotmail.com
Keywords: ceramoplastics, bone defects, tumourlike diseases, benign tumours.
Introduction, aim of the study
The problem of bone defects replacement remains one of the most actual ones in modern orthopedia.
Recently hydroxyapatite (HAP) rises considerable interest of scientists dealing with the problems of osteoplastics, as it
is a structural counterpart of bone substance mineral compound. It has the same chemical content, similar chemical,
physical and mechanical properties, and, that is very important, biological compatibility with bone tissue. In the
clinical, practice both biological HAP, i.e. natural HAP, obtained by different ways from bones of mammals, and
artificially synthesized HAP.
New compositional materials for osteoplastics of biological origin have been worked out in Ukraine. Country made
bioactive composition l material is termed “Ceramic Osteoapatite” (CO). It is based on biological HAP, which
bioactivity is higher than syntherical HAP, that was proved experimentally.
The results of clinical investigations of CO using in patients after the removing of tumourlike diseases and lower
extremities cylindrical bones benign tumours are in the base of our report.
Both medical literature and our undertaken experiments served as a foundation of clinical investigation of CO apply.
Methods
As early as 2001, we made 68 surgeries to patients aged from 2 to 54. Solitary bone cyst was present in 19 cases,
aneurismal bone cyst – in 6, fibrous dysplasia – in 16, osteochondroma – in 14, giantiecellular tumour – in 11, osteoma
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– in 2 cases. Lesion locations: thigh – 31 case, shinbone – 18, calf peroneal bone – 7, metatarsus – 4, heel bone – 8
cases. The methodology of surgery depended on pathologic process characteristics, its spread in the bone and the defect
replacement: powderlike CO of 250 mkm unit size; granular of 250-500 mkm size; sponge-granular CO of 1000-5000
mkm size and pores of 90-600 mkm size; and small-pore ceramical bloks were used.
Wall resection was applied in those cases, when the size of pathological focus didn’t exceed ¼ - 1/3 of bone transverse
and its location was excentrical. Inbone resection was made in the cases with pathological focus location in the center
of the bone or excentricalle, but the greater part of the bone was affected.
Results, conclusions
In those cases, when the distant bone area did not influence considerably its stability and didn’t carry great load, the
plastics of the defect was made with granular or pore-granular CO, which was shaped to the defect at induration. In the
cases, when after surgery the bone density was insufficient, taugh small-pore blocks of CO were used in plastics.
Reparative process was controlled roentgenically in 1,5; 3; 6 month and a year after the operation. The CO
implantants’ biodegradation estimating was performed on the basis of roentgenogrammes according 4-points scale.
The signs of inflammation, implantant rejection, allergy were not observed. The results of treatment were estimated as
good in all the cases.
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WYPEŁNIANIE PLASTYKĄ CERAMICZNĄ PO USUNIĘCIU PATOLOGICZNYCH OGNISK KOŚCI
DŁUGICH KOŃCZYN DOLNYCH
Ivchenko V.K., Ivchenko D.V., Pankratyev A.A., Skorobogatov A.N.
State medical university of Luhansk, Ukraina
Rosa Luxembourg square, 12, Luhansk, Ukraina, 91055; chers2000@hotmail.com
Słowa kluczowe: plastyka ceramiczna, ubytki kości, choroby podobne do nowotworowych, nowotwór łagodny
Wstęp, cel badania
Problem wypełniania ubytków kości pozostaje jednym z najbardziej aktualnych we współczesnej ortopedii.
Ostatnio znaczne zainteresowanie naukowców zajmujących się problemami plastyki kości wzbudza hydroksyapatyt
(HAP), poniewaŜ jest on odpowiednikiem mineralnego składu kości. Ma taki sam skład chemiczny, podobnie
chemiczne, fizyczne i mechaniczne właściwości oraz, co bardzo waŜne, biologiczną kompatybilność z tkanką kostną.
W doświadczeniu klinicznym mamy do czynienia z hydroksyapatytem biologicznym tj. naturalnym HAP
otrzymywanym w róŜny sposób z kości ssaków, jak i z sztucznie zsyntetyzowanym HAP.
Na Ukrainie zostały opracowane nowe składniki materiałów na plastykę kości pochodzenia biologicznego.
Wytwarzany w kraju bioaktywny składnik 1 to “Ceramiczny Osteoapatyt” (CO). Oparty jest na biologicznym HAP,
którego bioaktywność jest wyŜsza niŜ HAP syntetycznego, co zostało udowodnione eksperymentalnie. Podstawą badań
opisanych w tym raporcie są wyniki badań klinicznych uŜycia CO u pacjentów, po usunięciu guzów i nowotworów
łagodnych kości długich kończyn dolnych. Zarówno literatura jak i eksperymenty stały się przyczyną oficjalnych
badań nad zastosowaniem CO.
Metody
W roku 2001 wykonaliśmy 68 abiegów u pacjentów w wieku 2 do 54 lat. W 19 przypadkach były to odosobnione
torbiele kostne, w 6 torbiele tętniakowe kości, w 16 dysplazja włóknista kości, w 14 wyrośla kostno-chrzęstne, w 11
guzy olbrzymiokomórkowe, w 2 przypadkach kostniak kostninowy. Lokalizacje zmian chorobowych obejmowały: udo
– 31 przypadków, kość goleniowa – 18, kość strzałkowa – 7, kości śródstopia – 4, kość piętowa – 8 przypadków.
Metodologia zabiegów operacyjnych zaleŜała od charakteru procesu patologicznego, jego rozprzestrzenienia w kości
oraz wypełniania ubytków. UŜyte zostały następujące ceramiczne osteoapatyty: proszek o rozmiarze 250 mkm,
granulat 250-500 mkm, gąbko-granulat o rozmiarze 1000-5000 mkm, porowaty 90-600 mkm, a takŜe małe porowatoceramiczne bloczki.
Usunięcie ściany stosowano w tych przypadkach, gdzie rozmiar zmian patologicznych nie przekraczał ¼-1/3
poprzecznej kości i ich lokalizacja była na zewnątrz. Wewnętrzną resekcję stosowano w przypadkach, gdzie zmiany
patologiczne były zlokalizowane w środku kości lub na zewnątrz, gdy zajęta była większa część kości.
Wyniki, wnioski
W tych przypadkach, w których odległa powierzchnia kości nie miała istotnego wpływu na jej stabilność i nie była
zbytnio obciąŜana wykonywano plastykę ubytków za pomocą granulowanego i porowo-granulowanego CO, który był
dopasowywany do ubytku podczas twardnienia. W przypadkach, gdy po zabiegu była niedostateczna gęstość mineralna
kości do plastyki uŜywano twardych małych porowych bloków CO.
Proces regeneracji był radiologicznie kontrolowany w 1.5, 3, 6 miesiącu i 1 rok po zabiegu. Oceny biodegradacji
implantów CO dokonano na podstawie rentgenogramów w odniesieniu do 4 stopniowej skali.
Nie zaobserwowano oznak infekcji, alergii lub odrzucenia przeszczepu. Wyniki leczenia oceniono jako dobre we
wszystkich przypadkach.
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PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL
ELECTRONEUROMIOGRAPHY FINDINGS
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Zlatkovic-Svenda M.I, Milutinovic S.R.
Institute of Rheumatology, Belgrade, Serbia and Montenegro
Keywords: Carpal tunnel syndrome, ultrasound, nervus medianus diameter, electroneuromiography
Objective
To compare clinical, ultrasound (US) and electroneuromiography (ENMG) findings in patients with carpal tunnel
syndrome (CTS).
Method
We investigated patients who have been diagnosed to have CTS by physicians. Evaluated clinical findings included
symptom's severity, functional disability (GRIP strength, MMS (manual muscle test), VAS) and neurological
findings. Nervus medianus diameter was evaluated by US, larger than 10 mm² was considered as pathological.
ENMG measured motor and sensitive conduction speed of nervus medianus graded in four stages in dependence of
severity. Statistical program SPSS 10.0 was used to calculate the data (Spearman correlations).
