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I
KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE OSTEOPOROZY GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY?
J. A. Kanis
WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of
Sheffield Medical School, Beech Hill Road, Sheffield S10 2RX, UK

Definicja robocza osteoporozy u kobiet została ustalona w roku
1994. Według kryteriów WHO osteoporozę definiuje się jako T-score
równy lub mniejszy niż 2,5 odchylenia standardowego poniżej średniej
dla populacji młodych, zdrowych kobiet. Wraz z rozwojem nowych
technologii stało się jasne, że T-score nie jest równoważny dla różnych
miejsc i technik pomiaru. Z tych powodów zaleca się, aby definicję
osteoporozy stosować w odniesieniu do badania bliższego końca kości
udowej metodą DXA. Te same wartości bezwzględne BMD w tym
miejscu mogą być używane do diagnostyki osteoporozy u mężczyzn.
Kliniczne znaczenie osteoporozy polega na pojawiających się
złamaniach. Ograniczenie stosowania gęstości mineralnej kości jako
jedynego czynnika w przewidywaniu złamań wynika z faktu, że wiele
złamań występuje u osób bez osteoporozy. Innymi słowy, częstość
wykrywania lub czułość są niskie. Z tego powodu strategia leczenia
powinna opierać się na czynnikach ryzyka, które występują niezależnie
od BMD i tym samym podnoszą wartość prognostyczną oceny. Do
czynników tych należą: wiek, złamania szyjki kości udowej w rodzinie,
wcześniejsze złamania patologiczne, szybki obrót kostny, niski BMI i
zaburzenia nerwowo-mięśniowe. Obecność tych czynników zwiększa
ryzyko złamania ponad to, które wynikałoby tylko z pomiaru BMD.
Ponieważ calem działania jest identyfikacja i leczenie osób z grupy
wysokiego ryzyka złamania, próg diagnostyczny nie pokrywa się z
progiem interwencji. Próg interwencji powinien opierać się o
bezwzględne ryzyko złamania, określone przez ocenę wszystkich
istotnych czynników ryzyka, łącznie z BMD.
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PROJEKT I INTERPRETACJA BADAŃ
INTERWENCYJNYCH W OSTEOPOROZIE
S.E Papapoulos
Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Leiden University
Medical Center, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, The Netherlands.

Interwencja farmakologiczna w celu zmniejszenia ryzyka złamań staje
się coraz bardziej dostępna, dając lekarzom gamę możliwości. Dla
podjęcia racjonalnej decyzji klinicznej, która przyniesie korzyść
pacjentowi, konieczna jest obiektywna ocena danych. Prawidłowa
interpretacja wyników badań interwencyjnych obejmuje kilka kwestii
metodologicznych, które należy wziąć pod uwagę. Należą do nich:
Projekt badania (randomizowane, kontrolowane badania kliniczne jako
optymalny projekt); sprawdzane hipotezy jak również pierwszo- i
drugorzędowe punkty końcowe oceny skuteczności które będą użyte do
sprawdzenia hipotezy powinny być ustalone przed rozpoczęciem
badania. Badania, których punktem końcowym jest poważne zdarzenie
kliniczne takie jak złamanie lub ocena jakości życia są istotniejsze.
Badania powinny trwać wystarczająco długo, aby ustalił się stan
równowagi metabolicznej w odpowiedzi na interwencję i aby spełnić
wymagania organów regulujących. Liczba pacjentów objętych badaniem
powinna być wystarczająca, aby dostarczyć informacji istotnych w
praktyce klinicznej. Będzie to zdeterminowane przez wybór punktu
końcowego badania (np. morfometryczne złamanie kręgu przeciw
złamaniu klinicznemu) jak również jak również przez ryzyko
podstawowe pacjentów włączonych do badania. Metoda i rodzaj analizy
wyników powinny być również znane wcześniej. Analiza zgodnie z
zaplanowanym leczeniem jest najbardziej konserwatywna, ale również
najbardziej obiektywna i o największej sile statystycznej. Dodatkowe
kwestie obejmują analizę podgrup, sposób, w jaki liczy się złamania
(liczba pacjentów ze złamaniem przeciwko liczbie złamań), wskaźnik
pacjentów wyłączonych z badania i zaślepienie badacza na pomiary
skuteczności w czasie trwania badania. Uważna ocena części
metodologicznej publikacji opisującej skuteczność antyzłamaniową
terapii pozwoli zdecydować, czy jest ona warta dalszej uwagi i co
ważniejsze, uchroni pacjentów przed terapią, której skuteczność
oceniana była według niewiarygodnych kryteriów.
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III
LECZENIE OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJAKTUALNY STAN WIEDZY
P.D. Delmas
University Claude Bernard and INSERM Research Unit 403, Lyon, France

Idea medycyny opartej na wiarygodnych badaniach naukowych
powinna odnosić się do osteoporozy a skuteczność leczenie powinna być
oceniana według zmniejszenia liczby złamań patologicznych w
prospektywnych randomizowanych badaniach kontrolowanych placebo.
Mimo, że sugeruje się wiele sposobów leczenia osteoporozy, tylko
nieliczne wykazały skuteczność w zapobieganiu złamaniom.
Suplementacja wapnia i małych dawek wit. D wykazuje pewną wartość
w leczeniu starszych kobiet z osteoporozą przebywających w
instytucjach opiekuńczych, ale w większości przypadków jest
niewystarczająca aby zmniejszyć ryzyko złamania.
W wielu krajach zachodnich hormonalna terapia zastępcza
(HTZ) uważana jest za „złoty standard” w prewencji osteoporozy,
jednakże skuteczność w zapobieganiu złamaniom jest oceniana głównie
na podstawie badań kohortowych i kliniczno-kontrolnych. Głównym
problemem w HTZ jest fakt, że pacjentki niechętnie przyjmują lek, co
skutkuje zaprzestaniem terapii w przeciągu roku przez ok. połowę
pacjentek. Obserwowany ostatnio rozwój preparatów do ciągłego
stosowania łączonych z małymi dawkami estradiolu może znacząco
zmniejszyć krwawienia z dróg rodnych i zwiększyć długoterminowo
regularność przyjmowania leku. Są jednakże kobiety które nie mogą lub
nie chcą stosować HTZ, głównie z obawy przed rakiem piersi i stąd
potrzeba skutecznej alternatywy.
Rozwinięto niedawno nową grupę leków, selektywne
modulatory receptorów estrogenowych (SERM). Pierwszym ogólnie
dostępnym przedstawicielem tej grupy jest raloksyfen (Evista®).
Raloksyfen zapobiega pomenopauzalnej utracie masy kostnej , indukuje
wczesne (1 rok) i trwałe (do 4 lat) zmniejszenie nowych złamań kręgów
(od 30 do 50%) u kobiet z osteoporozą, nie zmniejszając ilości innych
złamań. W przeciwieństwie do HTZ raloksyfen nie powoduje przerostu
endometrium i znacząco redukuje ryzyko wystąpienia raka piersi.
Najsilniejszym inhibitorem resorpcji kości używanym w wielu
chorobach metabolicznych kości w tym w osteoporozie są bisfosfoniany.
Etydronian, jako słaby bisfosfonian pierwszej generacji wykazał
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zdolność zapobiegania utracie masy kostnej u pacjentów z osteoporozą,
ale brak jest przekonywujących dowodów na redukcje złamań
osteoporotycznych. Alendronian (Fosamax®) jest pierwszym szeroko
dostępnym bisfosfonianem dla którego istnieją pewne i przekonujące
dowody co do skuteczność w zapobieganiu złamaniom. Podobną
skuteczność wykazano ostatnio dla innego bisfosfonianu, rezydronianu
(Actonel®). U pacjentów z osteoporozą obydwa redukują incydenty
złamań kręgów o ok. 50 % i incydenty złamań obwodowych ( w tym
szyjki kości udowej) o 30-50%. Skuteczność w prewencji złamań jest
stała w różnych badaniach i pojawia się w przeciągu 12-18 miesięcy od
rozpoczęcia leczenia, zależnie od typu złamania. Obydwa
przeciwdziałają również pomenopauzalnej utracie masy kostnej u kobiet
we wczesnym okresie pomenopauzalnym i stanowią interesującą
alternatywę do HTZ dla kobiet, które nie chcą lub nie mogą jej stosować,
szczególnie z powodu obawy przed rakiem piersi.
Kalcytonina donosowa jest bezpieczną alternatywą w leczeniu
osteoporozy, ale dowody na jej działanie zapobiegające złamaniom są
mniej przekonujące. Badanie PROOF sugeruje, że dawka 200j.m./dzień
– ale nie inne dawki- redukuje ryzyko złamań kręgów o 30%, bez
wpływu na złamania pozakręgowe. W przeciwieństwie do dużej liczby
metod leczenia które mogą zahamować resorpcję kości, wykazano, że
jedynie nieliczne metody stymulują tworzenie kości. Fluor jest silnym
mitogenem dla osteoblastów i znacząco zwiększa masę szkieletu
osiowego, ale nie redukuje częstości złamań kręgów. PTH znacząco
zwiększa masę kostną a skuteczność antyzłamaniową dobowej
podskórnej dawki 1-34 PTH wykazano ostatnio w trzeciej fazie dużego
badania klinicznego z redukcją nowych złamań kręgów o 70%, a złamań
pozakręgowych o 50%. Dalszej uwagi wymagają kombinacje leków
antyresorpcyjnych i stymulujących tworzenie kości.
Podsumowując,
pierwotna
i
wtórna
prewencja
złamań
osteoporotycznych możliwa jest obecnie dzięki nowym, skutecznym
metodom leczenia. Konieczna jest szersza wykrywalność osteoporozy,
aby wprowadzić metody leczenia zmniejszające ilość złamań
osteoporotycznych.
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L01
CZYNNIKI RYZYKA OSTEOPOROZY NA KTÓRE
MAMY WPŁYW
Peter Burckhardt
University Hospital CHUV, 1001 Lausanne, Switzerland

Ryzyko złamania ocenia się na podstawie BMD i rejestrowania
czynników ryzyka. Znaczenie czynników ryzyka może okazać się
większe niż samego BMD. Jedynie wywiad rodzinny, wysokość ciała,
długość szyjki kości udowej i wiek są czynnikami, na które nie mamy
wpływu. Wiele innych można i powinno się modyfikować, aby
zmniejszyć ryzyko złamania. Najprostszy przykład, wpływ płci
(menopauzy) można prawie całkowicie zniwelować przy pomocy
estrogenowej terapii zastępczej, jeśli stosuje się ją do siódmej dekady
życia. Skutki starzenia się (niedobór wit.D, niedożywienie białkowe,
ryzyko upadku) można również częściowo zmodyfikować przez
suplementację wit.D i białka oraz celowane zmniejszenie czynników
ryzyka upadku. Przedłużająca się kortykosteroidoterapia, która
nieodwołalnie prowadzi do osteoporozy może być równoważona przez
kilka leków, głównie bisfosfoniany podawane zapobiegawczo. Niskie
spożycie wapnia jest zwykle spowodowane przez niedobór laktazy i/lub
nawyki żywieniowe. Te ostatnie mogą być zmienione, chociaż
propagowanie produktów mlecznych ma swoje ograniczenia kulturowe i
pomimo nieuzasadnionego sprzeciwu działaczy walczących z
cholesterolem. Normalizacja spożycia wapnia przy pomocy diety lub
suplementacji jest skuteczna. Ważniejszym wydaje się być jednak
doskonalenie zdrowego stylu życia, który według badań
epidemiologicznych łączy w sobie aktywność fizyczną, spożycie wapnia,
estrogenową terapię zastępczą i niepalenie tytoniu. Dla tego ostatniego,
wykazano zmniejszenie ryzyka złamania po zaprzestaniu palenia.
Optymalna dieta, która dotyczy nie tylko wapnia, będzie miała
prawdopodobnie większe znaczenie. Wysokie spożycie potasu, owoców
i warzyw jak również białka roślinnego jest związane nie tylko z
wyższym BMD, ale również z mniejszym ryzykiem złamania. To
zadziwiająco mocne powiązanie spowodowane jest zmniejszeniem
zawartości kwasów w diecie. Wysokie spożycie produktów alkalicznych
hamuje resorpcję kości i może stanowić skuteczny środek w prewencji
osteoporozy.
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L02
HISTOMORFOMETRIA KOŚCI W OSTEOPOROZIE.
WYNIKI LECZENIA
Chavassieux P., Boivin G., Meunier P.J.
Inserm Unité 403, Faculté Laennec, rue Paradin, 69372 Lyon Cedex 08, Francja

Transiliakalna biopsja kości jest ważnym narzędziem w diagnostyce i
badaniu pacjentów z osteoporozą. Na histomorfometrię składają się
pomiary statyczne odzwierciedlające strukturę i mikroarchitekturę kości
zbitej i gąbczastej, remodeling kości (resorpcja i tworzenie), oraz
pomiary dynamiczne, jak szybkość aktywności osteoblastycznej przy
użyciu podwójnego znakowania tetracykliną. Jest to jedyna metoda
zdolna ocenić zmiany tkankowe i komórkowe na poziomie pośredniej
organizacji kości, tj. osteonu w kości korowej i podstawowej jednostki
strukturalnej (BSU) lub pakietu kości beleczkowej w kości gąbczastej.
Mikroradiografia ilościowa i hamowanie wsteczne mogą również być
stosowane w badaniu skrawków kostnych do pomiaru stopnia
mineralizacji kości, na który ma wpływ szybkość przebudowy.
Uzasadnione zastosowanie metody histomorfometrii kości biodrowej
implikuje spełnienie ważnych warunków, takich jak satysfakcjonująca
jakość bioptatu, dostateczna średnica wewnętrzna trepanu i ograniczenie
do dwóch biopsji na pacjenta (jedna po każdej stronie). Zmiany kostne
związane z wiekiem charakteryzują się utratą masy kostnej ze
scieńczeniem beleczek bardziej zaznaczonym u kobiet niż u mężczyzn.
Ilość kości tworzonej w każdej jednostce przebudowy zmniejsza się. Po
menopauzie częstość aktywacji i resorpcja ulegają wzmożeniu. W
konsekwencji ryzyko perforacji beleczkowej wzrasta. Efektem tego jest
utrata połączeń między beleczkami, które są jednym z czynników
warunkujących mechaniczną wytrzymałość kości. Histomorfometria
kości jest stosowana również do oceny histologicznej zalet i skutków
ubocznych różnych metod leczenia w chorobach kości. Ostatnio
oceniano efekt leczenia alendronianem przy użyciu histomorfometrii
bioptatu kości biodrowej u pacjentów z osteoporozą pomenopauzalną lub
posteroidową. Stosowanie metody histomorfometrycznej jest wymagane
zarówno w badaniach klinicznych, jak i w doświadczeniach na
zwierzętach, aby móc ocenić wpływ leków antyresorpcyjnych na jakość
kości i aby zrozumieć ich mechanizm działania na poziomie tkanki
kostnej.
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L03
EPIDEMIOLOGIA ZŁAMAŃ PO MAŁYM URAZIE
WŚRÓD POPULACJI KOBIET REGIONU PODLASIA
N.Nowak(1), J.Badurski(1), J.Supronik(2), A.Dobreńko(1), S.Daniluk(1),
J.Rybaczuk(2)
1.Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych w Białymstoku 2.Oddział
Chorób Wenętrznych i Osteoartrologii Szpitala Śniadeckiego w Białymstoku.

Wprowadzenie: Podstawowym celem
interwencji w dziedzinie
osteoporozy jest prewencja złamań. Badania epidemiologiczne
umożliwiają ocenę i zidentyfikowanie czynników ryzyka złamań . Celem
niniejszego badania jest sprawdzenie znanych czynników ryzyka złamań
u kobiet wśród populacji 300.000 mieszkańców Białegostoku
i okolicznych miejscowości. Materiał i Metody: Badanie oparte jest na
dobranej losowo próbie obejmującej 1005 kobiet w wieku > 45 lat
proporcjonalnie do przedziałów wiekowych w danym roczniku została
opracowana przez komórkę statystyczną Urzędu Marszałkowskiego wg.
wymogów badań reprezentatywnych. Procedura badania obejmowała
wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące diety
aktywności fizycznej , złamań, także w rodzinie stosowania alkoholu,
papierosów oraz badania gęstości metodą DXA aparatem HOLOGIC
QDR 4500 SL w szyjce kości udowej i kręgosłupie lędźwiowym.
Osteoporoza, osteopenia i norma zostały zdefiniowane wg. kryteriów
WHO w szyjce kości udowej. Wyniki: W grupie 727 kobiet , które
zgłosiły się na badanie DXA , 108 miało BMD < -2,5 co stanowiło
14,8%, 313 miało BMD w przedziale pomiędzy –1,0 a –2,5(43,05%)
oraz 306 wykazywało normalne wartości BMD pomiędzy +1,0 a –1,0 SD
(42%). Pacjentki z kryteriami densytometrycznym osteoporozy były
starsze niż w grupie z osteopenii i normy. 222 panie spośród 727 (30,5%)
doświadczyło w przeszłości złamania ( 118 nadgarstka, 5 biodra, 8
kręgów 21 żeber, , wszystkich złamań 268). Pacjentki ze złamaniami w
wywiadzie miała statystycznie znamiennie,p=0,001, niższą masę kostną
niż kobiety bez złamań. Dodatkowo w grupie pacjentek z osteoporozą
procent złamań był statystycznie znamiennie wyższy niż w grupie pan z
osteopenią i zdrowych. Złamania występowały też znamiennie częściej
w grupie wiekowej po 60 roku życia. Podsumowanie: Występowanie i
lokalizacja złamań wymaga dalszej analizy miedzy innymi uściślającej
termin „mały uraz”
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L04
WYSTĘPOWANIE OSTEOPOROZY W POPULACJI
REJONU KRAKOWSKIEGO NA PODSTAWIE
BADANIA SKRININGOWEGO
1

K. Lipiński, 2E. Czerwiński, 2R.T. Kukiełka, 2R.T. Kukiełka 3R.Lorenc,
T. Majchrzak

2
1

Krakowskie Centrum Osteoporozy ul. Kopernika 32; 31-501 Kraków
Klinika Ortopedii CM UJ, ul. Kopernika 19a; 31-501 Kraków
3
Centrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
2

Polska Fundacja Osteoporozy i Centrum Osteoporozy w Krakowie w
ciągu ostatnich 6 lat objęła badaniami densytometrycznynymi ponad
60,000 osób (w tym badanie osiowe u ponad 13,500 osób). Z grupy
badanych wybrano 6,745 kobiet z rejonu krakowskiego, które zgłosiły
się do badań skrinnigowych po ich ogłoszeniu w masmediach. Wiek
pacjentek wahał się od 20-85 lat (średnia 57.7 lat). Metoda: U
wszystkich chorych przeprowadzono wywiad wg specjalnie
opracowanego kwestionariusza obejmującego m. in. informacje o:
czynnikach ryzyka osteoporozy, dolegliwościach bólowych, sposobie
odżywienia, informacje o menopauzie i występowaniu złamań
objawowych. Następnie wykonano badanie densytometryczne
kręgosłupa lędźwiowego (L2-L4) oraz bliższego odcinka kości udowej
metodą DXA. Do badań stosowano densytometr DPX-IQ (Lunar). U
większości chorych wykonano również badania ultrasonograficzne (dane
nie uwzględnione w tej pracy). Kategorie diagnostyczne wartości
normalnych, osteopenii i osteoporozy rozpoznawano wg.kryteriów WHO
z 1994r. Wyniki zestawiono dekadami i przedstawiono w tabeli poniżej:
Wiek (lata)

Liczba
badanych

20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-

81
187
1222
2163
2103
801
102

Liczba kobiet OSTEOPOROZA
z osteoporozą
[%]
7
18
117
538
903
352
56

8,6
9,6
9,5
24,9
42,9
43,9
54,9

Średnia częstość osteoporozy w całej grupie wynosiła 29.9%.U kobiet po
50 rz.stwierdzono normalną gęstość mineralną kości u 24%, osteopenię u
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38.5% i osteoporozę w 37.5% przypadkach. Wniosek: Wartości w
naszym opracowaniu nie odbiegają od danych publikowanych dla
populacji europejskiej. Obecnie nasz ośrodek bierze również udział w
szerszym ogólnopolskim badaniu skrinnigowym EPOLOS, z którego
wyniki są w trakcie opracowawnia.

L05
CZĘSTOSĆ WYSTĘPOWANIA OSTEOPOROZY
I TRENDY SEKULARNE W ZŁAMANIACH SZYJKI
KOŚCI UDOWEJ W REPUBLICE CZESKIEJ
J.Stepan, S. Havelka, R. Zahora
Charles University Faculty of Medicine, Prague, Department of Internal
Medicine, City Hospital, Litomerice, Czech Republic

Metodyka: Gęstość mineralna kości badana była w podzielonych
wiekowo, randomizowanych grupach 429 mężczyzn i 713 kobiet z
dwóch miast (Praga i Litomerice) w obrębie kręgosłupa lędźwiowego,
szyjki kości udowej i całego ciała metodą DXA i w obrębie końca
bliższego przedramienia metodą SXA. Proporcje kobiet i mężczyzn w
każdej z grup z gęstością kości poniżej określonej granicy w
którymkolwiek z wymienionych miejsc były odwzorowane na strukturę
populacji Republiki Czeskiej.
Dane dotyczące złamań szyjki
kości udowej u kobiet i
mężczyzn w latach1965-1999
zaczerpnięto z centralnego
rejestru.
Wyniki. Ogółem, w 1997
szacunkowo 428000 kobiet i
195000 mężczyzn po 50 roku życia
miało osteoporozę a kolejne 680000 kobiet i 435000 mężczyzn
osteopenię. Liczba hospitalizacji z powodu złamania szyjki kości udowej
w 10 milionowej populacji Czech wzrosła na przestrzeni 30 lat 15krotnie. Starzenie się populacji może tłumaczyć 48 % i 69% tego
wzrostu odpowiednio dla mężczyzn i kobiet. Wnioski. Wyniki tych
przekrojowych badań populacyjnych w Republice Czeskiej wykazują
częstość występowania osteoporozy i osteopenii porównywalną z
danymi publikowanymi dla Holandii i Stanów Zjednoczonych. Wzrost
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częstości większy niż wynikałoby to z faktu starzenia się populacji może
w przyszłości w jeszcze większym stopniu wpływać na wzrost częstości
złamań. Wyniki te dają podstawę do ekonomicznych rozważań na temat
diagnostyki, leczenia i następstw osteoporozy.

L06
LICZBA ZŁAMAŃ OBWODOWYCH I ICH
KONSEKWENCJE FINANSOWE NA WĘGRZECH
C.Horvath1, S.Meszaros1, M. Kricsfalusy2, P. Somogyi3
1st Department of Medicine, Semmelweis University, Budapest, Hungary1
National Institute of Traumatology, Budapest, Hungary2

CELE: Podążając za postanowieniami Węgierskiej Sieci
Osteoporozy dotyczącymi diagnozy i leczenia osteoporozy często
pojawiają się pytania jakie są praktyczne korzyści z leczenia tej choroby.
Można odpowiedzieć jedynie na kilka pytań, znając dokładną liczbę
złamań niskoenergetycznych i ich kalkulację koszty/korzyści.
Postawiliśmy sobie za cel policzenie ilości złamań osteoporotycznych na
Węgrzech porównaniu z częstością w regionie i świecie.
METODY: Przebadano przypadki złamań szyjki kości udowej,
części dalszej kości promieniowej i bliższej kości ramiennej na
podstawie krajowej bazy danych pacjentów hospitalizowanych w latach
1996-1999. Koszty obliczono przy użyciu danych z Krajowego Instytutu
Traumatologii z 1999r. Nie brano pod uwagę innych koszów, jak ostre
powikłania, rehabilitacja, opieka socjalna i koszty poniesione przez
rodzinę. Dofinansowanie diagnostyki i leczenia osteoporozy udzielone
przez Krajowe Ubezpieczenie Zdrowotne zostało porównane
z bezpośrednimi kosztami złamania.
WYNIKI: Rocznie na Węgrzech dochodzi do 15000 złamań
szyjki kości udowej, 25000złamań końca dalszego kości promieniowej i
10000 złamań końca bliższego kości ramiennej ( cała populacja:
10.000.000). Średni roczny koszt bezpośredniego leczenia złamania
wynosi 12 miliardów HUF (=40 milionów USD). Na leczenie i
diagnostykę osteoporozy wydano 5,5 miliarda HUF (=18 milionów
USD) WNIOSKI: Występowanie złamań szyjki kości udowej na
Węgrzech podwoiło się na przestrzeni ostatnich 10 lat, jednak nadal
pozostaje niższe jak w Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej.
Częstość występowanie złamań końca dalszego kości promieniowej
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równe jest jedynie jednej trzeciej odpowiednich danych ze Szwajcarii i
nie obserwuje się wzrostu w ostatniej dekadzie. Całkowite koszty
postępowania w osteoporozie (diagnoza i leczenie) wydają się być niższe
od połowy kosztów bezpośrednich leczenia złamania ( nie licząc złamań
kręgów, nie licząc rehabilitacji i innych nie medycznych kosztów
złamania). Nie ma realnych nadziei na osiągnięcie korzystnego stosunku
koszty/korzyści, ale każde zahamowanie rosnącej częstości złamań jest
obietnicą poprawy tego stosunku w osteoporozie.
Korespondencja:
Dr. Csaba Horvath, D.Sc. 1st Department of Medicine Semmelweis University Koranyi
Sandor 2/A H-1083 Budapest Hungary
Tel: +36-1-210-0278 / 1509 ext. Fax: +36-1-313-0250; Email: horcsa@bel1.sote.hu

L07
WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ OSTEOPOROZY
H.K. Genant1, E. Czerwiński2
1

Department of Radiology University of California SF 505 Parnassus Avenue,
M392, USA; 2 Klinika Ortopedii CMUJ, 501 Kraków, ul. Kopernika 19

Obecnie dysponujemy wieloma nieinwazyjnymi metodami
pomiaru nie tylko BMD, ale również parametrów struktury wewnętrznej
kości. W powszechnym użyciu znajduje się szeroki asortyment aparatów
densytometrycznych typu DXA, pozwalających na pomiar BMD z
wysoką precyzją (1–4%) i dokładnością (2-10%). Zasadniczym
niedostatkiem metody DXA jest pomiar w jednej płaszczyźnie, bez
uwzględnienia grubości kości oraz wyodrębnienia kości beleczkowej i
korowej. Jest to jedną z przyczyn rozbieżności pomiarów w różnych
miejscach szkieletu u tego samego pacjenta. Wad tych pozbawiona jest
metoda QCT, ale, z racji kosztów, jest rzadko używana do pomiarów
szkieletu centralnego, natomiast z dużym powodzeniem stosowana jest
do badań w obrębie przedramienia. Możliwość określenia gęstości
mineralnej dla poszczególnych voxeli pozwala nie tylko na pomiar BMD
wyrażonej w jednostkach wolumetrycznych (osobno dla kości
beleczkowej i korowej), ale również na obliczanie wytrzymałości
mechanicznej kości.
Wprowadzenie densytometrów z wiązką wachlarzową, dzięki
zwiększonej rozdzielczości, zasadniczo poprawiło jakość uzyskiwanych
obrazów. Umożliwia to wykorzystanie densytometrów do pomiarów
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morfometrycznych kręgosłupa (MXA) i zastępowanie obarczonych
wysoką ekspozycją i trudnych technicznie radiogramów. Zaletą MXA
jest małe napromieniowanie, eliminacja deformacji geometrycznej i
powiększenia nieodłącznego dla radiogramów. Szczególnie ważne dla
pomiaru jest ruchome ramię C, dzięki czemu projekcja boczna
wykonywana jest bez przemieszczania pacjenta (Hologic).
Nieinwazyjna ocena struktury wewnętrznej kości stała się
obecnie możliwa dzięki zastosowaniu mikro-tomografii komputerowej
oraz wysokiej rozdzielczości MRI. Dokonywanie pomiarów
z rozdzielczością 150-200 m pozwala na ocenę parametrów dostępnych
dotąd wyłącznie na preparatach histologicznych, takich jak: objętość
beleczek, grubość beleczek i odległość międzybeleczkowa.
Niezależnie od bezpośrednich pomiarów struktury kości
obserwujemy burzliwy rozwój metod komputerowych analiz struktury
kości na radiogramach pozwalających jej obiektywną interpretacje.
Do technik ilościowej oceny makrostruktury zalicza się (poza
konwencjonalną radiografią) tomografię komputerową, szczególnie
wolumetryczną ilościową tomografię komputerową (vQCT). Do metod
nieinwazyjnej i/lub niedestrukcyjnej oceny mikrostruktury kości
beleczkowej zaliczamy tomografię komputerową o wysokiej
rozdzielczości (hrCT), mikrotomografię komputerową (CT), rezonans
magnetyczny o wysokiej rozdzielczości (hrMR) i mikrorezonans
magnetyczny (MR). Wolumetryczne QCT, hrCT i hrMR można
generalnie zastosować in vivo; CT iMR są zasadniczo stosowane do
badań in vitro. Pomimo postępu pozostaje problem.
Należy w dalszym ciągu zastanowić się nad równowagą między
rozdzielczością przestrzenną a wielkością próbki, lub między sygnałem
wzbudzenia a dawką promieniowania lub czasem narażenia, jak również
nad kompleksowością i kosztami a dostępnością. W praktyce klinicznej
wyzwaniem w diagnostyce obrazowej kości jest wyważenie pomiędzy
zaletami prostej densytometrii kości a bardziej kompleksowymi
metodami pomiaru mikroarchitektury kości lub szczegółowymi
wymaganiami badań naukowych a ogólniejszymi potrzebami
klinicznymi. Należy również zająć się różnicami biologicznymi między
szkieletem obwodowym i osiowym. Na koniec należy wyważyć
względne wartości tych wyszukanych technik obrazowania mając na
uwadze ich zastosowanie jako techniki diagnostyczne wymagające dużej
dokładności i wiarygodności lub ich zastosowanie do badań kontrolnych
wymagające dużej precyzji i powtarzalności.
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L08
ZNACZENIE METOD POMIARÓW OBWODOWYCH
W OCENIE OSTEOPOROZY
Claus C. Glüer
Medizinische Physik, Klinik für Diagnostische Radiologie, Universitätsklinikum
Kiel, Niemcy

Wprowadzono
dużą
różnorodność
metod
pomiarów
obwodowych do oceny osteoporozy. Zalicza się tu techniki
rentgenowskie, jak obwodowa absorpcjometria podwójnej energii
promieniowania rentgenowskiego (pDXA), tomografia kośćca
obwodowego (pQCT) i cyfrowa radiometria rentgenowska (DXR), jak
również próby pomiaru ilościową metodą ultradźwiękową (QUS) kości
piętowej, paliczków, kości promieniowej i innych miejsc kośćca.
Osteoporoza jest chorobą systemową i dlatego można się spodziewać że
zmiany w jakości kośćca będą występowały zarówno w kościach
centralnych jak i obwodowych. Jednakże, zarówno masa szczytowa
kości jak i prędkość utraty masy kostnej mogą różnić się pomiędzy
miejscami pomiaru i generalnie mniej jak 50% zmienności gęstości
mineralnej kości w centralnych punktach kręgosłupa i bliższym końcu
kości udowej można przewidzieć na podstawie pomiarów obwodowych.
Dlatego dokładną ocenę diagnostyczną centralnej gęstości mineralnej
kości można osiągnąć jedynie używając pomiaru ustalonych miejsc.
Pomiary obwodowe mogą być używane do oceny ryzyka złamania.
Biorąc pod uwagę inne czynniki ryzyka możliwe jest stopniowanie
zaawansowania choroby, aczkolwiek z mniejszym gradientem ryzyka w
porównaniu do metod centralnych. Urządzenia do pomiarów
obwodowych mają swoją wartość jako wstępne narzędzia oceny ryzyka
złamania, dostarczające niezależnych i ilościowych informacji na temat
ryzyka złamania, których nie można uzyskać z samej oceny klinicznych
czynników ryzyka. W celu interpretacji wyników pomiaru należy ustalić
zależność między występującymi złamaniami a ryzykiem nowego
złamania. Ponieważ takie sprzężenie zależy od badanej grupy,
niezbędnym do oceny działania nowego urządzenia które ma zostać
zatwierdzone, jest ocena porównawcza z ustalonym urządzeniem. Takie
dane pozwolą obliczyć bezwzględny poziom ryzyka dla dowolnego
wyniku pomiaru. To pozwoli na stosowanie urządzeń do pomiarów
obwodowych w praktyce klinicznej.
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W monitorowaniu powinny zostać uwzględnione różnice między
technikami. Na wynik pomiaru wpływ będzie miało nie tylko miejsce
pomiaru ale też typ badanej kości, np. kość beleczkowa w
przeciwieństwie do korowej. Ostatnio wykazano, że na przykład leczenie
bisfosfonianami może mieć również wpływ na materialne właściwości
kości. Pozostaje nie zbadanym, czy takie zmiany mogą być wiarygodnie
mierzone w szkielecie obwodowym.