Results
Our study involved 22 patients, 7 male and 15 female, whose mean age was 58,23±9,01 years. Mean duration of
symptoms was 7,14±6,5 months. All patients had CTS clinically certificated. US examination showed that 18
patients had enlarged diameter of nervus medianus (average diameter was 12,68 mm²), and 4 patients had normal
diameter of nervus medianus (three of them had C7 radix lesion verificated by ENMG). Moderate decrease of motor
and sensitive conduction of nervus medianus had 54,5 % of patients and 50,12 % patients, respectively. Correlation
was not found between clinical findings and US verification of nervus medianus diameter (r=0,441 p=0,076), as
well as between clinical findings and motor and sensitive conduction speed mesured by ENMG (r=0,327 p=0,138;
r=0,344 p=0,116). On the contrary, US finding of nervus medianus diameter and motor and sensitive conduction
speed mesured by ENMG had a high statistically significant correlation (r=0,632 p<0,01; r=0,654 p<0,01,
respectively).
Conclusion
Diagnosis of CTS only by clinical examination may be incorrect, since the symptoms could be caused by disorders
of other nerve structures, which can be distinguished only by US and ENMG survey. Correlation between US and
ENMG finding is significant, and those techniques are very useful for diagnosis and evaluation of CTS.
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PACJENCI Z ZESPOŁEM CIEŚNI NADGARSTKA – WYNIKI KLINICZNE, ULTRASONOGRAFICZNE
I ELEKTRONEUROMIOGRAFICZNE
Zlatkovic-Svenda M.I, Milutinovic S. R.
Institute of Rheumatology, Belgrade, Serbia i Czrnogóra
Keywords: Zespół cieśni nadgarstka, ultrasonografia, średnica nerwu pośrodkowego, electroneuromiografia
Metody
Badaliśmy pacjentów ze zdiagnozowanym przez lekarzy zespołem cieśni kanału nadgarstka CTS. Analizowaliśmy
dane klinczne, w tym nasilenie objawów, utratę fukcjonalności (GRIP), siłę mięśni MMS (manual musclce test VAS) i
objawy neurologiczne. Średnica nerwu pośrodkowgo była obliczana w badaniu USG, większa niŜ 10mm2 była
uznawana za patologiczną. Pomiary ENMG prędkości motorycznego i czuciowego przewodzenia nerwu
pośrodkowego stopniowano w czterech fazach w zaleŜności od nasilenia objawów. Do obliczania danych uŜyto
statystycznego progamu SPSS 10,0 (korelacje Spearmana).
Wyniki
Naszym badaniem objęto 22 pacjentów, 7 męŜczyzn i 15 kobiet, średnia wieku 58,23+/-9.01. Średnia trwania objawów
wynosiła 7,14+/-6,5 miesięcy. Wszyscy pacjenci mieli klinicznie potwierdzone CTS. Badanie USG wykazało u 18
pacjentów powiększoną średnicę nerwu pośrodkowego (średnia średnica wynosiła 12,68 mm2), u 4 pacjentów
wykazało normalną średnicę nerwu pośrodkowego (3 z nich miało uszkodzenie korzenia C7 potwierdzone przez
ENMG). Średni spadek motorycznego i czuciowego przewodzenia nerwu pośrodkowego wykazano u 54,5% i 50,12%,
dla kaŜdego osobno. Nie znaleziono korelacji pomiędzy wynikami badań klinicznych a weryfikacją USG jeŜeli chodzi
o średnicę nerwu pośrodkowego (r=0,441; p=0,076), a takŜe pomiędzy klinicznymi wynikami badań a motoryczną i
czuciową prędkością przewodzenia mierzoną przez ENMG (r=0,327; p=0,138; r=0,344; p=0,116). W przeciwieństwie
do tego wyniki USG średnicy nerwu pośrodkowego i prędkości przewodzenia motorycznego i czuciowego mierzone
przez ENMG miały wysoką statystyczną korelację (r=0,632; p=0.01; r=0.654; p=0.01, dla kaŜdego osobno.)
Wnioski
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Diagnozowanie CTS na podstawie tylko badania klinicznego moŜe być błędne, poniewaŜ objawy mogą być wywołane
przez zaburzenia innych struktur nerwu, których rozpoznanie jest moŜliwe tylko poprzez wykonanie pomiarów USG i
ENMG. Korelacja pomiędzy wynikami US i ENMG jest znacząca i te techniki są bardzo pomocne w ocenie CTS.
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OCENA SFERYCZNOŚCI GŁOWY KOŚCI UDOWEJ U CHORYCH PO LECZENIU OPERACYJNYM
METODĄ CHIARIEGO
Piontek T., Ciemniewska K., Szulc A., Głowacki M.
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Akademii Medycznej im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul.
28 Czerwca 1956 roku 135/147, 61-545 Poznań
Słowa kluczowe: rozwojowe zwichnięcie stawu biodrowego, sferyczność głowy kości udowej, operacja wg Chiariego
Wstęp
Osteotomia miednicy metodą Chiariego jest zabiegiem operacyjnym wykonywanym do niedawna często u chorych z
duŜego stopnia deformacją głowy kości udowej wynikającej ze wzajemnego dopasowania się powierzchni stawowych
w nieprawidłowym dysplastycznym stawie biodrowym. Niefizjologiczne podparcie głowy kości udowej przez
przesuniętą w wyniku osteotomii część miednicy moŜe skutkować dalszym pogłębianiem się zaburzeń kształtu
bliŜszego końca kości udowej.
Cel pracy
Celem pracy była ocena sferyczności głowy kości udowej po leczeniu operacyjnym metodą Chiariego w długoletniej
obserwacji.
Materiał: Przedmiotem oceny były 34 stawy biodrowe u 30 chorych operowanych metodą Chiariego w latach 1965 –
1990 z powodu decentracji lub podwichnięcia stawów biodrowych w przebiegu rozwojowej dysplazji stawów
biodrowych. Średnia wieku w chwili operacji wynosiła 13 lat.
Metoda
Sferyczność głowy kości udowej oceniono sposobem podanym przez Mose na podstawie zdjęć radiologicznych
stawów biodrowych w projekcji przednio-tylnej wykonanych przed operacją, w rok po operacji oraz podczas badania
końcowego przeprowadzonego w okresie 10 – 36 lat po wykonaniu osteotomii Chiariego (średnia obserwacji - 30 lat).
Wyniki
Po początkowej poprawie w badaniu pooperacyjnym w końcowej ocenie stwierdzono pogorszenie sferyczności głowy
kości udowej w ocenie radiologicznej według Mose w trzech kolejnych badaniach. Średnia nieregularności oceniana na
2,91 OS 1,57 w badaniu przedoperacyjnym zmniejszyła się do 2,70 OS 1,15 w badaniu pooperacyjnym, a w badaniu
końcowym wynosiła 3,38 OS 1,25.
Wnioski
Pomimo niefizjologicznego „podparcia” głowa kości udowej po operacji według Chiariego w początkowym okresie
wykazuje poprawę sferyczności ze stopniowym pogorszeniem się jej kształtu i narastaniem zmian zwyrodnieniowych
wraz z wydłuŜeniem się okresu obserwacji.
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THE ASSESS OF FEMORAL HEAD SPHERICITY IN PATIENTS AFTER THE CHIARI OSTEOTOMY
Piontek T., Ciemniewska K., Szulc A., Głowacki M.
Clinic of Pediatric Orthopedics and Traumatology, University of Medical Sciences in Poznan, ul. 28 Czerwca 1956
roku 135/147, 61-545 Poznań
Keywords: development dislocation of the hip, femoral head sphericity, Chiari pelvic osteotomy
Introduction
The Chiari osteotomy was a useful method of treatment often performed on patients with large deformity of femoral
head after developmental displasia of the hip. Considering that the coverage area of the femoral head by the
acetabulum enlarged during the Chiari osteotomy we can suspect that the shape of femoral head will tend to improve.
Aim of study
The aim of our dissertation was to assess the sphericity of the femoral head in patients who underwent Chiari
osteotomy because of residual hip displasia.
Materials: There were assessed 30 patients who were treated at Poznan University of Medical Sciences, Clinic of
Orthopedics, in 1965 – 1990. The Chiari osteotomy was performed on all patients for hip decentration or subluxaiton
after developmental displasia. 34 hips were evaluated. The average age of patients was13 years in the moment of the
operation.
Methods
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The Mose circles were used to measure femoral head sphericity. Serial anteroposterior radiographs of hip, before
Chiari osteotomy, one year after osteotomy and at the time of follow-up were evaluated. The follow-up examination
was conducted 10-30 years after the Chiari osteotomy (the mean period of observation was 30 years).
Results: The average unspherisity which was assessed as 2.91 SD 1.57 at the beginning decreased to the 2.70 SD 1.15
right after operation and considerably increased at the and of follow-up achieved value 3.38 SD 1.25.
Conclusion
Results of radiological evaluation (Mose circles) of femoral head sphericity tend to get worse in proportion to the time
that passed by between the operation and the final follow up examination.
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WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE POROWATYCH IMPLANTÓW KORUNDOWYCH
Jaegermann Z., Karaś J., Michałowski S.
Instytut Szkła i Ceramiki, Zakład Badawczo-Produkcyjny Bioceramiki, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa,
e-mail: bioceramika@neostrada.pl
Słowa kluczowe: wypełnianie ubytków kości, porowaty materiał korundowy
Wprowadzenie
Postęp we współczesnej medycynie pociąga za sobą potrzebę udoskonalania stosowanych juŜ w praktyce
biomateriałów, a takŜe badania moŜliwości wprowadzenia do praktyki lekarskiej nowych materiałów,
między innymi tworzyw bioceramicznych. Najlepiej poznana, najbardziej kompleksowo zbadana grupa
materiałów - bioceramiczne materiały korundowe - weszła juŜ na stałe do operacyjnej praktyki. Stosuje
się tu zarówno materiały w formie prawie bezporowatego spieku, jak teŜ materiały porowate - o róŜnym
stopniu porowatości - przeznaczone do róŜnych zastosowań. Wynika to z jednej strony z bardzo dobrych
własności mechanicznych tego typu tworzyw, a z drugiej z potwierdzonej licznymi badaniami, dobrej ich
biozgodności.
WaŜnym problemem w nowoczesnej chirurgii jest moŜliwość dobrego zespolenia wszczepu z
kością. Według wielu badaczy odpowiedni kształt implantu, uwzględniający rozkład napręŜeń na granicy
kontaktu implant-tkanka kostna, zapewniający sztywne osadzenie wszczepu w kości przez cały okres
jego przebywania w organizmie pozwala na stworzenie takich warunków wgojenia wszczepów jakie
towarzyszą normalnemu procesowi gojenia złamanej kości. Zastosowanie materiałów porowatych
umoŜliwia mechaniczne połączenie ich z Ŝywą tkanką poprzez jej wrośnięcie w pory materiału.
Odpowiedni rozmiar porów i połączeń między porami decydują o właściwej mineralizacji tkanki, dającej
dobre i trwałe połączenie implantu z kością. Uznaje się powszechnie, Ŝe optymalny rozmiar porów
wynosi od 0,2mm do 0,8mm, a połączeń pomiędzy porami - powyŜej 0,1mm.
Cel pracy
Celem prezentowanej pracy było zbadanie wpływu wielkości porowatości i rozmiaru porów na
właściwości fizyczne i wytrzymałość porowatego tworzywa korundowego.
Materiały
Do badań uŜyto tworzywa korundowego o przybliŜonym składzie: Al2O3 - 97,0%, MgO - 2,5%, CaO 0,5%. Sposób otrzymywania tworzywa porowatego polegał na formowaniu kształtek z masy lejnej
zawierającej drobnoziarnisty tlenek glinu z dodatkami ułatwiającymi chemiczne spienienie materiału, a
następnie jego wypaleniu w temperaturze 1730oC.
Metody
Gęstość pozorną implantów porowatych oznaczano metodą geometryczną, porowatość całkowitą
obliczono na podstawie gęstości pozornej i gęstości rzeczywistej, a badania wytrzymałościowe
przeprowadzono na maszynie LR10K (Lloyd Instruments). Obserwacje struktur porowatych prowadzono
przy pomocy mikroskopu stereoskopowego Stemi 2000-C (Carl Zeiss). Do oznaczeń ilościowych
mikrostruktury porowatej tworzyw zastosowano metody stereologiczne.
Wyniki
W ramach prac doświadczalnych przygotowano trzy serie próbek porowatego tworzywa korundowego.
Poszczególne serie róŜniły się nieznacznie pomiędzy sobą sposobem prowadzenia procesu spieniania
chemicznego, co zaowocowało róŜną ich mikrostrukturą porowatą. Wielkość porowatości wahała się od
53,3% do 72,9%, a średni rozmiar porów od 0,46mm do 1,23mm. W zaleŜności od wielkości
porowatości uzyskano implanty o wytrzymałości mechanicznej na ściskanie od 12,5MPa do 98MPa.
Wnioski
1. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe niewielkie zmiany sposobu
spieniania gęstwy ceramicznej wpływają w znaczący sposób na mikrostrukturę i właściwości
porowatych implantów korundowych.
2. Sposób spieniania odpowiadający serii badawczej nr 2 pozwala na uzyskanie materiału o
odpowiednich właściwościach mikrostruktury porowatej tj. wartości porowatości całkowitej i
średniego rozmiaru porów.
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3.

Wytrzymałość na ściskanie wszystkich otrzymanych materiałów porowatych osiągnęła wartość
wystarczającą do wypełniania nimi ubytków kości gąbczastej.
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PROPERTIES AND APPLICATIONS OF POROUS ALUMINA IMPLANTS
Jaegermann Z., Karaś J., Michałowski S.
Institute of Glass and Ceramics, Department of Bioceramics, 9, Postępu Street, 02-676 Warsaw, Poland
e-mail: bioceramika@neostrada.pl
Keywords: filling bone defects, bone graft, porous alumina material
Introduction
Alumina biomaterials, being one of the best known and most widely used in medicine group of synthetic
materials have been already a part of orthopaedic practice. They have been implemented in the form of nonporous ceramics as well as in the porous form. Excellent mechanical properties and good biocompatibility
are their main advantages.
Good graft/bone connection is one of the major problem in the present day implantology. According to
specialists, the proper shape of implant, adapted to the stress pattern on the bone-implant boundary that
guarantees the rigid mount of implant in bone, assures implant overgrowing conditions similar to the normal
healing of bone fracture. Application of porous material makes possible its mechanical connection with living
tissue which overgrows into the pores of biomaterial. Correct pores size and connective ducts between the
pores decide on the overgrowing and mineralization of tissue developing good and stable bone-implant
connection. It is well known that the optimal pore size ranges between 0,2mm and 0,8mm. Correct
connective ducts size is above 0,1mm.
The aim of this investigation was to evaluate the influence of pore size and total porosity on physical
and mechanical properties of porous alumina implants.
Materials
Alumina material used for the research has the following composition: Al2O3 – 97.0 wt%, MgO – 2.5
wt%, CaO – 0.5 wt%. The method of chemical foaming of alumina material consists in casting samples
from slurry containing fine-grained aluminium oxide, additives and polymer based liquid. Test samples
were sintered in the temperature of 1730oC.
Methods
The apparent density of the material was determined by the geometrical method, total porosity was
calculated on the basis of apparent density and specific density, compressive strength was tested on
mechanical tester LR10K (Lloyd Instruments) and the porous microstructure was observed with the use
of stereomicroscope Stemi 2000-C (Carl Zeiss). The quantitative evaluation of microstructure was
performed by stereologic analysis.
Results
Three test batches of porous alumina material were prepared. They differed slightly from each other in
the method of foaming, what affected their porosity microstructure. The total porosity of these materials
ranged from about 53,3% to 72,9% and the mean pore size from about 0,46mm to 1,23mm. Their
compression strength, ranging between 12,5MPa and 98 MPa, differed according to the total porosity
value.
Conclusion
1. According to the results of the investigation it was found that even a slight differences in
foaming method of the tested materials significantly affects their microstructure and physical
properties of porous implants.