L09
UTRATA MASY KOSTNEJ U KOBIET
Z CHOROBAMI REUMATYCZNYMI
E.F.J. Ring, N. Minaur, D. Speden, A.K. Bhalla
Royal National Hospital for Rheumatic Diseases, Bath BA1 1RL UK

Choroby zapalne stawów wiążą się zwykle ze zwiększoną utratą
masy kostnej, która może być uogólniona i lokalna. W chorobie
zwyrodnieniowej stawów i chorobie Pageta można natomiast
obserwować przeciwne zjawisko – wzrost BMD.
Nasze badania wykazały, że we wczesnej fazie reumatoidalnego
zapalenia stawów (RZS) znamienna utrata masy kostnej może być
wykryta przy pomocy badania ultrasonograficznego paliczka. Wybrano
grupę 60 kobiet z objawami wczesnego zapalenia błony maziowej, u
których choroba trwała od mniej niż 6 mies. do 4 lat (44 <2 lata). Badano
również grupę 39 kobiet z rozpoznanym od ponad 5 lat RZS. Pomiary
ultradźwiękowe paliczków wykonane były przy pomocy aparatu IGEA
DBM Sonic a rezultaty były porównane z innymi badaniami
wykonanymi w czasie tej samej wizyty lub w przeciągu kilku tygodni od
badania. Wyniki pokazały, że u pacjentów z przebiegiem <2 letnim
średni Z−score = −1,7, w grupie o przebiegu 2-4 letnim średni Z−score =
−1,1 a w grupie z rozpoznanym RZS średni Z−score = −2,2 wskazując,
że utrata masy kostnej w tym miejscu pojawia się we wczesnej fazie
choroby.
W rozpoznanym RZS badaliśmy efekt metotreksatu (MTX) używanego
do agresywnego leczenia choroby przez okres ponad 3 lat. Używając
metody DEXA całego ciała, kręgosłupa, biodra i przedramienia
przebadano 116 kobiet, łącznie z oznaczeniem biochemicznych
markerów kostnych. Pacjenci zostali podzieleni na 4 grupy zależnie od
czasu trwania terapii. Wykluczono stosujących steroidy i HTZ. Nie
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znaleziono zależności między BMD, markerami obrotu kostnego i
czasem leczenia. Stwierdzono jedynie istotną zmianę w części bliższej
kości przedramienia w grupie z ciągłym leczeniem (p<0,0001). Obszar
ultradystalny był natomiast zachowany. Nie znaleziono istotnego
wpływu na tworzenie i resorpcję kości używając metod
histomorfometrycznych i markerów.
W zespole bólu wielomięśniowego porównywaliśmy leczenie
konwencjonalnym kortykosteroidem Prednizolonem 15 mg/dobę z
Deflazacortem 18 mg/dobę, redukując dawkę po 4 tygodniach
odpowiednio do 10mg/dobę i 12 mg/dobę. Po roku u większości z 20
chorych zredukowano dawkę do 5 mg/dobę, kontrolując chorobę. W
żadnej z grup nie znaleziono niekorzystnego wpływu na BMD.
W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) badano 66
kobiet i odpowiadającą wiekowo grupę kontrolną przy użyciu DEXA
całego ciała, biodra i kręgosłupa. 23−osobowa podgrupa miała również
wykonane badanie ultradźwiękowe kości piętowej (Hologic Sahara).
Grupa z ZZSK miała istotnie niższe BMD biodra niż grupa kontrolna.
BMD szyjki kości udowej, biodra (total) i całego ciała wykazywały
istotną korelację z czasem trwania choroby (p=0,001−0,005). Wartość
BUA pięty była zwiększona, a SOS istotnie zmniejszona w grupie z
ZZSK. Nie stwierdzono zależności między CRP i markerami kostnymi a
jakąkolwiek metodą oceny BMD. Chociaż stwierdzono obniżenie BMD
biodra, nie można tego stwierdzić w kręgosłupie z powodu skostnień
okołokręgosłupowych. We wcześniejszych badaniach chorych z ZZSK
ale bez zajęcia kręgosłupa mogliśmy wykazać wczesną utratę masy
kostnej do istotnego poziomu.
Wnioski: Densytometria kości jest przydatnym narzędziem w
reumatologii klinicznej. Badania obejmujące 300 pacjentów oceniano
metodą QUS i DEXA. Przyspieszona utrata masy kostnej jest cechą tych
chorób i może wystąpić na początku choroby. Niektóre metody leczenia,
−wysokie dawki kortykosteroidów >7,5mg/d mogą zwiększać utratę
masy kostnej, ale przy ostrożnym dawkowaniu można zminimalizować
jatrogenną utratę masy kostnej.
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L10
PRODIGY QUANTITATIVE LATERAL VERTEBRAL
ASSESSMENT (LVAQ) - ACCURACY AND
PRECISION (ILOŚCIOWA OCENA PROJEKCJI BOCZNEJ KRĘGOSŁUPA
(LVAQ) APARATEM PRODIGY - DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA)

Dave Pankratz1, Joe Bisek1, Howard Barden1, Rob Washenko1, Kenneth
Faulker1, Jef Van Dam2
1

GE Lunar Corporation, Madison, Wisconsin, USA, 2LUNAR Europe,
Belgium, Europe, GE Lunar Corporation, 726 Heartland Trail, Madison, WI,
USA 53717

Low bone density and prevalent vertebral fractures, the classic hallmark
of osteoporosis, are associated independently with a dramatically
increased risk of future vertebral and non-vertebral fractures. The advent
of the GE LUNAR PRODIGY bone densitometer has made accurate
measurement of vertebral deformities a reality through its quantitative
assessment application, LVAq. The PRODIGY utilizes a narrow-angle
(4o) fan-beam to acquire high-resolution dual-energy images, which can
be used for qualitative and quantitative determination of deformation as
well as lateral spine BMD. Scans of the lumbar spine can be acquired in
less than 90 seconds and the lumbar and thoracic spine in about 180
seconds. Accuracy of the LVAq measurements were determined by
comparing LVA results with biomechanical measurement of vertebral
heights in vitro. Error was found to be less than 1 mm. We also
compared PRODIGY LVAq with GE LUNAR EXPERT-XL
morphometry data using the European COMAC phantom, and a GE
LUNAR lateral spine phantom. Excellent comparability was found (r =
0.99, p = 0.3), which indicates the large EXPERT-XL morphometry
reference data can be used. Vertebral height precision in vivo was
determined from repeat observations of 5 patients with repositioning.
Semi-automated analysis tools were used to calculate intra- and interindividual variation using four different operators (untrained, following
written procedures) measuring ten vertebral bodies multiple times.
Between Scan
Intra-Operator
Inter-Operator

SD
0.5 mm
0.5 mm
0.6 mm

%CV
2.3 %
2.5 %
2.9 %

These results indicate the precision error is comparable to that of repeat
measurements using standard lateral radiographs (%CV=3-4%).
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L11
GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI I ILOŚCIOWA ANALIZA
CYFROWA OBRAZU RENTGENOWSKIEGO JAKO
ODZWIERCIEDLENIE WŁAŚCIWOŚCI
MECHANICZNYCH TKANKI KOSTNEJ GĄBCZASTEJ
KOŚCI PIĘTOWEJ
Wojciech Glinkowski 1,2, Tomasz Jędral 2, Małgorzata Brzozowska 3,
Maciej Kornacki 4, Zbigniew Nita 5
1

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii
Medycznej w Warszawie 2Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej
w Warszawie 3Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie
4
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 5Instytut Mechaniki i
Konstrukcji Politechnika Warszawska 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4

Wyniki pochodzące z badań densytometrii i gęstości optycznej obrazu
rentgenowskiego oceniano w celu uzyskania nowych informacji na temat
potencjalnej roli analizy obrazu zdjęć rentgenowskich w przewidywaniu
ryzyka złamań. Ocenialiśmy czy ilościowe badanie obrazu
rentgenowskiego i zmienne uzyskane w badaniu densytometrycznym
nieuszkodzonych kości piętowych są związane z właściwościami
mechanicznymi tych kości. Pobraliśmy 15 nieuszkodzonych kości
piętowych ze zwłok, od 14 mężczyzn i jednej kobiety do 48 godzin po
zgonie. Średni wiek badanych wynosił 43,3 lata (w zakresie19-78 lat).
Pobrane kości były prześwietlane w standardowym rzucie bocznym.
Zdjęcia rentgenowskie cyfrowano przy pomocy kamery CCD dużej
rozdzielczości i zapisywano w postaci plików obrazowych GIF89.
Wyrażano je jako odsetek wzorca. Zmierzono także gęstość minerałów
kostnych (BMD) kości piętowych. Sześcienne bloczki kostne wycięto z
kości piętowej z miejsca w którym dokonywano pomiarów DXA i
RODIA. Zmierzono także wartości współczynnika elastyczności kości
przy ściskaniu z góry w dół. Stwierdzono, że gęstość minerałów
kostnych (BMD) istotnie koreluje z właściwościami mechanicznymi
kości gąbczastej w kości piętowej (r2 =0,83, p < 0.0001). Wartości
pomiarów relatywnej gęstości optycznej radiogramów umiarkowanie
korelowały z właściwościami mechanicznymi kości gąbczastej w kości
piętowej (r2 =0,67, p < 0.0001). Stwierdzono również że względna
gęstość optyczna radiogramów mocno korelowała z wartościami gęstości
mineralnej (BMD) kości piętowych (r2 =0,88, p < 0.0001). Wartości
denystometryczne uzyskane w wyniku bezpośredniego pomiaru lub
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względnej analizy obrazu cyfrowego są skorelowane z właściwościami
mechanicznymi kości piętowej pod postacią współczynnika
elastyczności kości gąbczastej. Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że
względna gęstość optyczna radiogramów nieuszkodzonej kości piętowej
związana jest z jej własnościami mechanicznymi.

L12
GĘSTOŚĆ KOŚCI I INNE CZYNNIKI RYZYKA ZŁAMAŃ
POPZAKRĘGOSŁUPOWYCH U MĘŻCZYZN I KOBIET:
WYNIKI BADANIA EUROPEAN PROSPECTIVE
OSTEOPOROSIS STUDY (EPOS)
AA Ismail, L Benevolenskaya, J Cannata, J Dequeker, R Eastell, JA Falch, D Felsenberg,
C Gennari, S Havelka, K Hoszowski, I Jajic, H Kröger, A Lopes Vaz, R Lorenc, M Lunt,
G Lyritis, P Masaryk, T Miazgowski, HAP Pols, G Poor, S.R. Pye, D M Reid, H Schatz,
C Scheidt-Nave, JJ Stepan, C Todd, K Weber, A Woolf, A.J. Silman, T.W. O’Neill,

J. Reeve*.
*Strangeways Research Laboratory, Worts Causeway, Cambridge CB1 8RN UK

Złamania pozakręgosłupowe u mężczyzn i kobiet powyżej 50 roku życia
przyczyniają się do znaczącej zachorowalności, w niektórych
przypadkach do długotrwałej utraty czynności, mają także znaczące
następstwa ekonomiczne; do tej pory słabo jednak poznano czynniki,
które określają populacyjne ryzyko takiego złamania Do badania
włączono mężczyzn i kobiety w wieku 50-79 lat wybranych za pomocą
spisów ludności z 32 ośrodków europejskich. Uczestników badania
zaproszono do wypełnienia ankiety z udziałem ankietera, która zawierała
pytania dotyczące różnych czynników dotyczących życia codziennego
oraz czynników hormonalnych. Dalszą kontrolę uczestników
przeprowadzano za pomocą ankiet wysyłanych pocztą, w celu poznania
częstości przypadkowych złamań. Zgłaszane przez pacjenta złamania w
miarę możliwości potwierdzano badaniem radiologicznym, przez lekarza
pierwszego kontaktu lub wywiad. Związek pomiędzy podstawowymi
czynnikami prognozującymi a późniejszym ryzykiem złamania części
dystalnej przedramienia lub innych rodzajów złamań oceniano za
pomocą modeli badań statystycznych wg Coxa. Do analizy tej włączono
ponad 13000 mężczyzn oraz kobiet (średni wiek 63 lata). W czasie
obserwacji o czasie trwania średnio 3 lata u 152 kobiet stwierdzono
złamanie części dystalnej przedramienia. Po dopasowaniu grup
wiekowych, regularne przechadzki (ponad 1 godz. dziennie) wiązały się
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ze zwiększonym ryzykiem złamania (p<0.01), podobnie jak starszy wiek
pokwitania (p=0.05) (O’Neill i wsp. ASBMR 2001). Zauważono również
istotne różnice w ryzyku pomiędzy centrami badawczymi, których nie
można wytłumaczyć czynnikami ryzyka zidentyfikowanymi na
podstawie ankiety. Około połowa kohorty miała wykonane badania
densytometryczne kręgosłupa lub szyjki kości udowej metodą DEXA,
ich wyniki były kalibrowane krzyżowo używając fantomu kręgosłupa
(European Spine Phantom). W czasie tego referatu omówiony zostanie
wpływ
niskiego
BMD
na
ryzyko
wystąpienia
złamań
pozakręgosłupowych ze zwróceniem uwagi na styl życia i hormonalne
czynniki ryzyka jak i nie biorąc tych czynników pod uwagę.

L13
WYNIKI LECZENIA USZKODZEŃ URAZOWYCH
NARZĄDU RUCHU POWSTAŁYCH NA TLE
OSTEOPOROZY W MATERIALE WŁASNYM
Dariusz Chmielewski, Andrzej Górecki
Z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii
Medycznej w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Górecki
Adres do korespondencji: 02-005 Warszawa, ul. Lindley’a 4

Złamania u osób z osteoporozą są stałym elementem zespołu
objawów klinicznych tej jednostki chorobowej. W Warszawskiej Klinice
Ortopedycznej obowiązuje schemat postępowania leczniczego
w odniesieniu do uszkodzeń urazowych narządu ruchu na tle
osteoporozy. Praca ta jest retrospektywną analizą wyników leczenia tym
systemem w latach 1997 – 2000.
W okresie obserwacji leczyliśmy 1580 złamań nasady dalszej kości
promieniowej u 1406 kobiet (88.99%) 174 mężczyzn (11.01%).
Obowiązuje zasada leczenia zachowawczego. Przypadki pierwotnie
niestabilne lub te, w których nie udało się uzyskać prawidłowego
nastawienia odłamów po dwukrotnej pierwotnej repozycji leczono
operacyjnie (110 przypadków -7%). Oceniano subiektywny wynik
leczenia. Pacjenci wypełniali krótki kwestionariusz w obecności lekarza.
Obiektywizowano odległy wynik leczenia – zrost kostny w obrazie RTG,
który uzyskano we wszystkich przypadkach. W latach 1997-2000
leczono 64 pacjentów ze złamaniem kompresyjnym trzonów kręgowych.
51 osób zaopatrzono gorsetem Jevetta. Średni czas stosowania gorsetu
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9,4 tyg. (5 – 13,2 tyg.). W latach 1997 – 2000 leczono 230 złamań końca
bliższego kości udowej, gdzie obowiązuje zasada leczenia operacyjnego
– zabieg wykonano u 216 osób (93,9%). 14 (6,1%) - leczono
nieoperacyjnie. Bardzo dobry wynik czynnościowy (zgięcie stawu
biodrowego powyżej 70 st., skrócenie nie większe niż 2 cm) osiągnięto
w 28% przypadków. Dobry lub zadowalający wynik czynnościowy:
powyższe warunki i niestałe, miernie nasilone dolegliwości bólowe –
w 51% przypadków. W grupie 36 złamań końca bliższego kości
ramiennej - 10 osób leczono operacyjnie – 8 zespolono sp. Rusha, w 2
przypadkach wykonano alloplastykę połowiczą stawu ramienno –
łopatkowego.

L14
PROGNOZOWANIE ZŁAMAŃ NA PODSTAWIE
BADANIA BMD ODCINKA DYSTALNEGO
PRZEDRAMIENIA
Dobreńko A., Nowak NA., Daniluk S., Jeziernicka E., Badurski JE.
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok

Wstęp. Zgodnie z zaleceniami IOF wyniki badań
densytometrycznych powinny być wyrażane współczynnikiem ryzyka
złamania. Celem pracy jest ocena przydatności badania przedramienia w
prognozowaniu złamań.
Materiał i metody. U 6 256 kobiet z 61 miast północnej Polski, w wieku
40-90 lat, dobrowolnie zgłaszających się do poradni dokonaliśmy
pomiaru BMD przedramienia aparatem DTX100 z wypełnieniem
ankiety, w której zadaliśmy pytanie o złamania po 40 r.ż. po małym
urazie. Porównaliśmy wartości BMD odcinka dystalnego przedramienia
kobiet bez i ze złamaniami w poszczególnych dekadach życia.
Wyniki. Wśród 1135 kobiet z t-score w odcinku dystalnym lub
ultradystalnym mniejszym bądź równym –2,5SD przebyte złamania
zgłosiły 363 osoby. Stanowi to 32,0% całej grupy. Natomiast wśród
5121 osób z t-score większym od -2,5 złamania odnotowano u 538, czyli
u 10,5%. Wartości BMD w każdej grupie wiekowej u osób bez złamań
były wyższe niż w grupie ze złamaniami. Różnice były istotne
statystycznie (p<0,0005). Wyniki pomiarów przedstawia poniższa tabela.
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Bez złamań

Złamania

Wiek

różnica

40-49

N
1676

BMD
0,479

SD
0,048

N
91

BMD
0,458

SD
0,052

4,4%

50-59

1799

0,453

0,059

204

0,418

0,062

7,7%

60-69

1307

0,405

0,066

365

0,376

0,064

7,2%

70-79

537

0,365

0,072

212

0,334

0,063

8,5%

80-89

35

0,319

0,073

29

0,297

0,062

6,9%

Wnioski. Trzykrotnie większy odsetek osób ze złamaniami wśród kobiet
z niską wartością BMD przedramienia w stosunku do osób „zdrowych”
oraz różnice w BMD w poszczególnych grupach wiekowych świadczy,
że badanie przedramienia może prognozować złamania, jednak do
określenia współczynnika ryzyka złamań konieczne jest kilkuletnie
badanie ze śledzeniem złamań.