2. The foaming parameters of the batch number 2 allowed to obtain the adequate microstructure of
the porous material.
3. The value of compressive strength of all obtained porous alumina implants is sufficient for its
application as a filling material of cancellous bone.
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Wstęp
Osteotomię miednicy, mającą na celu poprawienie pokrycia głowy kości udowej poprzez przesunięcie dysplastycznego
stawu biodrowego przyśrodkowo, po raz pierwszy wykonał Chiari w 1950 roku. Celem operacji było zwiększenie
płaszczyzny podparcia dla głowy kości udowej, co miało zapobiegać narastaniu zmian zwyrodnieniowozniekształcających.
Cel pracy
Celem pracy była ocena występowania i rozwoju zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawów biodrowych u chorych
operowanych metodą Chiariego.
Materiał
Oceny zaawansowania zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych dokonano u 30 chorych operowanych metodą
Chiariego w latach 1965 – 1990 z powodu decentracji lub podwichnięcia w przebiegu rozwojowej dysplazji stawów
biodrowych. Średnia wieku chorych w chwili operacji wynosiła 13 lat.
Metoda
Ocenę stopnia zaawansowania zmian zwyrodnieniowych dokonano z zastosowaniem 6-punktowej skali wg Calverta.
na podstawie zdjęć radiologicznych stawów biodrowych w projekcji przednio-tylnej wykonanych przed operacją, w
rok po operacji oraz podczas badania końcowego przeprowadzonego w okresie 10 – 36 lat po wykonaniu osteotomii
Chiariego (średnia obserwacji - 30 lat).
Wyniki
Wartość punktowa stopnia zmian zwyrodnieniowych według Calverta w ocenie przedoperacyjnej wynosiła 1,05 OS
1,13, w badaniu wykonanym 1 rok po operacji 1,83 OS 0,83, a w ocenie końcowej 3,03 OS 0,87.
Wykazano istotną statystycznie korelacje (p<0,05) pomiędzy długością obserwacji a stopniem zmian
zwyrodnieniowych.
Wnioski
W długoletniej obserwacji osteotomia miednicy metodą Chiariego nie zapobiega wystąpieniu zmian
zwyrodnieniowych stawów biodrowych, które występują i zwiększają się proporcjonalnie z wydłuŜaniem się okresu
obserwacji.
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Introduction
The operation which is based on pelvis osteotomy and hip medialisation for subluxation in course of previously
surgically treated displasia or paralytic deformative displasia, was introduced to the arsenal of surgical solutions by
Chiari in 1950. After being widespread the Chiari osteotomy became less popular and redirectional osteotomy has
begun to displace it. Many a time, the latest method is contraindicated in difficult conditons connected with residual
displasia of the hip, and the Chiari osteotomy is then necessarly recommended.
Aim of study: The aim of our study was to assess degenerative changes of the hip in patients after the Chiari osteotomy
in a long time follow-up.
Materials
There were assessed 30 patients who were treated at Poznan University of Medical Sciences, Clinic of Orthopedics, in
1965 – 1990. The Chiari osteotomy was performed on all patients for hip decentration or subluxaiton after
developmental displasia. 34 hips were evaluated. The average age of patients was13 years in the moment of the
operation.
Methods
The Calvert’s classification was used to assess degenerative changes. Serial anteroposterior radiographs of hip, before
Chiari osteotomy, one year after osteotomy and at the time of follow-up were evaluated. The follow-up examination
was conducted 10-30 years after the Chiari osteotomy (the mean period of observation was 30 years).
Results
The degenerative changes of the treated hips achieved following value in Calvert’s classification score: 1.05 SD 1.13
before operation, 1.83 SD 0.83 one year after osteotomy and 3.03 SD 0.87 at the finish of follow-up. The significant
correlation between advance of degenerative changes in treated hip and the time of observation was elicit (p<0.05) in
our study.
Conclusion: The Chiari osteotomy does not prevent hip joint from appearing degenerative changes in the long time
follow-up.
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Instytut Szkła i Ceramiki, Zakład Badawczo-Produkcyjny Bioceramiki, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa, e-mail:
bioceramika@neostrada.pl
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Wprowadzenie
Cementy wapniowofosforanowe mają wiele zalet w porównaniu do innych materiałów, które są uŜywane do odbudowy
kości. Łatwe są do kształtowania i umieszczania w miejscu przeznaczenia podczas operacji. Dlatego teŜ są szczególnie
przydatne do wypełniania ubytków o nieregularnych kształtach. Ponadto ich resorpcja in vivo jest bardzo powolna i w
duŜym stopniu zaleŜy od końcowego składu związanych cementów.
Celem przedstawionych badań była ocena właściwości cementów w zaleŜności od wyjściowego składu chemicznego
proszków i płynów.
Materiały
Przygotowanie cementów przebiegało wieloetapowo poprzez spiekanie, mielenie i mieszanie suchych składników
proszków. Składnikami naszych cementów były otrzymane przez spiekanie fosforany krystaliczne takie jak TTCP i/lub
α-TCP i/lub β-TCP w połączeniu z lekko kwasowymi składnikami takimi jak DCPA lub DCPD lub MCPM. Proszki
były mieszane z płynami, jak: woda destylowana lub wodne roztwory 1-2,5%wag Na2HPO4 lub 12%wag. bursztynianu
sodu lub 30%wag cytrynianu sodu.
Metody
Wszystkie cementy były formowane w temperaturze pokojowej przy stosunku proszku do płynu 3g/ml.
1. Czas wiązania
Końcowy czas wiązania był mierzony techniką igłową w temperaturze 37oC.
2. Wytrzymałość na ściskanie
Próbki cementów do badań o średnicy 4mm i wysokości 6mm były przetrzymywane w roztworze Ringera przez 24h, a
następnie zostały poddane ściskaniu z szybkością posuwu głowicy 1mm/min aŜ do zniszczenia, przy uŜyciu
uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej (Lloyd)
3. Analiza XRD
Dyfrakcja rentgenowska α-TCP, β-TCP, TTCP i związanych cementów była prowadzona przy uŜyciu dyfraktometru D
5000 (Siemens).
Wyniki
4. Czas wiązania uzyskanych cementów wynosił od 7’20’’ do ponad 30 minut
5. Wytrzymałość na ściskanie otrzymanych cementów wynosiła od 31,5 – 55,02 MPa
6. Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej wykazały, Ŝe wszystkie cementy przekształciły się po 1 dniu
przetrzymywania w roztworze Ringera w całości lub częściowo w hydroksyapatyt HAp i fosforan
ośmiowapniowy OCP.
Wniosek
Praca ta wykazała moŜliwości otrzymywania cementów wapniowofosforanowych do wypełniania ubytków kości.
Wybór konkretnego składu cementu będzie zaleŜał od jego przewidywanego zastosowania. Prowadzone są dalsze
badania dla oceny biologicznego zachowania tych materiałów.
Praca była finansowana przez KBN (grant 4 T08D 024 25)
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Introduction
Calcium phosphate cements show several advantages with respect to other materials that are used for bone repair. They
are easy to shape and to place in the surgical site. Therefore they are very effective in filling bone defects of irregular
shape. On the other hand the resorption of calcium phosphate cements in vivo is very slow. Resorption depends on the
final components of the set cement.
The aim of this study was to report the properties of cements as a function of differing chemical composition of powder
and liquid phase.
Materials
The preparation of cements has involved several steps like sintering, grinding or mixing of the dry powder components.
Reactants for our cements were crystalline calcium phosphate like tetracalcium phosphate (TTCP) and/or α-tricalcium
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phosphate and/or β-tricalcium phosphate combined with slightly acidic compounds like dicalcium phosphate anhydrate
(DCPA) or dicalcium phosphate dihydrate (DCPD). The powders were mixed with distilled water or water solutions of
1-2,5wt % disodium hydrogen phosphate or 12wt % sodium succinate or 30wt % sodium citrate.
Methods
All the cements were formed at room temperature with a powder to liquid ratio of 3g/ml.
1. Setting time
Final setting times were measured using the needle technique at 37oC.
2. Compressive strength
Cements were stored at 37oC in Ringer’s solution for 24h before testing. Cements’ samples with a diameter of 4mm
and a high of 6mm were loaded under compression at a crosshead speed of 1mm/min until failure using a universal
testing machine (Lloyd).
3. XRD Analysis
X-ray diffraction of α-TCP, β-TCP, TTCP and set cements were recorded on a diffractometer D5000 (Siemens).
Results
1. Setting time of obtained cements varied from 7’20’’ to over 30 minutes.
2. Compressive strength of our cements after 1 day of immersion in Ringer’s solution could go up to 31,5 –
55,02 MPa
3. XRD diagrams reported that all cements were converted fully and partly after soaking 1 day in Ringer’s
solution into hydroxyapatite HAp Ca5(PO4)3OH and octocalcium phosphate
Conclusion
This work indicates the possibility of obtaining injectable bone cements for filling bone defects. The choice of suitable
cement formulation will depend on its future application. Further studies are being performed in order to assess the
biological behaviour of these materials.
This work was supported by the State Committee for Scientific Research (grant 4 T08D 024 25).
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Wprowadzenie
W chirurgii kości istnieje duŜe zapotrzebowanie na biozgodne materiały implantacyjne do wypełniania
ubytków tkanki kostnej. Szczególnie intensywne badania prowadzi się nad implantacyjnymi materiałami
resorbowalnymi. Jednym z takich biozgodnych i całkowicie resorbowalnych materiałów jest siarczan
wapnia, popularny gips. Po wszczepieniu do kości gips następnie ulega całkowitej resorpcji w czasie od 4
do 20 tygodni po implantacji. Jest równieŜ dodatkowym źródłem jonów wapniowych, które są waŜnym
składnikiem w tworzeniu nowej tkanki kostnej. Zmodyfikowane wszczepy gipsowe, oprócz swojej
funkcji wypełniającej mogłyby w przyszłości pełnić takŜe bardzo waŜną rolę nośnika środków
farmakologicznych, substancji pobudzających odbudowę tkanek itp.
Cel pracy
Celem prowadzonych badań było opracowanie składu surowcowego i metod otrzymywania
biomateriałów w postaci: porowatych implantów gipsowych, gipsu do implantacji w stanie plastycznym
oraz kompozytowego materiału gipsowego, a takŜe przeprowadzenie ich oceny biologicznej.
Materiały
Do badań uŜyto czystych surowców gipsowych do zastosowań medycznych, a takŜe modyfikatorów
czasu wiązania i resorbowalnego fosforanu wapnia.
Metody
Czas wiązania tworzyw gipsowych określono zgodnie z normą ISO 6873, gęstość pozorną oznaczano
metodą geometryczną, współczynnik rozmiękania obliczono ze stosunku wytrzymałości tworzywa w
stanie całkowitego nasycenia wodą do wytrzymałości w stanie suchym, a badania wytrzymałości
mechanicznej na ściskanie przeprowadzono na maszynie LR10K. Obserwacje mikrostruktury tworzyw
gipsowych prowadzono w skaningowym mikroskopie elektronowym.
Badania cytotoksyczności „in vitro” przeprowadzono metodą bezpośredniego kontaktu zgodnie z normą
PN-EN ISO 10993-5. Obecnie trwają badania implantacyjne wybranych materiałów.
Wyniki
W ramach przeprowadzonych prac doświadczalnych otrzymano materiały gipsowe, które róŜniły się
między sobą gęstością pozorną (1,0÷1,7g/cm3), porowatością całkowitą (25%÷65%) oraz
wytrzymałością na ściskanie (10÷45MPa).
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Otrzymany gips implantacyjny, w zaleŜności od stosowanego surowca gipsowego oraz środka
modyfikującego, charakteryzował się czasami wiązania od 3 do 20min. Gęstość otrzymanych materiałów
gipsowych była znaczna - od 1,65 do 1,85g/cm3, co istotnie wpłynęło na podniesienie ich wytrzymałości
mechanicznej na ściskanie (40÷75MPa).
Kompozytowe tworzywa gipsowe, w zaleŜności od ilości dodatku fosforanu wapnia, charakteryzowały
się gęstością pozorną w granicach 1,2÷1,6g/cm3 i wytrzymałością mechaniczną na ściskanie od 10 do
30MPa.
Badania cytotoksyczności wybranych materiałów gipsowych nie wykazały istotnych odchyleń ani w
zakresie morfologii ani Ŝywotności fibroblastów mysich w stosunku do hodowli macierzystej po 24, 48 i
72h.
Wnioski
1. Na właściwości materiałów gipsowych ma wpływ wiele czynników, m.in.: rodzaj
zastosowanego surowca gipsowego, ilość wody oraz rodzaj i ilość dodatku modyfikującego.
2. Poprzez dobór odpowiedniego składu moŜna kontrolować takie właściwości materiałów
gipsowych, jak: porowatość, gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie, czas wiązania oraz
degradowalność.
3. Do badań biologicznych wybrano biomateriały gipsowe cechujące się optymalnymi
parametrami fizykochemicznymi, wytrzymałościowymi i aplikacyjnymi. śadne z badanych
tworzyw gipsowych, w czasie do 72h, nie wykazuje działania cytotoksycznego na fibroblasty
mysie.
Prace dofinansowane przez KBN w ramach projektu celowego Nr G T08 0122 C/05848

P68
RESORBABLE CALCIUM SULFATE AS A BONE GRAFT MATERIAL
Michałowski S.1, Jaegermann Z.1, Karaś J.1, Pielka S.2, Paluch D.2
1
Institute of Glass and Ceramics, Department of Bioceramics, 9, Postępu Street, 02-676 Warsaw , e-mail:
bioceramika@neostrada.pl
2
Department of Experimental Surgery and Biomaterials Research of Wrocław Medical University
Keywords: filling bone defects, calcium sulfate bone grafts,
Introduction
There is a high demand for biocompatible implant materials for filling bone defects in the field of bone
surgery. At the present moment intensive research on resorbable bone grafts is observed. Calcium sulfate
(gypsum, Plaster of Paris) is one of the resorbable and biocompatible materials. It undergoes total
resorption between 4 to 20 weeks after implantation into bone tissue. Gypsum grafts are also a source of
calcium ions which are important factors in bone reconstruction. In future, modified calcium sulfate
grafts, could serve not only as bone filler but as a carriers of medical agents in the local therapies of bone
as well.
The aim of this investigation was to elaborate composition and method of obtaining calcium sulfate
biomaterials in the form of porous gypsum implants, gypsum dough for implantation and gypsum
composite implants, as well as their biological evaluation.
Materials and methods
For this work medical quality of calcium sulfate, setting time modifying agents and resorbable calcium
phosphate were used.
The setting time was determined according to ISO 6873 standard, apparent density - by the geometrical
method. Coefficient of softening was calculated on the basis of compressive strength of dry and wet state
of gypsum material. Compressive strength was tested on mechanical tester LR10K (Lloyd Instruments).
The microstructure of materials was observed with scanning electron microscope.
Cytotoxicity assay was performed using direct contact “in vitro” method according to PN-EN ISO
10993-5 standard. Implantation tests are currently under way.
Results
During the investigation several gypsum materials were prepared. They differed from each other in
apparent density (1,0÷1,7g/cm3), in total porosity (53,3% to 72,9%), and in compression strength,
ranging the latter between 12,5MPa and 98 MPa.
The setting time of the gypsum dough for implantation ranged from 3 to 20 minutes, depending on the
quality of calcium sulphate and modifying agent used. Higher values of material density (1,651,85g/cm3) improve its compressive strength (40-75MPa).
Depending on the quantity of calcium phosphate additive, gypsum composite materials reached apparent
density from 1,2 to 1,6g/cm3 and compression strength from 10MPa to 30 MPa.
Tests of cytotoxicity of selected materials compared to the stock culture didn’t show any essential
differences in morphology and vitality of fibroblasts of mice after 24, 48 and 72 hours.
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Conclusion
1. The quality of calcium sulfate, quantity of water as well as type and quantity of modifying agent
used influence the parameters of gypsum biomaterials.