L15
ZAPOBIEGANIE ZŁAMANIOM BLIŻSZEGO KOŃCA
KOŚCI UDOWEJ
E. Czerwiński
Klinika Ortopedii CMUJ, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19

Złamania bliższego końca kości udowej (BKKU) są
najcięższymi powikłaniami osteoporozy. Powodują zagrożenie życia
oraz największe skutki społeczno-ekonomiczne w zakresie osteoporozy.
Liczba złamań BKKU będzie rosła w miarę wydłużania się średniej
długości życia. Szacuje się, że w 1990 r. w świecie wystąpiło 1.66 mln
złamań, a w roku 2050 będzie ich około 6.25 mln. Życiowe ryzyko
złamania u kobiety wynosi ok. 16.5%, a śmiertelność po złamaniach
dochodzi do 10-25%. Do złamania BKKU dochodzi skutkiem upadku,
na który mają wpływ tzw. kliniczne czynniki ryzyka jak: wiek,
zmniejszenie sprawności fizycznej, obniżenie równowagi ciała,
osłabienie wzroku, leki sedatywne. Do tzw. szkieletowych czynników
ryzyka złamania należą: niskie BMD, poprzednie złamanie, wysoki obrót
kostny, geometria kości (długa szyjka kości udowej).
Zapobieganie złamaniom jest możliwe i skuteczne na tyle, na ile uda się
usunąć lub zmniejszyć czynniki ryzyka. Leczenie bisfosfonianami
wpływa na zwiększenie BMD i obniżenie obrotu kostnego. Badania HIP
(Hip Intervention Program) przeprowadzono celem wykazania
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skuteczności
residronianu,
nowej
generacji
bisfosfonianu,
w zapobieganiu złamaniom BKKU. Do badań włączono 9331 pacjentek.
Badania były randomizowane, z podwójnie ślepą próba z kontrolną
grupą placebo. Osobom leczonym podawano codziennie residronian (2.5
mg lub 5.0 mg) oraz suplementacje wapnia i witaminę D3.; natomiat
kobiety w grupie placebo otrzymywały tylko suplementację jw. Badania
wykonano w dwóch grupach. Do grupy I kwalifikowano kobiety w
wieku 70-79 lat z zaawansowaną osteoporozą (T < -3.0). Do grupy II
włączono kobiety w wieku ponad 80 lat na podstawie stwierdzonych
klinicznych czynników ryzyka złamania szyjki kości udowej (niezależnie
od BMD).
W 3 letnim okresie badań złamanie BKKU wystąpiło u 232
kobiet. W I grupie złamanie BKKU wystąpiło u 1,9% leczonych w
porównaniu do 3,2 % w grupie placebo (zmniejszenie o 40%; p=0.009).
Złamania BKKU były znacznie częstsze u chorych, które przebyły
uprzednio złamanie kręgosłupa (w grupie leczonych 2.3%; 5.7% w gr.
placebo; zmn. 60% p=0.003). Nie stwierdzono wpływu residronianu na
częstość złamania BKKU w II grupie chorych (w grupie leczonych
4.2%; i 5.1% w grupie placebo). Wykazano, że resindronian jest
skutecznym lekiem w zapobieganiu złamaniom BKKU u osób z
osteoporozą natomiast nie wykazano tego działania u osób starych z
klinicznymi czynnikami ryzyka.
Niezależnie od leczenia farmakologicznego zasadnicze znaczenie w
zmniejszeniu ryzyka złamania BKKU jest zapobieganie upadkom
poprzez modyfikacje czynników wewnętrznych (sprawność chorego,
poprawa utrzymania równowagi, itp.) oraz zewnętrznych (eliminacja
przeszkód w domu pacjenta i na zewnątrz).

L16
OSTEOPOROZA ŚRÓDZAPALNA I POSTERYDOWA
Stefan Mackiewicz
Szpital im. J. Strusia – Oddział Reumatologii i Osteoporozy, ul. Szkolna 8/12,
61-833 Poznań.

W chorobach zapalnych tkanki łącznej proces chorobowy
prowadzi do osteoporozy u 30 – 50% chorych nie leczonych gks.
Dlatego w aktywnym zapaleniu trudno jest ustalić w jakim stopniu gks
nasilają ten proces. Interakcja cytokiny - gks może prowadzić do
przeciwstawnego efektu biologicznego obu grup cząsteczek operujących
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w zapaleniu. Stąd wnioski praktyczne wynikające z leczenia chorych gks
są dość rozbieżne.
Największy ubytek masy kostnej zachodzi w ciągu pierwszych
6-12 miesięcy terapii, potem stopniowo maleje, ale nadal przewyższa 2-3
krotnie wartości fizjologiczne. Wielokrotne badania tzw. dawki
bezpiecznej wykazały, że najwyższe ryzyko powikłań występuje przy
dawce powyżej 7 mg/dobę stosowanej przez okres powyżej 6 miesięcy.
Należy podkreślić, że ryzyko złamania nie zależy tylko od ubytku masy
kostnej, lecz także od zaburzeń mikroarchitektury i sprężystości kości.
Z własnych obserwacji opartych na materiale 200 chorych
z chorobami tkanki łącznej wynika, że najczęściej dochodzi do złamania
kompresyjnego kręgów i to zarówno u chorych leczonych jak i nie
leczonych gks. Aż u jednej trzeciej chorych złamania nie są dostrzegane.
Badania wykonane u różnych chorych wykazały, że najczęściej
w wyniku
procesu
zapalnego
dochodzi
do
osteoporozy
w reumatoidalnym zapaleniu stawów (rzs) i to zarówno u mężczyzn, jak
i u kobiet.
Badania porównawcze wykonane w dwóch odpowiednio dobranych
grupach chorych na rzs, z których jedna obejmowała osoby leczone gks
przez ok. 7 lat w dawce nie przekraczającej 7 mg/dobę, a druga w tym
samym okresie nie pobierała nigdy gks, nie wykazały istotnych różnic w
ocenie masy kostnej kręgosłupa, szyjki kości udowej, jak i
przedramieniu.
Nieznaczne
różnice
notowano
w
badaniu
ultradźwiękowym, tzn. zaburzenia przewodzenia i tłumienia fali
ultradźwiękowej.

L17
OSTEOPOROZA W WYBRANYCH
ENDOKRYNOPATIACH
Andrzej Milewicz, Diana Jędrzejuk
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej we
Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4

Wydaje się, że wszelkie choroby dotyczące gruczołów
wewnętrznego wydzielania mają większy lub mniejszy wpływ na obrót
kostny. Nadczynność przytarczyc należy do stosunkowo często
występujących
lecz
rzadko
rozpoznawanych
chorób
endokrynologicznych. Ostatnio z powodu rozpowszechnienia się
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densytometrii zwiększyła się możliwość wcześniejszej diagnostyki tej
choroby. Najczęstsza endokrynologiczna przyczyna osteoporozy to
zaburzenia prawidłowego stężenia hormonów płciowych. Zalicza się do
nich np. jadłowstręt psychiczny, menopauzę w młodym wieku, zespół
Klinefeltera lub Kallmanna. Wiadomo też, że choroby przysadki
mózgowej prowadzące do hipogonadyzmu będą odpowiedzialne za
obniżoną gęstość kości. Narażenie organizmu na ponadfizjologiczne
stężenia kortyzolu wynikające z jego endogennej nadprodukcji (zespół i
choroba Cushinga) w zależności od czasu trwania choroby mogą
prowadzić do osteopenii i osteoporozy. Wydaje się, że podobna
zależność występuje w przypadku incidentaloma i wyspiaków.
W ostatnich latach zwiększyły się możliwości diagnostyki obrazowej
i biochemicznej chorób endokrynologicznych, wobec czego długość
trwania objawów chorobowych do czasu rozpoznania znacznie się
skróciła. Rodzaje przyczynowej i objawowej terapii osteopenii czy
ostepoporozy, które towarzyszą endokrynopatiom są coraz bardziej
nowoczesne. Wobec stale zwiększającej się ilości negatywnych
czynników
zewnętrznych
i
chorób
towarzyszących
np.
endokrynologicznych obniżających gęstość kości coraz częściej
będziemy mieć do czynienia z osteoporozą wtórną o czym powinniśmy
pamiętać.

L18
ZMIANY TKANKI KOSTNEJ W ZABURZENIACH
TARCZYCY
Jacek Sieradzki
Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ, ul. Kopernika 15,
31-501 Kraków

Streszczenia nie nadesłano
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L19
EPIDEMIOLOGIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW
RYZYKA OSTEOPOROZY I ICH WPŁYW NA
GĘSTOŚĆ KOŚCI KOBIET
J.Szechiński K.Gruszecka-Marczyńska, H.Śmiechowicz
Zakład Reumatologii AM Wrocław 53-137 Wiśniowa 36

Przebadaliśmy 509 losowo wybranych kobiet w wieku od 35 do
80 lat. Pomiarów densytometrycznych dokonywaliśmy aparatem DPXIQ firmy Lunar w L2-L4 oraz szyjce kości udowej. U każdej badanej
określiliśmy występowanie czynników ryzyka osteoporozy.
Wyniki
 t-score pomiaru L2-L4 badanych kobiet
wiek (lata) t-score > -1 t-score od -1do -2,5 t-score < -2,5
35 -44
80,91% (89)
17,27% (19)
1,82% (2)
45-54
63,96% (71)
27,93% (31)
8,11% (9)
55-64
31,43% (44)
39,29% (55)
29,29% (41)
65 -80
22,3 % (33)
33,11% (49)
44,59% (66)
RAZEM
(237)
(154)
(118)
 t-score pomiaru kości udowej wśród badanych kobiet
wiek (lata) t-score > -1 t-score od -1do -2,5 t-score < -2,5
35 -44
79,09% (87)
20% (22)
0,91% (1)
45-54
76,58% (85)
22,52% (25)
0,9% (1)
55-64
51,43% (72)
38,57% (54)
10% (14)
65-80
26,35% (39)
55,41% (82)
18,24% (27)
RAZEM
(283)
(183)
(43)
 Uzyskaliśmy dodatnie, znamienne statystycznie, korelacje gęstości
kości z następującymi czynnikami ryzyka: masą ciała, wzrostem,
BMI, HTZ, hormonalną antykoncepcją, zawartością wapnia w diecie.
Ujemne, znamiennie statystycznie zależności obserwowaliśmy dla:
wieku pierwszej i ostatniej miesiączki, trwania okresu miesiączkowania
i menopauzy, ubytku wzrostu, palenia tytoniu, spożycia kawy, złamania
szyki kości udowej w rodzinie.
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L20
ZMIANA GĘSTOŚĆI MINERALNEJ KOŚCI
PODCZAS STOSOWANIA CIĄGŁEJ HORMONALNEJ
TERAPII ZASTĘPCZEJ
S. Radowicki, K. Skórzewska
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej
w Warszawie, 00-315 Warszawa, ul. Karowa 2

Najczęstszymi przyczynami powstawania osteoporozy u kobiet są
zaburzenia hormonalne, prowadzące do znacznego obniżenia stężenia
estrogenów we krwi. Złotym standardem w leczeniu osteopenii i
osteoporozy w tych przypadkach jest hormonalna terapia zastępcza
(HRT). Celem pracy była ocena zmian gęstości mineralnej kości u
kobiet pomenopauzalnych, przyjmujących różne preparaty, stosowane w
ciągłej hormonalnej terapii zastępczej. Materiał i metody: Do badania
zakwalifikowano 52 kobiety po menopauzie (47-63 lata, średnio 54,1 
4,1 lat) stosujące ciągłą hormonalną terapię zastępczą. 28 kobiet
otrzymywało doustnie 2 mg 17-estradiolu w połączeniu z 1 mg octanu
noretisteronu (Kliogest® Novo Nordisk), 12 badanych otrzymywało
tibolon 2,5 mg (Livial® Organon) a 12 przezskórnie 50 g 17estradiolu/dobę w połączeniu z 5 mg octanu norethisteronu doustnie
(Estraderm TTS 50® Novartis, Norethisteron ® Jelfa). Przed
rozpoczęciem leczenia oraz po 12 miesiącach jego trwania oceniano
gęstość mineralną kości w obrębie kręgosłupa lędźwiowego (Lunar
DPX).
BMD g/cm3
0,88
0,86
0,84
0,82
0,8
0,78
0,76
przed leczeniem
Kliogest

po leczeniu

Livial
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Estraderm /NETA

Wyniki przedstawiono na wykresie: Po 12 miesiącach leczenia
stwierdzono znamiennie statystyczny przyrost gęstości tkanki kostnej u
pacjentek stosujących ciągłą HRT odpowiednio o 3,9%; 3,7% i 3,9%.
Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w gęstości mineralnej
kości pomiędzy poszczególnymi preparatami. Wnioski: Ciągła
hormonalna terapia zastępcza prowadzi do zwiększenia gęstości
mineralnej kości u kobiet pomenopauzalnych. Nie stwierdza się
znamiennych statystycznie różnic pomiędzy poszczególnymi
preparatami w zwiększeniu masy kostnej u leczonych kobiet.

L21
MENARCHE, MENOPAUZA, STARZENIE SIĘ A
GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚĆCA MIESZKANEK
WROCŁAWIA
Ewa A. Jankowska, Alicja Szklarska, Monika Łopuszańska
Zakład Antropologii PAN, 50-951 Wrocław, ul. Kuźnicza 35

Cele pracy były następujące: 1) zbadanie, który z czynników, starzenie
się czy menopauza, ma większy wpływ na gęstość mineralną kośćca
(BMC) zdrowych kobiet oraz 2) oszacowanie wpływu wieku menarchy,
liczby lat płodnych i czasu, który upłynął od momentu wkroczenia w
okres menopauzy na stan kośćca obwodowego. Materiał stanowiła grupa
968 kobiet (715 pre- i 253 postmenopauzalnych), w wieku 20-62 lat,
zdrowych mieszkanek Wrocławia. BMC części beleczkowej, korowej i
całej kości promieniowej zmierzono metodą pQCT (Stratec 960).
Informacje dotyczące wieku kobiet, wieku menarche i menopauzy oraz
liczby lat płodnych uzyskano na podstawie danych ankietowych.
Międzygrupowe różnice BMC testowano przy użyciu dwuczynnikowej
analizy wariancji ANOVA. Menopauza i towarzyszące jej zmiany
hormonalne wyraźnie obniżają gęstość mineralną kośćca, a jej wpływ
jest silniejszy niż efekt wieku (wpływ menopauzy na BMC części
beleczkowej F=17,50; p.<0,001, BMC części korowej F=5,71; p.=0,02
oraz BMC całej kości promieniowej F=11,41; p.<0,001). Wśród kobiet
premenopauzalnych ujawnił się korzystny wpływ wczesnej menarche na
stopień mineralizacji kośćca (dla BMC części beleczkowej F=7,77;
p.<0,001, BMC części korowej F=3,63; p.=0,03 oraz BMC całej kości
F=5,76; p=0,003). Jednak po menopauzie decydujące znaczenie dla stanu
kośćca obwodowego kobiet mają czas, jaki upłynął od menopauzy (dla
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BMC części beleczkowej F=5,92; p.=0,003, BMC części korowej
F=10,01; p.<0,001 oraz BMC całej kości F=11,52; p.<0,001) oraz wiek
chronologiczny kobiet (dla BMC części korowej F=4,73; p.=0,003 oraz
BMC całej kości F=5,42; p.=0,001).

L22
GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI (BMD)
I PARAMETRY PRZEBUDOWY KOSTNEJ
A STĘŻENIE DHEAS I WARTOŚCI BMI I WHR
U POMENOPAUZALNYCH KOBIET
Diana Jędrzejuk, Marek Bolanowski,
Anna Bohdanowicz-Pawlak, Andrzej Milewicz
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław

Wydaje się, że obniżenie gęstości kości związane z menopauzą może
występować w mniejszym stopniu u kobiet otyłych lub z wysokim
stężeniem siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS). Celem pracy
było zbadanie zależności pomiędzy BMD kości udowej i parametrami
przebudowy kostnej a stężeniem DHEAS, wartościami BMI i WHR
u kobiet pomenopauzalnuch. Materiał stanowiło 120 niepalących
pomenopauzalnych zdrowych kobiet w wieku 55.95+/-7.06 lat, BMI27.79+/-4.38kg/m2, WHR-0.82+/-0.067.U każdej z nich przeprowadzone
zostały następujące badania: BMD kości udowej (DPX (+), Lunar USA),
stężenie osteokalcyny, DHEAS (RIA) i fosfatazy zasadowej (ELISA).
Analizując wyniki okazało się, że istnieje statystycznie istotna korelacja
między BMD a BMI (r=0.53, p=0,0001), WHR (r=0.21; p=0.0025) i
DHEAS (r = 0.21; p= 0.0026). Dzieląc całą grupę na kobiety z BMI < i >
27 kg/m2, (n=56 vs 64) ujawniliśmy > BMD u kobiet z > BMI
(p=0,00001). Dzieląc grupę na kobiety o WHR < i > 0,8 (n=53 vs 67)
wykazaliśmy > wartości BMD (p = 0,04) i < stężenie osteokalcyny (p =
0.009) u kobiet z > wartościami WHR. Dzieląc całą grupę kobiet na dwie
grupy o < i > 1000ng/ml stężeniu DHEAS (n=64 vs 56) nie uzyskaliśmy
znaczących statystycznie różnic. Wnioski: Wyższe wartości BMD w
zakresie kości udowej u kobiet pomenopauzalnych są ściśle związane z
wyższymi wartościami BMI i dystrybucją tkanki tłuszczowej (WHR).
Wydaje się, że stężenie endogennego DHEAS nie ma istotnego wpływu
na wartości BMD u pomenopauzalnych kobiet.
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L23
GĘSTOŚĆ KOŚCI U MŁODYCH KOBIET
Z ZABURZENIAMI MIESIĄCZKOWANIA
Alina Warenik-Szymankiewicz, Marzena Maciejewska,
Radosław Słopień
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej AM w Poznaniu
Ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Istotnym czynnikiem determinującym masę i gęstość kości w
wieku dorosłym jest prawidłowo przebiegający proces wzrostu kości w
okresie dzieciństwa i pokwitania. Proces ten jest zależny do wielu
czynników hormonalnych, głównie hormonu wzrostu i hormonów
płciowych.
Badaniami objęto 120 młodych kobiet w wieku od 16 do 25 roku życia,
przyjętych do Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej AM w Poznaniu
z powodu wtórnego braku miesiączki. Każdorazowo oceniano: czas
trwania wtórnego braku miesiączki, BMI, stężenie 17-beta estradiolu
(E2) i testosteronu oraz gęstość kości na podstawie badania
densytometrycznego: absorpcjometrii podwójnej rentgenowskiej
(DEXA) aparatem Lunar DPX, obejmującego odcinek lędźwiowokrzyżowy kręgosłupa oraz kość krzyżową.
Średnia wieku badanych kobiet wynosi 19,6 lat. W grupie badanych
z wtórnym brakiem miesiączki trwającym od 3 do 12 miesięcy Z-score:
-1,33 stężenie estradiolu: 0,026 ng/ml; testosteronu 0,29 ng/ml. W grupie
z wtórnym brakiem miesiączki od trwającym od 12 do 24 miesięcy:
Z-score -1,32; E2 0,025 ng/ml i T 0,21 ng/ml. W grupie z wtórnym
brakiem miesiączki trwającym powyżej 24 miesięcy: Z-score: -1,12; E2
0,024; T 0,19 ng/ml. W każdej z badanych grup uzyskano istotne
statystycznie zależności między masą ciała wyrażona współczynnikiem
BMI, a wartością odchylenia standardowego Z-score (p<0,01) oraz
stężeniem estradiolu w surowicy a Z-score (p<0,01).
Należy także zwrócić uwagę na fakt iż wśród badanych kobiet
w pojedynczych przypadkach wartości Z-score wynosiły poniżej -2,5
(min.: -5,11.) co świadczy o osteoporozie.
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L24
BISFOSFONIANY: POSTĘPY W MECHANIŹMIE
DZIAŁANIA I ZASTOSOWANIU KLINICZNYM
W OSTEOPOROZIE
H.Fleisch
Av. Desertes 5, CH-1009 Pully, Szwajcaria

Wprowadzenie Bisfosfoniany są dzisiaj główną grupą leków
stosowanych w chorobach metabolicznych kości. Osiem z nich jest
powszechnie dostępnych w leczeniu chorób kości. Głównie choroby
Pageta, nowotworów kości i osteoporozy.
Mechanizm działania Dokonano ostatnio dużego postępu w zrozumieniu
mechanizmu działania bisfosfonianów. Mianowicie, odkryto, że działają
one prawdopodobnie na resorpcję kości w dwóch różnych
mechanizmach.
Połączenia nie zawierające w składzie azotu takie jak etydronian,
klodronian, tiludronian są wbudowane w łańcuch fosforanowy
składników zawierających ATP, co uniemożliwia ich hydrolizę. Nowe
wiązania P-C-P zawierające analogi ATP hamują funkcję osteoklastów
jak również prowadzą do apoptozy i śmierci osteoklastycznej. Z drugiej
strony wykazano, że bisfosfoniany zawierające azot, które są obecnie
najszerzej stosowaną grupą, hamują szlak mawelonianowy przez
zahamowanie syntetazty pirofosforanu farensylu. Prowadzi to do
zmniejszonego tworzenia się lipidów isoprenoidowych takich jak
farensylo i geranylogeranylopirofosforanu.. Wymagane są one do
posttranslacyjnej prenylacji białek (przenoszenia łańcuchów kwasów
tłuszczowych), łącznie z białkami wiążącymi GTP Ras, Rho, Rac i Rab,
które są ważne dla wielu funkcji komórki. Zaburzenia ich aktywności
będą powodowały serię zmian prowadzących do zmniejszenia
aktywności, prawdopodobnie główny efekt, i wcześniejszej apoptozy
kilku
typów
komórek,
włączając
osteoklasty.
Brak
geranylogeranylopirofosforanu w osteoklastach wydaje się być
odpowiedzialny za ten efekt. Godnym rozważenia jest fakt, że gdy
badano różne bisfosfoniany o różnej sile hamowania resorpcji kości,
efekt na szlak mawelonianowy korespondował całkiem dobrze z efektem
na resorpcję kości. Nie mówiono o tym przy wcześniej postulowanym
mechanizmie.
Zastosowanie kliniczne w osteoporozie Bisfosfoniany są coraz
powszechniej stosowane do leczenia i prewencji osteoporozy. Poprzez
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swoje działanie hamujące resorpcję kości zmniejszają one obrót kostny i
zmniejszają lub całkowicie zapobiegają utracie masy kostnej w tej
chorobie. Obrazowane jest to przez pomiar zmian BMD. Czasami BMD
jest nawet podniesione, co nie jest spowodowane przyrostem tkanki
kostnej, ale jak ostatnio wykazano zwiększeniem mineralizacji w
następstwie zmniejszenia obrotu kostnego. Działanie na BMD, jak
wykazano w ostatnich latach, obecne jest w różnych typach
osteoporozy,u starszych pacjentów w tym mężczyzn. Zmniejszenie
częstości złamań o koło połowę zostało wykazane dla alendronianu i
risedronianu u dorosłych. Interesujące jest, że dzieci z osteogenesis
imperfecta również dobrze odpowiadają na te leki w odniesieniu do
częstości złamań.
Działania uboczne Bisfosfoniany są bardzo dobrze tolerowane.
Dolegliwości z górnego odcinka przewodu pokarmowego są najczęstszą
skargą i pojawiają się najczęściej przy bisfosfonianach zawierających
azot. Wykazano, że dolegliwości są rzadsze, jeśli alendronian podawany
jest doustnie raz w tygodniu w dawce 70 mg, zamiast 10 mg raz
dziennie. Ponieważ ten sposób dawkowania jest również wygodny dla
pacjenta, wkrótce stanie się najchętniej stosowanym sposobem
przyjmowania bisfosfonianów w osteoporozie.

L25
POSTAWY STOSOWANIA BISFOSFONIANÓW
W KLINICE LUDZKIEJ
Roman S. Lorenc
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej IP CZD Warszawa

Punkty uchwytu oddziaływania BP na tkankę kostną dotyczącą
ich wpływu na metabolizm i funkcję osteoklasta aż do uruchomienia
procesów ich apoptozy. Działania te znajdują swoje odbicie w obniżeniu
wartości metabolizmu kostnego, wyższym stopniu mineralizacji w
przestrzeniach remodelacyjnych i w efekcie podwyższeniu pułapu
omawianej masy kostnej. Badania eksperymentalne z użyciem
bisfosfonianów ujawniły, że wyższej mineralizacji kości odpowiadają
także podwyższone wartości jej odporności mechanicznej.
Spostrzeżenia te stały się podstawą dokumentacji badań klinicznych w
których zastosowaniu bisfosfonianów w różnych przedziałach
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wiekowych i u obu płci towarzyszyło znamienne obniżenie ryzyka
złamań we wszystkich lokalizacjach kośćca.
W ciągu kilku ostatnich lat znacząco wzrosła liczba nowo dostępnych
bisfosfonianów weryfikowanych aktualnie w trakcie badań klinicznych.
Wśród spektrum zastosowania zarejestrowanych i stosowanych
bisfosfonianów na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza próby
optymalizacji protokołu ich podawania (stosowanie raz w tygodniu,
podawanie naprzemienne lub też dożylne) oraz rosnące spektrum
potencjalnych zastosowań zwłaszcza u dzieci z osteogenesis imperfecta
oraz mężczyzn).

L26
METODY LECZENIA PRZECIWRESORPCYJNEGO;
CZY SĄ MIĘDZY NIMI RÓŻNICE?
W.P. Olszynski
University of Saskatchewan, Saskatoon Osteoporosis Centre

Streszczenie wykładu:
Leki zaakceptowane w osteoporozie
Do profilaktyki : bisfosfoniany (etydronian, alendronian, risedronian),
estrogeny, SERM- raloksyfen.
Do leczenia : bisfosfoniany (etydronian, alendronian,, risedronian),
raloksyfen, kalcytonina. Estrogeny : wczesny wzrost BMD, trwały efekt
nie potwierdzony, badania dotyczące złamań ograniczają się do jednego
randomizowanego badania klinicznego (Luffkin, 1992 z bardzo małą
liczbą pacjentów), przeważają dane z obserwacji. Leki z grupy SERM :
Raloksyfen : wczesny wzrost BMD, wczesna redukcja markerów obrotu
kostnego, wczesna redukcja objawowych złamań kręgów i trwały wpływ
na złamania radiologiczne kręgów, brak wpływu na złamania
pozakręgowe. Kalcytonina : Mały wpływ na BMD lub markery obrotu
kostnego, wczesne działanie w kierunku zmniejszenia ilości złamań
kręgów, brak wpływu na złamania pozakręgowe. Bisfosfonianywiększość dostępnych danych dotyczy bisfosfonianów III generacji, jak
alendronian i risedronian. Alendronian :wczesny wzrost BMD i redukcja
markerów obrotu kostnego, stały lub zwiększony przyrost BMD i
redukcja markerów obrotu kostnego ponad 8 lat, wczesna redukcja
objawowych złamań kręgosłupa (1 rok), złamań szyjki kości udowej i
wszystkich złamań (1,5 roku), trwała redukcja morfometrycznych
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złamań kręgów i złamań szyjki kości udowej ponad 4 lata. Dawka 70 mg
raz w tygodniu po dwóch latach wykazuje takie samo działanie na BMD
jak 10 mg dziennie, z korzystnym działaniem na tolerancję i
bezpieczeństwo. Risedronian: wczesny efekt na BMD i markery obrotu
kostnego, stały lub zwiększony przyrost BMD ponad 3 lata, wczesny
wpływ na morfometryczne złamania kręgów (1 rok), trwały wpływ na
morfometryczne złamania kręgów i złamania pozakręgowe przez 3 lata,
dawka raz w tygodniu jeszcze niedostępna.
Wczesny i trwały efekt metod leczenia przeciwresorpcyjnego w
zależności od dowodów naukowych: bisfosfoniany (III generacja),
SERM- raloksyfen, kalcytonina, estrogeny.

L27
EFEKTY LECZENIA ALENDRONIANEM SODU
U MĘŻCZYZN Z OSTEOPOROZĄ PIERWOTNĄ
Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Krzysztof Zasada, Andrzej Lewiński
Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy, Szpital Kliniczny nr 3,
Zakład Tyreologii Akademii Medycznej w Łodzi
90-245 Łódź, Wierzbowa 38

Leczenie osteoporozy u mężczyzn pozostaje przedmiotem wielu
kontrowersji, ponieważ większość leków dostępnych w leczeniu tej
choroby posiada rejestrację wyłącznie dla kobiet w okresie
pomenopauzalnym.
Celem pracy była ocena tolerancji alendronianu sodowego i jego
wpływu na zmianę mineralnej gęstości kostnej (BMD) u mężczyzn
z rozpoznaną osteoporozą pierwotną.
Pacjenci i metody: Do badania włączono 36 mężczyzn
w średnim wieku 71,5 lat z osteoporozą pierwotną, rozpoznaną na
podstawie wyniku badania densytometrycznego szyjki kości udowej
(techniką DEXA-DPX, Lunar), zgodnie ze wskazaniami WHO.
U 7 mężczyzn w wywiadzie występowały złamania. Pacjentów
podzielono na 2 grupy. Pacjenci z Grupy I (n=16) przyjmowali
alendronian sodowy (w dawce 10 mg dziennie), sole wapnia (calcium
carbonicum 1000 mg w przeliczeniu na wapń elementarny) oraz
witaminę D3 (cholekalcyferol 1000j. dziennie). Pacjenci z Grupy II
przyjmowali jedynie preparaty wapnia i witaminę D3 w dawkach
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analogicznych jak w Grupie I. Po 12 miesiącach terapii powtórzono
badanie densytometryczne oceniając zmianę w BMD.
Wyniki: W Grupie I zaobserwowano zwiększenie BMD o 0.03
2
g/cm (p <0.05) pomiędzy pierwszym, a drugim badaniem
densytometrycznym. W Grupie II zanotowano obniżenie wartości BMD
o 0.01 g/cm2, różnica ta nie przekroczyła progu znamienności
statystycznej. U żadnego z pacjentów nie doszło do nowych złamań.
Tolerancja leczenia była dobra w obu badanych grupach.
Wniosek: Leczenie alendronianem sodowym zwiększa BMD u
mężczyzn z osteoporozą pierwotną.

L28
KALCYTONINA W LECZENIU OSTEOPOROZY
- TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
M. Azria
Novartis Pharma Ltd., Bazylea, Szwajcaria

Ponieważ długość życia ciągle rośnie, obciążenia ekonomiczne i
socjalne z powodu typowych chorób wieku podeszłego stają się coraz
większe. Osteoporoza jest stosunkowo „cichym” stanem wymagającym
leczenia zachowawczego, które pacjent w pełni zaakceptuje..
Kalcytonina, będąc naturalnym hormonem o fizjologicznym działaniu
i posiadając działanie przeciwbólowe ma przewagę nad niektórymi
innymi preparatami przeciwresorpcyjnymi. Jej poziom bezpieczeństwa
jest generalnie również wysoki, szczególnie w przypadku postaci
donosowej, dla której do tej pory nie odnotowano interakcji z pokarmem
i lekami. Historycznie, główną wadą kalcytoniny był fakt, że mogła być
stosowana jedynie w iniekcjach, co miało wpływ na niską akceptację
pacjenta. Główny krok w celu ominięcia tej przeszkody wykonano w
1987 wprowadzając postać donosową kalcytoniny łososiowej, dostępnej
obecnie w wielu krajach. Jest to obecnie najczęściej stosowana postać
i odnotowano istotne zmniejszenie częstości złamań osteoporotycznych
u pacjentów leczonych nią. Jest lepiej tolerowana niż pierwotna postać
pozajelitowa, zapewniając lepszą regularność zażywania leku przez
pacjenta i tym samym polepszając poziom skuteczności.
Mając na uwadze te same cele, przygotowywana jest obecnie postać
doustna kalcytoniny łososiowej, gdzie używając nowej technologii lek
transportowany jest przez ścianę przewodu pokarmowego za
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pośrednictwem określonego nośnika. Badania toksyczności na
zwierzętach i ludziach przyniosły pozytywne wyniki i obecnie praca
skoncentrowana jest na opracowaniu formy dawkowania z idealną
farmakokinetyką i właściwościami farmakokinetycznymi odpowiednimi
do badań klinicznych. Jeśli to się powiedzie, kalcytonina doustna dokona
istotnego przełomu w przyszłym leczeniu osteoporozy. Ponadto, użyta
technologia może znaleźć dodatkowe zastosowanie do innych leków
peptydowych stosowanych w leczeniu osteoporozy i innych chorób.

L29
CZY WZROST MASY KOSTNEJ JEST NIEZBĘDNY
DO ZMNIEJSZENIA RYZYKA ZŁAMAŃ
Marek Tałałaj
Klinika Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Gęstość mineralna kości (BMD) jest istotnym czynnikiem wpływającym
na ryzyko wystąpienia złamań kośćca. Sugeruje się jednak, że wiele
innych czynników przyczynia się do zwiększonej łamliwości szkieletu.
Czynnikami tymi są zmiany zachodzące w geometrii i
mikroarchitekturze kości oraz modyfikacja właściwości macierzy
kostnej. Znacznie przyspieszona przebudowa kośćca, obserwowana w
okresie kilku lat po menopauzie może przyczyniać się do zmniejszenia
stopnia mineralizacji macierzy kostnej i wzrostu ryzyka perforacji i
pęknięć beleczek kostnych. Szybka przebudowa kości spowodowana
niedoborem estrogenów lub unieruchomieniem pacjenta przyspiesza
proces apoptozy osteocytów, komórek kostnych spełniających rolę
mechanoreceptorów i odgrywających istotną rolę w utrzymywaniu
integralności szkieletu. Zwiększona liczba tzw. superosteonów z
szerokimi kanałami Haversa, prowadząca do zwiększonej porowatości i
istotnego upośledzenia elastyczności kości korowej, wydaje się
odgrywać istotną rolę w etiologii złamań bliższej nasady kości udowej.
Wyniki leczenia osteoporozy wysokimi dawkami fluorku sodu dowodzą,
że gęstość mineralna kości nie zawsze jest dobrym wykładnikiem
wytrzymałości mechanicznej szkieletu. Długotrwała terapia lekami
antyresorpcyjnymi, takimi jak estrogeny, raloksyfen, kalcytoniny
i bisfosfoniany pozwala uzyskać co najmniej dwukrotnie większą
redukcję liczby złamań kręgów niż wynikałoby to ze zmian BMD
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kręgosłupa. Obserwowana poprawa jakości tkanki kostnej może być
wynikiem zmniejszenia liczby i objętości miejsc przebudowy, wzrostu
stopnia umineralizowania macierzy kostnej i wydłużenia czasu przeżycia
osteocytów. Należy jednak podkreślić, że nadmierne zwolnienie tempa
przebudowy szkieletu może prowadzić do kumulacji mikropęknięć
pojawiających w kości gąbczastej i korowej podczas codziennej
aktywności ruchowej i do zwiększenia łamliwości kośćca.