2. By changes in composition of calcium sulfate biomaterial it is possible to control its porosity,
density, strength, setting time and absorbability.
3. Gypsum biomaterials characterized by optimal physical, mechanical and functional properties
were chosen for biological examination, and none of the materials tested up to 72 hours showed
any cytotoxicity on fibroblasts of mice.
This work was supported by the State Committee of Scientific Research (grant No. G T08 0122 C/05848)
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Introduction
The new composite biogenic material designed in Ukraine – “Ceramic hydroxyapatite” (OK) is produced in various
forms as vitreous or non-vitreous, porous of solid granule. The material is widely used for replacement of the removed
pathological formations, but still the exact data of it’s influence on bone formation and it’s interaction with newforming bone tissue has not been presented.
Aim of the study
As the bone regenerate which forms in the defect filled with biogenic ceramics has not been studied properly we
decided to study the properties of the bone regeneration in the metadiaphyseal defects of the long bones after filling the
defects with home-made ceramic osteoapatite using the produced forms (vitreous, non-vitreous, porous and solid).
Material and methods
For the purposes of the experiment we took 180 rats with the initial mass of 130-150 grams. The animals were
distributed into 3 experimental groups depending on the filling material (and 2 control groups – intact and operated
without filling animals). The groups as follows: D1-group comprised the animals in which the bone defects were filled
with powdered OK-100 (non-vitreous, particles sized from 80 to 250 micrometers,D2-group comprised the animals in
which we used granulated OK-015 (vitreous, granules sized from 250 to 500 micrometers) and D3-group – in this
group we used porous granules of OK-015 (1000-5000 micrometers granules with 90-600 micrometers pores) The
animals were operated using aether anaesthesia, both tibiae were bored through using a standard bore with diameter 2,0
millimeters on the border of a proximal metaphysis and diapfysis.
Results and conclusions
In the groups where the defects were filled with powder of OK-100 and granules of OK-015 the maximum changes in
regenerate composition were observed during 30 days since beginning of the experiment. Implant degradation
processes and bone formation were more intensive in D2-group where the defects were filled with OK-015 granules.
This was due to vitreous component in the material (6,6% according to specification), the silicium ions. In the groups
were the porous granules of OK-015 were used the processes of regenerate rebuild reached maximum in the first 15
days since the beginning of the experiment. Dynamic changes in the period from 60th to 90th days of the experiment
give the evidence of intensive remodeling processes (in D1 and D2 groups the same processes were most intensive in
the period from the 90th to 180th days). By the 180th day all active processes in the defect zone had ended and the
fragments of the implant remain among the new-formed bone tissue may be for reinorcement purpose. Higher intensity
and rate of the processes compared to D1 and D2 groups can be explained by porous structure of the implants and
therefore higher exchange surface.
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Nowy złoŜony biogeniczny materiał opracowany na Ukrainie – ceramiczny hydroksyaptyt (OK) produkowany jest w
róŜnych formach jako szklisty lub nieszklisty, porowaty oraz w formie stałych granulek. Materiał ten jest szeroko
stosowany do wypełniania usuniętych tworów patologicznych, jednakŜe nie zaprezentowano jak dotąd dokładnych
danych na temat jego wpływu na kościotworzenie oraz jego interakcji z nowopowstałą tkanką kostną.
Cel badania
PoniewaŜ nie badano dokładnie regeneratu kostnego, który powstaje po wypełnieniu ubytku biogennymi materiałami
ceramicznymi, postanowiliśmy zbadać właściwości regeneracji kości w ubytkach przynasad kości długich po ich
wypełnieniu ręcznie wykonanym ceramicznym osteoapatytem przy uŜyciu produkowanych form (szkliste, nieszkliste,
porowate i stałe).
Materiał i metody
W celu wykonania eksperymentu wykorzystaliśmy 180 szczurów o wadze początkowej 130-150 gramów. Zwierzęta
podzielono na 3 eksperymentalne grupy w zaleŜności od uŜytego do wypełnienia materiału (oraz 2 grupy kontrolne –
zwierzęta nie operowane i operowane bez wypełnienia ubytków). Były to następujące grupy: grupa D1 – składała sie
ze zwierząt, u których ubytki kości były wypełniane proszkowanym OK-100 (nieszklistym, o cząsteczkach wielkości
80 do 250 mikrometrów), grupa D2 składała sie ze zwierząt, u których ubytki kości wypełniano granulowanym OK015 (szklisty, granulki wielkości 250 do 500 mikrometrów), grupa D3, w której uŜyto granulatu porowatego OK-015
(granulki wielkości 1000 do 5000 mikrometrów z porami wielkości 90-600 mikrometrów). Zwierzęta były operowane
z zastosowaniem znieczulenia eterem. W obu kościach piszczelowych na granicy miedzy trzonem a przynasadą
wykonywano otwory za pomocą standardowego wiertła o przekroju 2.0 mm.
Wyniki i wnioski
W grupach, w których ubytki kości były wypełniane proszkiem OK-100 i granulatem OK-015 maksymalne zmiany w
składzie regeneratu obserwowane były w ciągu 30 dni od rozpoczęcia eksperymentu. Procesy degradacji implantu i
kościotworzenia były bardziej intensywne w grupie D2, gdzie ubytki kości wypełniane były granulatem OK-015.
Wynikało to z obecności szklistego składnika materiału (6.6% według specyfikacji), czyli jonów silikonu. W grupach,
w których uŜyto porowatego granulatu OK-015 proces przebudowy regeneratu osiągnął maksymalny stopień w ciągu
pierwszych 15 dni od rozpoczęcia eksperymentu. Dynamiczne zmiany w okresie 60 do 90 dni od rozpoczęcia
eksperymentu są dowodem istnienia intensywnych procesów przebudowy (w grupach D1 i D2 ten sam proces był
najbardziej intensywny w okresie 90-180 dni). Do 180 dnia wszystkie aktywne procesy w strefie ubytku zakończyły
się, zaś fragmenty implantu, które pozostały pomiędzy nowopowstałą tkanką kostną mogą słuŜyć jej wzmocnieniu.
Większa intensywność i stopień nasilenia procesów w porównaniu do grup D1 i D2 moŜna wytłumaczyć porowatą
strukturą implantu, a zatem większą powierzchnią wymiany.
P70
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Długotrwałe leczenie bisfosfonianami, w wyniku zahamowania obrotu kostnego, moŜe doprowadzić do powstania
adynamicznej choroby kości. Jednoczesne zastosowanie czynnika stymującego tworzenie tkanki kostnej (np. fluorki)
moŜe ograniczyć prawdopodobieństwa nadmiernego zahamowania obrotu kostnego. Dodatkowym efektem moŜe być
zwiększenie ilości tkanki kostnej.
Celem
pracy
było
zbadanie
wpływu
jednoczesnego
stosowania
pamidronianu
sodu
i fluorku sodu na tworzenie i resorpcję ektopowo indukowanej tkanki kostnej u szczura.
Materiał i metody. Badania wykonano na 30 samcach szczura podzielonych na 2 grupy. Grupa badana otrzymywała
wodę z dodatkiem 100 ppm jonów fluorkowych plus podskórnie 1 mg/ kg m.c./tydzień pamidronianu sodu oraz grupa
kontrolna- bez leczenia. Po 10 dniach od rozpoczęcia doświadczenia wszystkim szczurom wszczepiono w mięsnie
klatki piersiowej zdewitalizowaną macierz kostną w celu wywołania ektopowej indukcji tkanki kostnej. Po ośmiu
tygodniach pobierano wszczepy oraz krew do badań biochemicznych. Wszczepy utrwalano, odwadniano i zatapiano w
metakrylanie metylu bez uprzedniej dekalcyfikacji. W preparatach tkankowych histomorfometrycznie oceniano:
odsetek nowoutworzonej tkanki kostnej jako odsetek całego wszczepu, liczbę osteoklastów w 1 mm2 wszczepu,
odsetek długości nowopowstałych beleczek kostnych pokrytych osteoidem oraz liczbę osteoblastów wyściełających 1
mm nowopowstałego osteoidu. W surowicy oznaczono stęŜenie wapnia, fosforanów nieorganicznych, osteokalcyny, Ckońcowego telopeptydu prokolagenu typu I oraz aktywność fosfatazy alkalicznej całkowitej.