L30
KALCYTONINA ŁOSOSIOWA DONOSOWA W
LECZENIU OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ:
OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIE
TERAPEUTYCZNE
Charles H. Chesnut III
Nutrition University of Washington Medical Center
Director, Osteoporosis Research Group 1107 NE 45th Street, Suite 440
Seattle, WA 98105-4631

Istnieją racjonalne podstawy do stosowania kalcytoniny
łososiowej w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej, jako że jest
inhibitorem osteoklastycznej resorpcji kości. Wykazano, że kalcytonina
łososiowa (NS-SCT) poprawia lub zachowuje gęstość mineralną kości
oraz jest stosunkowo łatwa do podania i dobrze tolerowana bez istotnych
objawów niepożądanych. Zawsze jednak pojawia się pytanie o
skuteczność NS-SCT w prewencji złamań.
Opublikowane niedawno badanie PROOF (Chesnut CH i wsp, American
Journal of Medicine, Wrzesień, 2000) zostało zaprojektowane tak, aby
odpowiedzieć na pytanie czy NS-SCT jest w stanie zapobiegać
złamaniom kręgosłupa. Dane z trwającego 5 lat badania wykazały, 36%
redukcję nowych złamań kompresyjnych kręgosłupa w grupie
otrzymującej 200j.m. NS-SCT w porównaniu do placebo. Dane te
uzyskano w grupie kobiet wysokiego ryzyka osteoporozy, tj. kobiet po
menopauzie, średni wiek 68 lat, u których wystąpiło wcześniej 1-5
złamań kręgów. Badanie nie było zaprojektowane a priori w celu
zbadania wpływu kalcytoniny na złamanie szyjki kości udowej,
aczkolwiek interesującą obserwacją w badaniu PROOF jest wystąpienie
pięciu nowych złamań szyjki kości udowej w grupie otrzymującej 200
j.m. NS-SCT w porównaniu do dziewięciu w grupie placebo. W badaniu
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PROOF zauważono niewielki, ale istotny (w odniesieniu do wartości
początkowych) wpływ na gęstość mineralną kości kręgosłupa
lędźwiowego jak również niewielki, ale istotny wpływ na markery
resorpcji kości (C-telopeptyd w surowicy) w odniesieniu do wartości
początkowych i grupy placebo. Wpływ na redukcję złamań kręgów
utrzymywał się i trwał przez 5 lat leczenia kalcytoniną łososiową
donosową gdy porównać do placebo, nie wykazując objawów oporności
na NS-SCT przy ciągłym stosowaniu.
Tym samym NS-SCT istotnie redukuje złamania kręgów, chociaż jej
mechanizm działania na redukcję złamań pozostaje niejasny, jako że
działanie zarówno na markery obrotu kostnego jak i na ilości kości
(gęstość mineralną kości) jest niewielkie, szczególnie w porównaniu do
bisfosfonianów. Nowa koncepcja zakłada, że czynniki hormonalne, takie
jak NS-SCT mogą powodować redukcję złamań bardziej poprzez wpływ
na jakość kości (szczególnie mikroarchitekturę i wytrzymałość) niż na
ilość (gęstość mineralną). To założenie jest sprawdzane w trwającym
aktualnie badaniu QUEST z udziałem 91 pacjentów, mającym na celu
ocenę działania 200j.m. NS-SCT w porównaniu do placebo w
zapobieganiu mikrozłamań beleczek i zachowaniu jakości kości, jak
również z czasem ilości.
W przyszłości istnieje wiele możliwości rozwoju dla kalcytoniny
łososiowej. Składa się na nie rozwój formy doustnej kalcytoniny,
potencjalnie bardzo wartościowej w zapobieganiu utracie masy kostnej,
jak również potwierdzenie interesującej obserwacji z badania PROOF,
dotyczącej widocznego wpływu na złamania szyjki kości udowej, tj.
przeprowadzenie badania prospektywnego, określającego wpływ NSNCT na redukcję złamań szyjki kości udowej. Rzeczywiście, następnych
kilka lat będzie najbardziej ekscytujące w rozwoju zastosowania
kalcytoniny łososiowej do leczenia osteoporozy pomenopauzalnej.
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L31
OCENA BIOCHEMICZNA METABOLIZMU
KOSTNEGO U CHORYCH PO PRZESZCZEPIENIU
SERCA
F.Orchowski, R.Pfitzner, D.Fedak, E.Czerwiński, A.Dziatkowiak.
Klinika Chirurgii Serca i Naczyń CM UJ ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Od 1988r do marca 2001r w Klinice Chirurgii Serca i Naczyń CM UJ
wykonano 402 przeszczepy serca z dobrym 5-cio letnim wynikiem
u ponad 63% pacjentów.
Wiek biorców wynosił od 5 – 68 lat. Z drugiej strony wiąże się z różnego
rodzaju patologią w tym zaburzeniami metabolizmu kostnego. Problem
ten nasila się w miarę wydłużania czasu przeżycia. Sam proces
chorobowy przebiega niepostrzeżenie, aż do wystąpienia objawów
bólowych, a nawet złamań.
Celem pracy jest ocena metabolizmu kostnego u chorych po
przeszczepieniu serca.
Badaniami objęto 30 chorych po HTx w okresie od 8 do 105 miesięcy
(średni okres 46,1 miesiąca) w wieku 43 – 68 lat (średnia wieku 52,31
lat). Wszyscy chorzy byli prowadzeni wg trój- lub dwulekowego modelu
leczenia immunosupresyjnego: cyklosporyna +imuran + encorton lub
cyklosporyna +imuran.
Oceniono tempo obrotu kostnego metodą ELISA na podstawie
markerów kostnych – NovoCalcin i Pyrilinks firmy Metra Biosystem.
W surowicy krwi oznaczano poziom osteokalcyny za pomocą
Novocalcin, w moczu poziom dezoksypirymidynoliny przy pomocy
Pyrilinks-D (badania wykonano w Zakładzie Biochemii Klinicznej CM
UJ).
Wyniki porównano z wynikami grupy kontrolnej, którą
stanowiło 10 zdrowych mężczyzn w wieku od 52 do 67 lat (średni wiek
60,11 lat). U wszystkich chorych stwierdzono zaburzenia metabolizmu
kostnego. Nie wykazano zależności i korelacji pomiędzy dawką ani
poziomem cyklosporyny (CsA) we krwi, a dynamiką procesów
kościogubnych ani czasem po HTx. Stwierdzono istotny bezpośredni
wpływ dawki, a co za tym idzie i stężenia sterydów (Cs) na procesy
kościogubne.
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L32

KLINICZNE DZIAŁANIE RALIKSYFENU U KOBIET
PO MENOPAUZIE Z OSTEOPOROZĄ
Silvano Adami
University of Verona
Do późnych powikłań pomenopauzalnych zalicza się
osteoporozę, pogorszenie profilu lipidowego i zwiększone ryzyko raka
piersi. Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) zapobiega niektórym z tych
powikłań i dostarcza innych korzyści objawowych, bardziej typowych
dla wcześniejszego okresu pomenopauzalnego. Jednakże, stosowanie się
pacjentek do zaleceń dotyczących HTZ jest niewystarczające i w
dłuższym okresie jest ona związana ze zwiększonym ryzykiem raka
endometrium i piersi. Z tych powodów większość kobiet stosuje HTZ
jedynie przez kilka lat po menopauzie z małym efektem na
zachorowalność związaną z okresem pomenopauzalnym. Całościowa
profilaktyka tych przypadków zachorowalności powinna obejmować
terapię przeciwresorpcyjną kości, środki obniżające poziom lipidów i
uważną obserwację stanu gruczołów piersiowych. Dogodnym,
całościowym
rozwiązaniem
najpoważniejszych
przyczyn
zachorowalności starszych kobiet mogą być selektywne modulatory
receptorów estrogenowych (SERMs).
Raloksyfen jest lekiem z grupy SERM i został ostatnio
zaaprobowany do prewencji nie urazowych złamań kręgów u kobiet po
menopauzie ze zwiększonym ryzykiem osteoporozy. Działając na
szkielet jako agonista estrogenu, u kobiet po menopauzie raloksyfen
zmniejsza obrót kostny do wartości przedmenopauzalnych i całkowicie
zapobiega wczesnej i późnej pomenopauzalnej utracie masy kostnej. Co
ważniejsze, zapobieganie przez raloksyfen nowym złamaniom kręgów
wykazano w jednym z największych badań klinicznych jakie dotychczas
przeprowadzono (the Multiple Outkomes of Raloxifene Evaluation –
MORE), kontrolowanym placebo, podwójnie ślepym, randomizowanym,
obejmującym 7705 kobiet po menopauzie z osteoporozą. Kobietom,
średni wiek 66,5 lat, z T score szyjki kości udowej lub kręgosłupa <-2.5
i/lub ze złamaniami kręgów, zostało przydzielone placebo lub raloksyfen
60 mg lub 120 mg. Wszystkie kobiety otrzymały suplementację wapnia
(500 mg/dzień) i witaminy D (400 jm/dzień). Po 4 latach, raloksyfen 60
mg (dawka zaaprobowana) zredukował ryzyko nowych złamań
kręgowych o 36% (RR 0,66, 95% Cl 0,55, 0,81, p<0,001) u kobiet
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mających złamania kręgów przed badaniem w porównaniu do placebo.
Redukcja ryzyka złamania kręgów obserwowana dla dawki 120mg była
podobna dla kobiet ze złamaniami kręgów jak i bez złamań przed
badaniem. Nie było różnicy w proporcjach kobiet zgłaszających nie
urazowe, pozakręgowe złamania pomiędzy otrzymującymi raloksyfen a
placebo. BMD szyjki kości udowej i kręgosłupa wzrosła u osób
otrzymujących raloksyfen o 2-3% w porównaniu do grupy placebo po 48
miesiącach (p<0.001). Terapia raloksyfenem zmniejszyła (efekt
kumulacyjny) o 75% epizody mnogich złamań kręgów i o 68% epizody
klinicznych złamań kręgów w ciągu pierwszego roku leczenia.
Skuteczność przeciwzłamaniowa utrzymywała się do czwartego roku a
częstość występowania złamań zmniejszała się dla każdego roku.
W badaniu zapobiegania osteoporozie raloksyfen istotnie
zmniejszył poziom cholesterolu LDL, utrzymując poziom HDL-C i
trójglicerydów w surowicy na niezmienionym poziomie. Raloksyfen
zmniejszył również poziom lipoprotein i fibrynogenu, biochemicznych
wskaźników ryzyka sercowonaczyniowego. To działanie raloksyfenu
zostanie ocenione w oddzielnym badaniu klinicznym dotyczącym
wyników sercowonaczyniowych: the Raloxifene Use for The Heart
(RUTH). Występowanie estrogenozależnego (ER+) raka piersi
zmniejszyło się o 84% po 4 latach terapii raloksyfenem w porównaniu do
grupy placebo (3,7% vs. 0,6%), natomiast występowanie
estrogenoniezależnego raka piersi było takie samo w obydwu
grupach.(0,4%).
Podsumowując, czteroletnia terapia raloksyfenem utrzymuje BMD
zdrowych kobiet po menopauzie i redukuje ryzyko nowych złamań
kręgów o około połowę u kobiet z osteoporozą po menopauzie,
jednocześnie poprawiając profil lipidowy i zmniejszając ryzyko raka
piersi.
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L33
TIBOLON W LECZENIU OSTEOPOROZY
Krzyczkowska - Sendrakowska M.
Krakowskie Centrum Osteoporozy ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków

Tibolon (Livial) jest syntetycznym związkiem steroidowym budową
zbliżonym do pochodnych 19-nortestosteronu. Po podaniu doustnym
tibolon ulega konwersji do trzech metabolitów wykazujących swoistość
tkankową, stąd jego zróżnicowane działanie estrogenne, progestagenne i
androgenne. I tak na poziomie endometrium dominuje działanie
progestagenne co prowadzi do atrofii śluzówki macicy podczas leczenia.
W mózgu tibolon wykazuje aktywność estrogenną i androgenną dzięki
czemu skutecznie eliminuje objawy wypadowe. Powoduje on też wzrost
energii życiowej i zwiększa libido. W sutku tibolon hamuje miejscową
produkcję estradiolu, hamuje proliferację komórek epitelium i pobudza
apoptozę. Wydaje się bezpieczniejszy od klasycznej terapii hormonalnej
u kobiet z wyleczonym rakiem sutka.
Wyraźny jest wpływ tibolonu na kości. Działa antyresorpcyjnie podobnie
do estrogenów hamując utratę tkanki kostnej. Badania randomizowanych
grup wykazały, że u kobiet we wczesnej menopauzie dwuletnie
podawanie tibolonu w dawce 2.5 mg dziennie spowodowało wzrost
gęstości kości beleczkowej paliczka o 6.8% a w dawce 1.25 mg o 4.4%
w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. W okresie
postmenopauzalnym stwierdzono
zwiększenie
gęstości
kości
przedramienia o 2% w grupach leczonych dwoma dawkami , podczas
gdy w grupie placebo gęstość kości uległa zmniejszeniu o 2% w
dwuletnim okresie obserwacji. Wśród leczonych kobiet obserwowano też
wzrost gęstości kręgów o 5 % przy zastosowaniu dawki 2.5 mg i o 0.4%
przy dawce 1.25 mg. U kobiet z ustaloną osteoporozą leczenie livialem
także prowadzi do zwiększenia gęstości kości o 8 % (L2-L4) po dwóch
latach leczenia, gdy u nie leczonych obserwowano spadek gęstości kości
w tym okresie o 2 % rocznie.
Reasumując tibolon (Livial) jest lekiem polecanym przede wszystkim dla
pacjentek ze zwiększonym ryzykiem lub z ustaloną osteoporozą,
szczególnie po 65 roku życia. Jest także lekiem z wyboru dla kobiet z
endometriozą, ewentualnie po uwzględnieniu ryzyka u kobiet po
wyleczeniu raka sutka, podczas stosowania analogów GnRH, u kobiet
źle tolerujących klasyczną hormonalną terapię zastępczą.
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L34
ROLA WITAMINY D ORAZ JEJ METABOLITÓW
W ZAPOBIEGANIU I LECZENIU OSTEOPOROZY
Ewa Marcinowska-Suchowierska
Klinika Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, ul.Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Witamina D pochodzi z dwóch źródeł: endogennej syntezy
skórnej i z pożywienia. Wykładnikiem biochemicznym zaopatrzenia
organizmu w witaminę D (wit. D) jest stężenie 25-hydroksy wit. D
(25 (OH) D) w krwi. Pierwotnie wit. D oraz jej aktywne metabolity
zalecano tylko do leczenia osteopatii związanych z niedoborem wit. D
(krzywicy, osteomalacji ), a także osteodystrofii nerkowej. Zastosowanie
wit. D w leczeniu osteoporozy znajduje uzasadnienie przy
hipowitaminozie D, która prowadzi do wtórnej nadczynności przytarczyc
z następową stałą wzmożoną resorpcją kości (osteoporoza). Zasadność
stosowania wit. D i jej aktywnych matabolitów w osteoporozie, bez cech
jawnej hipowitaminozy D, wynika z obserwacji, że w starszym wieku
dochodzi do: upośledzenia skórnej syntezy wit. D, zmniejszonej jej
podaży wraz z pożywieniem, co przy obniżonej zdolności absorpcji
wapnia z jelita, zmniejszonym wskaźniku filtracji kłębkowej, obniżonej
aktywności alfa-hydroksylazy w nerkach, a także oporności tkanek
docelowych dla 1,25 ( OH)2D sprzyja rozwojowi wtórnej nadczynności
przytarczyc, z następową osteoporozą. Niedobór estrogenów po
menopauzie doprowadza do zmniejszonej hydroksylacji 25(OH)D do
1,25 (OH)2D, zmniejszonego wchłaniania wapnia z przewodu
pokarmowego i zwiększonej kalciurii, co powoduje ujemny bilans
wapnia w organiźmie i sprzyja rozwojowi zmian kostnych. Niedobór
hormonów płciowych prowadzi nie tylko do zmian kostnych, ale i do
zmniejszenia siły mięśniowej, pogorszenia koordynacji ruchowej narastających zaburzeń równowagi, co zwiększa ryzyko upadku
z następowym złamaniem. Badania kliniczne wskazują na zasadność
stosowania wit. D oraz syntetycznego prekursora aktywnej formy wit. D
alfa-kacidiolu w leczeniu osteoporozy z niedoborami wit. D, prewencji
osteoporozy posterydowej i w leczeniu uzupełniającym – terapia
antyresorpcyjna (bisfosfoniany, kalcytonina, estrogeny, SERM), a także
jako monoterapia w osteoporozie starczej. Skuteczność aktywnej formy
wit. D w zapobieganiu nowym złamaniom w osteoporozie wymaga
dalszych badań - według zasad RCT (podwójnie ślepe z placebo).
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L35
OSTEOPOROZA A ZŁAMANIA. AKTUALNE DYLEMATY:
CO, KOGO, KIEDY I JAK LECZYMY
Janusz E. Badurski
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok

Potrzebą chwili jest ujednolicenie metodologii definiującej
osteoporozę i ryzyko złamań oraz ukierunkowanie jej, jak i leczenia, na
zapobieganie złamaniom, a nie tylko na wypełnienie kryterium
densytometrycznego. Granicą „osteoporozy” jest BMD szyjki kości
udowej o T-score minus 2.5 mierzonej metodą DXA. Inne miejsca
badania i inne techniki nie umożliwiają rozpoznania osteoporozy, ale
mogą opiniować stopień zagrożenia złamaniami. A wynika ono zarówno
z niskiej masy kostnej jak i z klinicznych czynników ryzyka,
niezależnych od BMD, razem decydując o potrzebie, rodzaju i progu
leczenia. Leczenie antyresorpcyjne (estrogeny, bisfosfoniany) jest
nieskuteczne, nie zapobiega złamaniom, u osób z normalną masą kostną
nawet wysoce zagrożonych złamaniami, z innych niż BMD powodów.
Im w młodszym wieku wykryje się niską BMD, tym ryzyko złamania do
końca statystycznego życia jest większe, więc tym wcześniej należy
rozpocząć leczenie p/resorpcyjne. Z drugiej strony, to samo T-score –2.5
oznacza odmienne zagrożenie złamaniem u osoby w 65 r.ż. (w ciągu 5
lat - 3.2%) i w 80 r.ż. (ponad 16%). Dlatego przy średnim, 10-letnim
ryzyku złamania 10%, skłaniamy się do leczenia osób poniżej 65 r.ż. już
przy 5%, a u osób powyżej 75 r.ż. przy 15% ryzyku. Wybór leku
wymaga uwzględnienia indywidualnych potrzeb zdrowotnych pacjenta i
wykracza poza jedynie antyresorpcyjne postępowanie. Wymaga
bezpieczeństwa, skuteczności w hamowaniu złamań, akceptacji pacjenta.
Ocena skuteczności i przydatności leku dla poszczególnego pacjenta
obliguje do znajomości prób klinicznych uzasadniających jego
zastosowanie. W populacji o jakim zagrożeniu złamaniami został
przetestowany, jak obliczano jego skuteczność hamowania złamań, jakie
jest jego okienko terapeutyczne. Nie leczymy bowiem „T-score” lecz
zapobiegamy złamaniom, dostosowujemy leczenie do pojedynczego
pacjenta, a nie do osteoporozy.
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L36
OSTEOPOROZA U MĘŻCZYZN
Zgliczyński S.
Klinka Endokrynologii CMKP ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Streszczenia nie nadesłano

L37
OCENA WPŁYWU CZYNNIKÓW RYZYKA NA
ROZWÓJ OSTEOPOROZY U MĘŻCZYZN –
BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE
K.Gruszecka-Marczyńska, H. Śmiechowicz, J. Szechiński
Akademia Medyczna we Wrocławiu. Zakład Reumatologii,
ul. Wiśniowa 36, 53-137 Wrocław

Osteoporoza u mężczyzn występuje rzadziej niż u kobiet. Ocenia się, że
od 1/5 do 1/3 złamań szyjki kości udowej dotyczy płci męskiej.
Celem pracy jest ocena gęstości tkanki kostnej oraz występowania
czynników ryzyka osteoporozy w populacji mężczyzn. Badanie oparte
jest na dobranej losowo próbie obejmującej 237 mężczyzn mieszkańców
Wrocławia.
Metody. Przebadano 237 mężczyzn w wieku powyżej 35 roku życia.
Badanych podzielono na 4 grupy wiekowe: od 35-44 lat, 45-54 lat, 55-64
lat i powyżej 65 lat. U wszystkich wykonano badanie gęstości mineralnej
kości metodą DEXA aparatem DPX-IQ firmy Lunar. Przeprowadzono
również badanie ankietowe zawierające pytania odnośnie występowania
czynników ryzyka takich jak: tryb życia, obecność złamań, dieta, palenie
papierosów, picie alkoholu i kawy, masa ciała, wzrost, współistniejące
choroby.
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Wyniki i wnioski. Średnie wartości t-score badanych mężczyzn
w poszczególnych grupach wiekowych i obszarach pomiaru.
wiek
L2-L4
szyjka kości udowej
SD
SD
35 -44 lat
- 1,03
1,18
- 0,57
1,07
45-54 lat
- 1,11
1,37
- 0,96
1,08
55-64 lat
- 1,07
1,76
- 1,04
1,02
65 i więcej lat - 1,21
1,74
- 1,57
1,11
RAZEM
- 1,11
1,50
- 1,04
1,13
Stwierdzono dodatnią korelację istotną statystycznie między gęstością
kości a wzrostem, masą ciała BMI. Obserwowano ujemną korelację
między ubytkiem wzrostu, czasem palenia tytoniu ,piciem kawy
a gęstością tkanki kostnej.

L38
WZROST BMI I WHR A REDUKCJA GĘSTOŚCI
MINERALNEJ KOŚĆCA OBWODOWEGO PODCZAS
STARZENIA SIĘ POLSKICH MĘŻCZYZN
Ewa Anita Jankowska1, Elżbieta Rogucka1, Marek Mędraś2;
1

Zakład Antropologii PAN, Wrocław, 2Kat.i Kl. Endokrynologii AM
we Wrocławiu

Cele pracy były następujące: 1) ocena związków pomiędzy BMI i WHR
a gęstością mineralną (BMC) kośćca obwodowego; 2) porównanie BMC
a) u osób z BMI27 i u tych z prawidłową masą ciała, b) u osób z
nadmiernym otłuszczeniem brzusznym (WHR0,95) i u tych z
prawidłową dystrybucją tkanki tłuszczowej; 3) oszacowanie, w jakim
stopniu BMI i WHR mogą modyfikować ryzyko względne wystąpienia
osteopenii w badanej populacji. Materiał stanowiła grupa 272 zdrowych
mężczyzn, w wieku 20-60 lat, mieszkańców Wrocławia. BMC części
beleczkowej, korowej i całej kości promieniowej oceniono metodą
pQCT (Stratec 960). BMI i WHR posłużyły jako wskaźniki,
odpowiednio, otłuszczenia ogólnego i dystrybucji tkanki tłuszczowej.
Zależności pomiędzy zmiennymi oceniano metodą regresji liniowej.
Różnice wartości BMC zależnie od BMI i WHR testowano przy pomocy
analizy kowariancji ANCOVA. Regresja logistyczna pozwoliła określić
ryzyko względne wystąpienia osteopenii zależnie od BMI i WHR.
Odnotowano korelację pomiędzy BMI i jedynie trab BMC
(r=0,17;p.=0,03). U osób z BMI27, w porównaniu do tych z BMI<27,
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odnotowano wzrost tylko trabBMC (F=5,38;p.=0,02). BMI (BMI27
versus BMI<27), przy kontroli WHR, nie zmienił ryzyka wystąpienia
osteopenii u badanych. Odnotowano ujemne korelacje pomiędzy WHR a
trabBMC (r=-0,30;p.<0,001), cortBMC (r=-0,30;p.<0,001) i total BMC
(r=-0,34;p.<0,001). Wśród badanych z WHR0,95, w porównaniu do
osób z WHR<0,95, stwierdzono redukcję trabBMC, cortBMC i total
BMC. Wśród mężczyzn z WHR0,95 (przy kontroli BMI) odnotowano
około 1,5-krotny wzrost ryzyka wystąpienia osteopenii w zakresie
trabBMC
(OR=1,40;
95%CI=1,01-1,94),
cortBMC
(OR=1,82;95%CI=1,29-2,57) oraz total BMC (OR=1,61;95%CI=1,142,26) w porównaniu do osób z WHR<0,95. BMI jest nieistotny jako
predyktor stanu kośćca obwodowego mężczyzn, podczas gdy
podwyższone wartości WHR (otyłość brzuszna) często współistnieją z
osteopenią.

L39
EFFECTIVENESS OF ETIDRONATE
AND ALENDRONATE IN THE TREATMENT
OF OSTEOPOROSIS IN MALES: A PROSPECTIVE
OBSERVATIONAL STUDY (SKUTECZNOŚĆ ETYDRONIANU
I ALENDRONIANU W LECZENIU OSTEOPOROZY U MĘŻCZYZN PROSPEKTYWNE BADANIE OBSERWACYJNE)

Wojciech P. Olszynski1, Rolf J. Sebaldt2, Jonathan D. Adachi2, Alan
Tenenhouse3, John Caminis3, Annie Petrie2, George Ioannidis2,
Charles H. Goldsmith2,
1

University of Saskatchewan, 2McMaster University, 3McGill University. Suite
103 – 39 Twenty-Third Street East, Saskatoon, Saskatchewan, CANADA S7K
0H6.

Optimal treatment for osteoporosis (OP) in males is uncertain. Etidronate
(E) and alendronate (A) are two bisphosphonates available in most
countries for the treatment of osteoporosis (OP). From CANDOO, our
prospective observational database of patients with OP or osteopenia
who are being followed at our academic tertiary care centre, we extracted
the records of males who had had an initial bone mineral density (BMD)
determination (immediately prior to any bisphosphonate therapy) and a
follow-up BMD after 1 yr. Males treated with calcitonin, fluoride or
another bisphosphonate were excluded. We divided them into 4 groups:
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E users for at least 1 y (n=91), A users for at least 1 y (n=33), switchers
(S) (users of E for at least 2 y followed by a switch to A for at least 1 y) (
n=18), and controls (calcium or vitamin D only, n=97). At baseline,
lumbar spine (LS) and femoral neck (FN) BMD t-scores in the 3
treatment groups did not differ significantly but all were significantly
lower than in the control group (except for the LS t-scores in A). At 1 y,
LS BMD increased significantly within the A (mean;SEM = 6.3;0.6%), E
(3.9;0.6% ) and S (6.6;1.3% ) groups. Femoral neck (FN) BMD
increased in the A and E groups. All LS increases were significantly
greater than the changes in the control group (p<0.001 by Tukey’s paired
comparison test), and only the A group had a statistically significant
increase in FN BMD compared to the C group. We conclude that both A
and E can increase BMD in males with OP or osteopenia. In this study, A
was associated with a slightly greater mean increase in BMD than E.

L40
DENSYTOMETRIA U DZIECI
R.Lorenc, H.Matusik, P.Płudowski, M.Jaworski
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Centrum Zdrowia Dziecka Al.
Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa-Międzylesie

Wynik pomiaru gęstości kości metodą DEXA zarówno w całym
szkielecie jak i w poszczególnych jego częściach zależy od rozmiaru
kości i stopnia jego mineralizacji. Absorpcjometria promieniowania
rentgenowskiego (SXA i DXA) jest ukierunkowana na pomiar gęstości
„powierzchniowej” kości wyrażonej w g/cm2. Przyjmuje się, że BMD
„powierzchniowe” koreluje w istotnym stopniu z wytrzymałością kości.
Inna możliwość to pomiar tzw. „prawdziwej’ gęstości kości
(w g/cm3)metodą ilościowej tomografii komputerowej lub też obliczenie
jej wartości przy wykorzystaniu wyników rzutu bocznego i tylnoprzedniego kości - Bone Mineral Apparent Density (BMAD). Zarówno
gęstość trójwymiarowa, BMAD czy BMD uściślają charakterystykę
właściwości analizowanego szkieletu zwłaszcza gdy są uzupełnione
o analizę przestrzenną (SSI - współczynnik wytrzymałości kości).
Niemniej dla całościowej interpretacji stanu kośćca istotnym jest
uwzględnienie także szeregu dodatkowych elementów. Kościec
rosnącego dziecka jest heterogenny odnośnie tempa jego rozwoju.
Prowadzona analiza winna więc brać pod uwagę obok wieku
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kalendarzowego także wiek kostny, stadium dojrzewania oraz płeć, a
także wagę i wzrost analizowanego dziecka. Istotnym uzupełnieniem w
prowadzonych badaniach stały się również ilościowe badania
ultradźwiękowe, które w chwili obecnej umożliwiają niezależną analizę
zarówno kości korowej jak i beleczkowej.

L41
PROSPEKTYWNA OCENA GĘSTOŚCI MINRALNEJ
KOŚCI U DZIEWCZĄT Z JADŁOWSTRĘTEM
PSYCHICZNYM
Hanna Dziatkowiak, Dorota Roztoczyńska, Edward Czerwiński
Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
ul. Wielicka 265;30-663 Kraków.

Celem pracy jest prospektywna ocena gęstości mineralnej kości, u
dziewcząt chorych na J.P., w okresie 3 lat obserwacji.
Materiał i metody: Analizie poddano 31 dziewcząt w wieku od 11 do
21 lat, z rozpoznanym J.P. U wszystkich chorych, wykonano badanie
densytometryczne kręgosłupa metodą DEXA, badania antropometryczne
(BMI) oraz oznaczono stężenie estrogenów w surowicy krwi. Badania
powtórzono po 6,12,18,24,30 i 36 miesiącach.
Wyniki. 1/ Pierwsze badanie densytometryczne wykonane u 31
dziewcząt, wykazało u 18 chorych obniżenie gęstości mineralnej kości: u
12 wartość BMD-Z score L2-L4 była mniejsza niż (-)2SD, u 6-od (-)1SD
do (-)2SD. U pozostałych 13 dziewcząt nie stwierdzono osteopenii.
Średnia wartość BMD L2-L4 dla wszystkich chorych wynosiła
1,011g/cm2. Po 6 miesiącach średnia wartość BMD wynosiła–
0,9133g/cm2, po 12 miesiącach-0,964g/cm2, po 18 miesiącach-0,953
g/cm2, po 2 latach- 0,966g/cm2, po 30 miesiącach – 0,999 g/cm2.
Posiadamy dokumentację z przeprowadzonej 3 letniej obserwacji
klinicznej 13 pacjentek: u 5 gęstość mineralna kości wzrosła, osiągając
wartość BMD większą niż przy pierwszym badaniu, jednak wszystkie 5
dziewcząt nadal ma osteopenię. Wszystkie dziewczęta w tej grupie
miesiączkują. U 4 dziewcząt wartość BMD nie poprawiła się, wszystkie
4 dziewczęta odmówiły leczenia, 3 spośród nich nie miesiączkuje.
Pozostałe 4 dziewczęta nie miały zaburzeń mineralizacji kości. Po 3
latach średnia wartość BMD L2-L4 dla wszystkich 13 dziewcząt wynosi
1,022g/cm2. 2/Stwierdzono systematyczny wzrost średnich wartości BMI
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oraz estrogenów, które nie korelowały z wartościami BMD.
Zaobserwowano zależność pomiędzy czasem trwania braku miesiączki, a
wartością BMD.
Wnioski: Gęstość mineralna kości, u chorych na J.P. ulega obniżeniu w
ciągu pierwszych 18 miesięcy choroby, pomimo wzrostu masy ciała oraz
wzrostu wartości estrogenów. Wpływ na wartość BMD ma czas trwania
wtórnego braku miesiączki, dlatego należy jak najwcześniej rozpoczynać
leczenie hormonalne. Dziewczęta z J.P.i obniżoną masą kostną, powinny
kontynuować badania densytometryczne po osiągnięciu szczytowej masy
kostnej.

L42
LECZENIE OSTEOPOROZY I OSTEOPENII
U DZIECI - DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Danuta Chlebna-Sokół , Elżbieta Loba–Jakubowska,
Agnieszka Rusińska, Agnieszka Błaszczyk
Klinika Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii AM w Łodzi

Celem pracy była ocena efektów skojarzonego leczenia (dieta
bogatowapniowa, rehabilitacja ruchowa i preparaty farmakologiczne)
u dzieci z obniżeniem mineralizacji kośćca.
Badaniami objęto 45 dzieci w wieku od 6.5 do 18 lat, w tym 28
chłopców i 17 dziewczynek. U 15 spośród nich rozpoznano osteoprozę
(13/15) lub osteopenię (2/15) w przebiegu innych chorób (wtórną),
natomiast u 30 były to zaburzenia pierwotne - odpowiednio 16/30 i
14/30. Czasokres leczenia u tych pacjentów wynosił od 6 miesięcy do 4.
lat.
Wszyscy pacjenci otrzymywali preparaty wapnia i witaminy D.
U większości z nich stosowano dietę bogatowapniową i rehabilitację
ruchową dostosowaną do zaawansowania procesu chorobowego. U
części dzieci zastosowano ponadto kalcytoninę lub bisfosfoniany.
Dzięki zastosowanej terapii u 70% (30/45) dzieci uzyskano poprawę
mineralizacji kośćca ocenianą na podstawie badania denstometrycznego
(metodą DEXA - program total body i spine). Było to 23/30 pacjentów
z pierwotnym obniżeniem mineralizacji kośćca i 7/15 z zaburzeniami
wtórnymi. U pozostałych dzieci nie wykazano poprawy w badaniu
densytometrycznym, z tym, że niższe (aniżeli na początku leczenia)
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wartości Z- score stwierdzono u kilku pacjentów ze szczególnie ciężkim
przebiegiem osteoporozy wtórnej.
Praca finansowana z grantu KBN nr 4PO5E 03816
Klinika Propedeutyki Pediatrii IP, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50

L43
OCENA ZMIAN W UKŁADZIE KOSTNOMIĘŚNIOWYM U DZIECI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ
PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWĄ PRZED
I W TRAKCIE LECZENIA HORMONEM WZROSTU
D. Januś1 , H. Dziatkowiak1, E. Czerwiński2, R. Kukiełka2
1

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Kraków
Klinika i Katedra Ortopedii, Kraków
Adres do korespondencji: Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, PolskoAmerykański Instytut Pediatrii, ul. Wielicka 256, 30-663 Kraków
2

Celem pracy jest ocena zaburzeń mineralnych kości oraz zmian składu
ciała u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (snp) przed
rozpoczęciem leczenia i w trakcie 2 letniego leczenia hormonem
wzrostu.
Badaniem objęto 25 dzieci w wieku od 5 do 15 lat (6 dziewczynek i 19
chłopców) z snp. Badania densytometryczne całego ciała i kręgosłupa
lędźwiowego w odc. L2-L4 metodą DEXA (DPX-IQ Lunar) wykonano
przed leczeniem hormonem wzrostu (GH) oraz w odstępach 12
miesięcznych w ciągu 2 lat leczenia GH. Oceniono zmiany gęstości
mineralnej całego kośćca i odcinka lędźwiowego L2-L4, BMI,
beztłuszczowej masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej, składników
mineralnych w całym kośćcu i w odcinku L2-L4 oraz całkowitą
zawartość wapnia w kośćcu. Wiek kostny oceniono wg metody GreulichPyle, a pokwitanie płciowe oceniono wg skali Tannera.
Wyniki: W trakcie leczenia hormonem wzrostu zarówno u dziewczynek,
jak i chłopców zaobserwowano znamienną poprawę gęstości mineralnej
kości szczególnie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, jak i znamienny
wzrost zawartości beztłuszczowej masy ciała przy nieznamiennym
zwiększeniu masy tłuszczowej. Zwiększeniu uległa również zawartość
składników mineralnych w kośćcu. Wnioski: Dzieci z somatotropinową
niedoczynnością przysadki przed leczeniem hormonem wzrostu mają
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obniżoną gęstość mineralną kości w stosunku do wieku
chronologicznego, wzrostowego i kostnego oraz słabo rozwiniętą masę
mięśniową. Gęstość mineralna kości, jak i masa mięśniowa zwiększają
się już po pierwszym roku leczenia hormonem wzrostu. W okresie
pokwitania gęstość mineralna kości osiąga wartości zgodne z normą dla
wieku kostnego.