Wyniki: Stwierdzono znamiennie wyŜszą ilość nowoutworzonej tkanki kostnej w grupie badanej w porównaniu do
grupy kontrolnej (29,02±3,00 vs 18,54±2,64; p<0,001). RównieŜ tworzenie tkanki kostnej, oceniane jako odsetek
beleczek kostnych pokrytych osteoidem, było znamiennie wyŜsze w grupie badanej (42,44±3,03 vs 13,17±3,06;
p<0,001). TakŜe ilość osteoblastów wyściełających osteoid (32,33±2,92 vs 10,50±1,51; p<0.01) oraz liczba
osteoklastów (2,99±0,32 vs 2,62±0,27; p<0.05) były znamiennie wyŜsze w grupie badanej w porównaniu do grupy
kontrolnej. W badaniach biochemicznych stwierdzono znamiennie wyŜszą aktywność fosfatazy alkalicznej całkowitej
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w grupie badanej (110,79±44,33 vs 74,03±23,12; p<0,02) oraz znamiennie niŜsze stęŜenie osteokalcyny (46,78±19,86
vs 71,67±24,25; p<0,01).
Wnioski: Jednoczesne podawanie pamidronianu sodu i fluorku sodu zwiększa zarówno tworzenie jak i resorpcję
indukowanej ektopowo tkanki kostnej.
Badania wykonane w ramach grantu KBN nr. 2PO5D09627
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Long-term treatment with bisphosphonates may develop adynamic bone disease due to inhibition of bone turnover. Cotreatment with bone formation stimulating factor (eg. inorganic fluorides) might decrease probability of too strong
inhibition of bone turnover. In addition this manner of treatment may increase bone mass.
The aim of this study was estimation of co-treatment with sodium pamidronate plus sodium fluoride on bone formation
and bone resorption
Materials and methods: A total of 30 rats divided into two groups. Study group receiving water with 100 ppm fluoride
plus 1 mg/kg b.m/week sodium pamidronate and control group without treatment. Ectopic bone formation was induced
10 days after the start of treatment. In all animals devitalised bone matrix grafts was implanted, intramuscularly into
two thorax regions. Eight weeks later the ossicles were removed and prepared, without decalcification, for
histomorphometric analysis. The following histomorfometric parameters were measured: percent of bone area to total
graft area, osteoclast number to total graft area, osteoid perimeter to new trabecular bone perimeter and osteoblast
number to osteoid perimeter. The following biochemical markers were estimated: calcium, inorganic phosphate, total
alkaline phosphatase, osteocalcine and C-terminal telopeptides of type I collagen.
Results: Bone formation, estimated as bone area and osteoid perimeter, were higher in study group as compared to
control group (29.02±3.00 vs. 18.54±2.64; p<0.001: 42.44±3.03 vs. 13.17±3.06; p<0.001, respectively). Osteoblast
number and osteoclast number were higher in study group too (32.33±2.92 vs. 10.50± 1.51; p<0.001: 2.99±0.32 vs.
2.62±0.27; p<0.05, respectively). We found higher activity of alkaline phosphatase (110.79±44.33 vs. 74.03±23.12;
p<0.02) and lower osteocalcine concentration (46.78±19.86 vs. 71.67±24.25; p<0.01) in study group as compared to
control group.
Conclusion: Co-treatment with sodium pamidronate plus sodium fluoride increase new bone formation as well as bone
resorption in bone matrix grafts.
The study was supported by grant KBN no. 2PO5D09627
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Wstęp i cel pracy
Przytarczyce
poprzez
sekrecję
parathormonu
(PTH)
są
zaangaŜowane
w regulację gospodarki wapniowej i metabolizmu tkanki kostnej. UwaŜa się, Ŝe jednym z patomechanizmów rozwoju
uszkodzeń kości w warunkach naraŜenia na kadm (Cd) jest wpływ tego metalu na funkcję dokrewną przytarczyc. W
związku z tym postanowiono dokonać oceny funkcji przytarczyc w modelu doświadczalnym na samcach szczura
stanowiącym odpowiednik umiarkowanego naraŜenia środowiskowego człowieka na kadm.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono na samcach szczura rasy Wistar. Zwierzęta poddano ekspozycji na kadm w postaci wodnego
roztworu CdCl2 o stęŜeniu 5 mg Cd/dm3 podawanego jako jedyny płyn do picia przez 12 miesięcy. Szczury kontrolne
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pojono wodą nie zanieczyszczoną Cd. Do badań pobrano krew i oba płaty tarczycy wraz z przytarczycami. W surowicy
oznaczono stęŜenie PTH z uŜyciem zestawu ELISA (Immunotopics Inc.). W przytarczycach wykrywano peptyd
pokrewny do parathormonu (PTHrP) techniką immunohistochemiczną Avidin Biotin Peroxidase Complex (ABC)
stosując swoiste przeciwciała królicze. Reakcje zostały wykonane na 5 µm parafinowych skrawkach utrwalonych w
płynie Bouin’a. Do oceny intensywności reakcji immunohistochemicznej (stosunek średniej gęstości optycznej
mierzonego pola do jego powierzchni) na PTHrP uŜyto programu morfometrycznego Image Pro Plus 4.5 (Media
Cybernetics).
Wyniki
U szczurów eksponowanych na 5 mg Cd/dm3 odnotowano dwukrotnie wyŜsze stęŜenie PTH w surowicy z
jednoczesnym osłabieniem intensywności odczynu immunohistochemicznego na PTHrP w przytarczycach.
Wnioski
Otrzymane wyniki mogą sugerować, Ŝe chroniczna ekspozycja na Cd prowadzi do zwiększenia sekrecji parathormonu
przez przytarczyce. Wzrost stęŜenia PTH w surowicy w warunkach chronicznego naraŜenia na kadm moŜe stymulować
resorpcję tkanki kostnej i przyczyniać się do rozwoju uszkodzeń kości.
Badania częściowo finansowano w Grantu KBN (Nr 6PO5D 093 20).
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Introduction
The parathyroid gland via parathormone (PTH) secretion is involved in the regulation of calcium and bone tissue
metabolism. It has been thought, that one of mechanisms of the Cd-induced bone damage is its influence on endocrine
function of parathyroid gland. Thus in the present study the influence of Cd on the function of parathyroid gland was
estimated on a rat model of human moderate environmental exposure to this toxic metal.
Material and methods
Young male Wistar rats were treated with Cd in the form of an aqueous solution of CdCl2 at the concentration of 5 mg
Cd/dm3, administered as the only drinking fluid, for 12 months. Control animals drank water free of Cd. Blood, from
the heart, and both thyroid lobes with parathyroids were collected for analysis. Serum PTH concentration was
determined using Rat Intact PTH Elisa kit (Immunotopics Inc.). In the parathyroid gland, the parathyroid hormonerelated protein (PTHrP) was detected immunohistochemically by Avidin Biotin Peroxidase Complex technique (ABC)
with the use of specific rabbit antibodies. The reactions were performed on 5-µm paraffin sections of the thyroid fixed
in Bouin’s fluid. The intensity of the immunohistochemical reaction (ratio of the mean optic density of the measured
object to its area) for PTHrP was estimated using a morphometric programme (Image Pro Plus 4.5 Media Cybernetics).
Results
The exposure to Cd resulted in an increase (by 2-fold) in the serum PTH concentration with simultaneous weakness in
the intensity of the immunohistochemical reaction for PTHrP in the parathyroid gland.
Conclusions
The results seem to indicate that chronic moderate exposure to Cd enhances the secretion of PTH via the parathyroid
gland. The Cd-induced enhanced PTH concentration in serum may contribute to bone damage at the exposure to this
metal.
This study was in part financially supported by the Grant (No. 6PO5D 093 20) from the Committee for Scientific
Research (KBN, Poland).
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Introduction
It is generally accepted that cholesterol excess constitutes a major risk factor for development of different osteopathic
states. However there’s little data on the effects of cholesterol excessive diet on mineral ultrastructure of bone tissue.
Aim of the study
The study was aimed at experimental investigation of ultrastructure of cancellous bone mineral in rats on highcholesterol diet.
Materials and methods
For the purpose of the experiment we selected 70 female rats with the initial mass of 330-360 grams aged over 24
moths. In the experimental group the standard diet was modified with addition of cholesterol (2,5%) and animal (lard)
fat (10%) and corresponding amylum deficiency. The observation terms were the 7th, the 15th, the 30th, the 90th and the
180th days of the experiment.
To verify the model we measured total serum cholesterol. X-ray tests of the ground bone obtained the proximal
epiphysis of tibia where cancellous bone prevails were performed using DRON-2.0 X-ray diffractometer with GUR-5
goniometer. For these tests we used voltage and amperage 30 kV and 20 A. From the whole data we calculated
interplanar distance and the parameters of the elementary cell of bone mineral, the coherent scattering blocks and
microtexture coefficient.
Results
The results obtained allow conclusion that cholesterol excess that results in hyperholesterolemia also has a negative
effects on ultrastructure of bone mineral. The changes manifest as crystallite size increase and decrease of their
orientation uniformity in the crystal lattice beginning from the 15th day of observation which suggest d third stage of
bone matrix mineralization that is crystal growth stage.
From the 90th day the mineralization processes become deranged in the second stage, i. e. in the stage of formation of
the crystal nuclei which is manifested as increased elementary cells sizes along a-axis and c/a ratio. Such changes
should be considered as progressing interplanar consolidation and conditioning of further destabilization of
hydroxyapatite elementary cells, which leads to increased bone senescence rate.
Conclusions
In the study we demonstrated that cholesterol excessive diet results in deranged mineralization processes in bones and
accelerated bone system senescence.
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Wstęp
Ogólnie przyjmuje się, Ŝe podwyŜszony cholesterol jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju róŜnych zmian
osteopatycznych. JednakŜe istnieje niewiele danych na temat wpływu diety wysokocholesterolowej na ultrastrukturę
mineralną tkanki kostnej.
Cel badania
Celem pracy było eksperymentalne zbadanie ultrastruktury kości beleczkowej u szczurów na diecie
wysokocholesterolowej.
Materiał i metody
W celu przeprowadzenia eksperymentu wybraliśmy 70 samic szczura o początkowej wadze 330-360 gramów w wieku
powyŜej 24 miesiące. W grupie eksperymentalnej standardową dietę zmodyfikowano dodatkiem cholesterolu (2.5%)
oraz tłuszczu zwierzęcego - smalcu (10%) a takŜe odpowiednim niedoborem skrobii. Obserwacji dokonano w
terminach: 7, 15, 30, 90 i 180 dni od rozpoczęcia eksperymentu.
W celu weryfikacji modelu dokonywano pomiarów cholesterolu w surowicy. Za pomocą rentgenowskiego
dyfrakcjometru DRON-2.0 oraz goniometru GUR-5 wykonano badania rtg bliŜszej nasady kości piszczelowej gdzie
dominuje kość beleczkowa. Do badań rtg uŜyto napięcia 30 kV i natęŜenia 20A. Ze wszystkich danych obliczono
odległość międzypłaszczyznową oraz parametry podstawowych komórek kostnych, a takŜe koherentny rozkład bloków
i współczynnik mikrotekstury.
Wyniki
Uzyskane wyniki pozwalają na wniosek, ze podwyŜszony cholesterol, którego skutkiem jest hipercholesterolemia ma
równieŜ negatywny wpływ na ultrastrukturę mineralną kości. Zmiany manifestują się jako zwiększenie rozmiarów
kryształów hydroksyapatytu oraz zmniejszenie zwartości ich orientacji w siatce krystalicznej poczynając od 15 dnia
obserwacji, co sugeruje zaburzenie trzeciego stopnia mineralizacji macierzy kostnej, tj. stadium wzrostu kryształów.
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Poczynając od 90 dnia obserwacji proces mineralizacji był zaburzony w drugim stadium, tj. w stadium formowania
jąder komórkowych kryształów, co manifestowało się wzrostem rozmiarów podstawowych komórek wzdłuŜ osi a i
współczynnika c/a. Takie zmiany powinny być uznane za postępującą konsolidację międzypłaszczyznową i
uwarunkowanie dla dalszej destabilizacji podstawowych komórek hydroksyapatytu, co prowadzi do zwiększenia
wskaźnika starzenia się kości.
Wnioski
W badaniu wykazano, Ŝe wskutek diety wysokocholesterolowej następują zaburzenia procesu mineralizacyjnego kości
i przyspieszony zostaje proces starzenia się kości.
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Celem pracy było opracowanie nowego eksperymentalnego modelu przewlekłego jałowego stanu zapalnego kości i
jamy szpikowej (osteomyelitis aseptica chronica). Przedstawiony model osteomyelitis aseptica chronica pozwala na
badanie szeregu zjawisk patofizjologicznych, farmakologicznych i klinicznych w organizmie zwierzęcia i wyciągnięcia
odpowiednich wniosków odnośnie leczenia tej jednostki chorobowej u ludzi.
Badania przeprowadzono na szczurach samcach szczepu Wistar (260-270 g), które podzielono na dwie grupy: I –
szczury kontrolne, u których wykonano zabieg pozorny oraz II – szczury, u których wywołano osteomyelitis aseptica
chronica w wyniku implantacji jałowej nitki bawełnianej do jamy szpikowej kości udowej na okres 6 tygodni.
Wykonano pomiary makrometryczne wyizolowanych kości udowych i kości piszczelowej (masy, długości, średnicy
trzonu i nasady) oraz pomiary histometryczne wyizolowanych kości udowych (powierzchni przekroju poprzecznego
trzonu i jamy szpikowej, przyrostu na grubość, grubości osteoidu, grubości beleczek kostnych nasady, szerokości
chrząstki nasadowej). Wykonano równieŜ badania hematologiczne szpiku kostnego i krwi obwodowej.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe zastosowanie implantu jałowej nitki bawełnianej do jamy
szpikowej kości długiej u szczurów na okres 6 tygodni powoduje wystąpienie osteomyelitis aseptica chronica.
Charakteryzuje się on zmniejszeniem zawartości komórek układu erytroblastycznego oraz zwiększeniem zawartości
komórek układu mieloblastycznego, układu limfoblastycznego oraz układu siateczkowo-śródbłonkowego w szpiku
kostnym kości zawierającej implant. Ponadto stwierdzono zwiększenie powierzchni przekroju poprzecznego trzonu i
zmniejszenie powierzchni przekroju poprzecznego jamy szpikowej, zwiększenie przyrostu zewnętrznego i
wewnętrznego na grubość, zwiększenie masy oraz deformację kształtu kości zawierającej implant.
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The aim of the present study was to investigate the new model osteomyelitis aseptica chronica on the morphometry of
the bone and hematological parameters of the rats.
The experiment was carried out on male Wistar (260-270 g) rats divided into 2 groups: I - control rats and II - rats
which osteomyelitis aseptica chronica was induced (the implant of an aseptic cotton fibre was inserted into the marrow
cavity for 6 weeks).
The macrometric parameters (mass, length, diameter of the diaphysis and epiphysis) and histomorphometric parameters
of the femur (transverse cross-section area of the diaphysis and of the marrow cavity, transverse growth, width of the
osteoid, width of the trabeculae in the epiphysis, width of the epiphyseal cartilage) were studied. Hematological
investigation of the blood and marrow was also carried out.
Results. The applied experimental model may be used to induce osteomyelitis aseptica chronica. A decrease in the
number of the erythroblastic system cells and an increases in the number of the myeloblastic, limphoblastic and
reticular-endothelial system cells in the bone marrow of the bone containing the implant were observed. Moreover, an
increase in the transverse cross-section area of the diaphysis and a decrease in the transerverse cross-section area of the
marrow cavity, an increases in the endosteal and periosteal transverse growth, an increase in bone mass and a
deformation of the bone containing the implant were observed.
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