L44
POLIMORFIZM GENÓW DLA RECEPTORA
WITAMINY D3 I ESTROGENOWEGO W POPULACJI
CHORYCH NA OSTEOPOROZĘ
Wanda Horst-Sikorska1, Daria Baszko-Błaszyk1, Katarzyna Ziemnicka1,
Robert Kalak2, 3, Jolanta Kwiatkowska 2, Ryszard Słomski2,3
1/Katedra i Klinika Endokrynologii i Przemiany Materii AM Poznań,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
2/Zakład Genetyki Człowieka PAN Poznań.

Odkrycie przyczyn powstawania osteoporozy jest prawdopodobnie
najlepszą drogą poszukiwania sposobu zapobiegania i leczenia tej
jednostki chorobowej. Jak się obecnie przyjmuje jej obraz jest
uwarunkowany czynnikami genetycznymi, ogólnym stanem zdrowia
oraz zewnętrznymi czynnikami działającymi w ciągu życia chorych.
Czynniki genetyczne decydować mają o wartości szczytowej masy
kostnej. Stąd z pewnością w sytuacji określenia ich wpływu na kość
można będzie z większym prawdopodobieństwem określać indywidualne
zagrożenie osteoporozą. To z kolei może zasadniczo zmienić przebieg
choroby. W metabolizmie kości ważną rolę odgrywają witamina D3 oraz
estrogeny. Stąd celem pracy było badanie polimorfizmu dla genów:
receptora witaminy D3 ( VDR) oraz estrogenowego (ER) w grupie
chorych z pierwotną osteoporozą pomenopauzalną i starczą oraz
poszukiwanie ich związku z gęstością kości. Badaniem objęto 43
kobiety. Ocenę gęstości kości wykonano pomiarem DEXA L1-4. We
wszystkich przypadkach zbadano polimorfizm TaqI, ApaI, BsmI, FokI
dla VDR oraz PvuII i XbaI dla ER. Próbę kontrolną stanowiło 20
zdrowych kobiet. Wyniki oznaczeń genotypu VDR i ER (w %)
przedstawiono w tabeli poniżej:
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Genotyp
I
II
K
Genotyp
I
II
K

TT
50.0
46.2
60.0

Tt
33.3
46.2
30.0

tt
16.7
7.6
10.0

AA
16.7
23.1
20.0

Aa
46.6
61.5
30.0

aa
36.7
15.3
50.0

PP
23.3
30.8
50.0

Pp
46.7
38.4
40.0

pp
30.0
30.8
10.0

XX
13.3
15.4
10.0

Xx
46.7
46.2
60.0

xx
40.0
38.4
30.0

BB
16.7
7.7
10.0

Bb
36.7
61.5
40.0

bb
46.6
30.8
50.0

FF
33.3
25.0
30.0

I - osteoporoza, II - osteopenia, K - grupa kontrolna
Wnioski: Wykazano statystyczną zależność pomiędzy
polimorfizmem PVUII dla ER.

Ff
36.7
50.0
50.0

ff
30.0
25.0
20.0

BMD a

L45
MARKERY OBROTU KOSTNEGO A OKREŚLENIE
RYZYKA ZŁAMANIA U KOBIET PO MENOPAUZIE
Jacek Łukaszkiewicz1, Elżbieta Karczmarewicz1, Joanna Marowska1, Maria
Kobylińska1, Krystyna Prószyńska1, Liliana Bielecka1, Halina Matusik1, Paweł
Płudowski1, Krzysztof Hoszowski2, Paweł Korczyk2, Witold Tłustochowicz3,
Roman Lorenc1. 1Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, 2Szpital
Kolejowy,3Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny. Zakład Biochemii
i Medycyny Doświadczalnej. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa-Międzylesie, Polska,

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, markery obrotu kostnego stanowią
niezależny od aktualnej wartości BMD, czynnik ryzyka złamań. Trwają
próby znalezienia najlepszego markera lub kombinacji dwóch markerów
dla oceny tego ryzyka. Celem tej pracy była próba skonstruowania
algorytmu zmierzającego do wyłonienia pary markerów najlepiej
charakteryzującej obrót kostny (w grupie 120 kobiet pomenopauzalnych
z TS BMD w zakresie kręgosłupa lędźwiowego<-2,0) spośród
analizowanych 4 markerów resorpcji (NTx, CTx, PYR, d-PYR)
i 3 markerów kościotworzenia (b-ALP, BGP, PINP). Procedurę
rozpoczęto analizą skupień wykonaną dla każdej z 12 par markerów. Jej
efektem było 12 podziałów na podgrupy z wysokim („H”) i niskim („L”)
obrotem kostnym. Podział dla każdej z par weryfikowano porównując
średnie BMD (L2-L4) dla podgrup L i H, z uwzględnieniem wpływu
wieku i masy ciała. Podział otrzymany dla pary markerów NTx/b-ALP
okazał się najbardziej skuteczny (delta) i charakteryzujący się największą
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znamiennością (test t). Potwierdzono go dzieląc losowo całą grupę
badaną na 2 równe podgrupy, w których wykonana analiza skupień
potwierdziła podobny rozkład przypadków H i L wokół linii podziału
przeprowadzonej na podstawie górnych granic norm tych markerów, dla
kobiet premenopauzalnych. Wydaje się zatem, że chociaż trudno jest
obecnie oczekiwać dokładnych wyliczeń szybkości utraty masy kostnej
na podstawie pomiarów markerów, to przy zastosowaniu
proponowanego algorytmu w bardziej reprezentatywnej populacji,
istnieje realna szansa uzyskania możliwości klasyfikowania
poszczególnych pacjentek jako charakteryzujących się niskim lub
wysokim obrotem kostnym – uznanym ostatnio za niezależny od
niskiego BMD, czynnik ryzyka złamań.

L46
ALENDRONIAN IN TREATMENT OF
POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS AND ITS
COMPLICATIONS (ALENDRONIAN W LECZENIU OSTEOPOROZY
POMENOPAUZALNEJ I POWIKŁANIA Z TYM ZWIĄZANE)

V.V. Povoroznyuk1, P.I..Nykonenko1, Т.F.Тatarchuk2
1
Institute of Gerontology, АМS Ukraine, Kyiv
2
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, АМS Ukraine, Kyiv
Bisphosphonates is a new class of medicaments having a pronounced
antiresorptive effect on bone tissue. Fosamax (alendronate sodium,
trademark of MSD) is an amino-bisphosphonate acting as a powerful and
specific inhibitor of osteoclast-induced resorption of bone tissue. To
study the efficacy of Fosamax in the treatment of post-menopausal
osteoporosis and its complications (vertebrae fractures) 25 women aged
56–75 years (mean age – 63,61,2 years) were examined. Osteoporosis
and its complications were diagnosed by means of ultrasound and
roentgenography of thoracic and lumbar spine. 11 patients (44,0%) had
vertebrae fractures of a clinoid type and compression. To evaluate
structural-functional state of bone tissue ultrasound densitometer
“Achilles+” (Lunar Corp., Madison, WI) was used. Speed of ultrasound
spreading (SOS, m/sec), broadband ultrasound attenuation (BUA,
dB/MHz) and Stiffness index of bone tissue (SI, %) were determined.
Fosamax was prescribed in a dose of 10 mg, in the morning, on an empty
stomach, 1/2 hour before the meal. Ultrasonometry and evaluation of
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pain syndrome’s pronouncement were carried out in 1, 3, 6, 12 months
from the beginning of treatment. 25 patients (I group) were taking the drug
for 3 months, 17 patients (II group) were taking it for 6 months, 11 patients
(III group) were taking it for 1 year. Patients ceased taking drug because
of financial difficulties and not because of absence of effect or side effect.
9 women taking Fosamax for 1 year were examined in 12 months after the
end of treatment (they were included in the IV group). Fosamax
considerably reduced pronouncement of pain syndrome and greatly
improved structural-functional state of bone tissue: I group – SOS (before
treatment – 1513±4 m/sec; in 3 months – 1514±4 m/sec); BUA (before
treatment – 91,0±2,1 dB/MHz; in 3 months – 93,4±2,2 dB/MHz); SI
(before treatment – 64,5±2,1%; in 3 months – 66,5±2,3%); II group –
SOS (before treatment – 1512±6 m/sec; in 6 months – 1514±6 m/sec);
BUA (before treatment – 90,4±2,5 dB/MHz; in 6 months – 96,8±3,2 dB/MHz;
p=0,019); SI (before treatment – 64,0±3,0%; in 6 months – 68,7±2,9%;
p=0,012); III group – SOS (before treatment – 1516±7 m/sec; in 12
months – 1518±6 m/sec); BUA (before treatment – 91,9±2,5 dB/MHz; in
12 months – 99,5±2,8 dB/MHz; p=0,030); SI (before treatment –
66,2±3,1%; in 12 months – 71,2±2,7%; p=0,036); IV group – SOS
(before treatment – 1522±8 m/sec; in 12 months – 1525±8 m/sec; in a
year after the end of treatment – 1516±10 m/sec); BUA (before treatment
– 90,0±2,2 dB/MHz; in 12 months – 99,4±2,9 dB/MHz; in a year after
the end of treatment – 97,6±4,5 dB/MHz; p0,05 compared to the
parameter before treatment); SI (before treatment – 66,8±3,2%; in 12
months – 73,1±2,6%; in a year after the end of treatment – 69,6±4,3%).
Results of our studies show Fosamax's efficacy in treatment of
postmenopausal osteoporosis and its complications. The drug increases
bone mineral density, improves its solid characteristics, which is
followed by a considerable decrease of a pain syndrome's
pronouncement and increase in functional abilities of patients.
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L47
KOMPUTEROWA OCENA STRUKTURY KOŚCI
ŻUCHWY U KOBIET Z OSTEOPOROZĄ
I. Kołodziej1, D. Gałecka-Wanatowicz1, T. Majchrzak2, E. Czerwiński2,
M. Chomyszyn-Gajewska1.
1

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Coll. Med. UJ,
31-155 Kraków, ul. Montelupich 4
2
Klinika Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków

Korelacja pomiędzy gęstością struktury beleczkowej kości szkieletu,
a częścią gąbczastą żuchwy jest nie do końca wyjaśniona.
Przeprowadzono wiele badań mających na celu jednoznaczne określenie
tej zależności.
Celem pracy była próba porównania obrazu struktury wewnętrznej
kości żuchwy w odniesieniu do całego kośćca.
W grupie kobiet w wieku 50-60 lat przeprowadzono badanie gęstości
mineralnej kręgosłupa w odcinku lędźwiowym aparatem Lunar DPX-IQ.
Na podstawie otrzymanych wartości T-score wybrano 15 pacjentek,
u których wg WHO stwierdzono osteoporozę (grupa badana) i 15 kobiet
z prawidłową gęstością mineralną kośćca (grupa kontrolna).
Następnie u wszystkich badanych wykonano zdjęcie kości żuchwy
okolicy zębów 45, 44 w systemie radiografii cyfrowej.
Otrzymane bitmapy analizowano w obrębie wybranego obszaru pod
względem ilości i jakości beleczek kostnych. Do obiektywnej oceny
wykorzystano komputerową analizę obrazu - program Trabecula.
Program wyszukuje beleczki kostne na radiogramie, a następnie tworzy
mapę beleczek radiologicznych i określa liczbowo ich strukturę.
Zastosowanie analizy komputerowej obrazu: densytometrii, radiografii
cyfrowej i algorytmu programu Trabecula pozwala na obiektywną ocenę
i powtarzalność badań.
Zaobserwowano różnice dotyczące parametrów morfometrycznych
beleczek radiologicznych u kobiet z grupy badanej i kontrolnej.
W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono korelację między
parametrami struktury wewnętrznej kości żuchwy, a gęstością mineralną
szkieletu.
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L48
CHRZĄSTKA STAWOWA W ZDROWIU I CHOROBIE
ZWYRODNIENIOWEJ
Leszek Szczepański
Katedra i Klinika Reumatologii AM, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin,

Chrząstka stawowa jest tajemniczą tkanką, która dopiero zaczyna
odsłaniać swoje sekrety. Dzięki elastyczności przyjmuje często na siebie
przeciążenia wielokrotnie przewyższające wagę ciała. Macierz
chrząstki, która zawiera ponad 70% wody składa się głównie z kolagenu
i proteoglikanów. Integralność chrząstki zależy od chondrocytów.
Spośród typów kolagenu 80-90% stanowi typ II. Głównym
proteoglikanem chrząstki jest agrekan. Chrząstka zawiera również 2
drobnocząsteczkowe proteoglikany: siarczan chondroityny, siarczan
dermatanu oraz dekorin i biglikan. Składniki chrząstki stawowej ulegają
stałym przemianom. Stymulatorami proliferacji oraz syntezy kolagenu II
i proteoglikanów są między innymi hormony i parahormony, jak
insulino-podobny czynnik wzrostu I. Utrzymanie właściwego składu
chrząstki stawowej zależy od równowagi pomiędzy procesami syntezy i
degradacji.
Główną cechą choroby zwyrodnieniowej (OA) jest zaburzenie
tej równowagi. Kluczową rolę w degradacji elementów macierzy
odgrywają metaloproteinazy (matryksyny), przede wszystkim
stromelizyna i żelatynaza. Ich aktywność jest hamowana przez
inhibitory tkankowe (TIMPs), a aktywowane przez liczne czynniki, na
przykład inne proteazy cytokiny (głównie Il1) i różne cząsteczki
adhezyjne. OA cechuje zwiększona aktywność matryksyn przy
niewystarczającym wytwarzaniu TIMPs. Dochodzi również do zaburzeń
syntezy – np. chondrocyty syntetyzują w nadmiarze centralne białko L1
agrekanu. Ostatnie koncepcje tłumaczą wpływ starzenia się na
patogenezą OA. Wraz z wiekiem wzrasta w chrząstce ilość cząsteczek
AGE (Advanced Glycation - End products), które biorą udział w
wiązaniu krzyżowym komponentów macierzy i aktywują cytokiny.
Genetycznie uwarunkowana mniejsza wartościowość chrząstki
stawowej, a co za tym idzie rodzinna podatność na OA jest
prawdopodobnie spowodowana mutacjami genu dla kolagenu t. II A1 w
mniejszym stopniu także genów dla kolagenu X i proteoglikanów. Ten
błąd genetyczny prowadzi najczęściej do zastąpienia w kolagenie
macierzy chrząstki cysteiny argininą.
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W patogenezie OA niewątpliwą rolę odgrywają również jakość i
elementy wytwarzane przez błonę maziową i tkankę kostną. Niemniej
kluczem do rozwiązania problemu skutecznego leczenia tej choroby
wydaje się poznanie wszystkich zjawisk zachodzących w chrząstce
stawowej.

L49
ZMIANY W PŁYNIE STAWOWYM TOWARZYSZĄCE
CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW
Irena Zimmermann - Górska
Klinika Reumatologiczno - Rehabilitacyjna
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Choroba zwyrodnieniowa stawów - osteoarthritis ( OA) jest to
skojarzenie procesu niszczenia chrząstek stawowych i wtórnych zmian w
nasadach kostnych, które prowadzi do uszkodzenia anatomicznego
stawu, upośledzenia jego czynności i objawów bólowych. Zmianom
może towarzyszyć proces zapalny w błonie maziowej wywołany przez
reakcję immunologiczną na uwolnione antygeny chrząstki lub odczyn
związany z obecnością kryształów.
Płyn stawowy ma przeważnie charakter niezapalny ( typ I ).
W niektórych przypadkach jednak może nastąpić niewielki spadek
lepkości i wzrost stężenia białka. Dochodzi również do zwiększenia
liczby komórek, która jednak rzadko przekracza wartość 8000 w 1 mm3 są to przeważnie limfocyty. Płyn zawiera często fragmenty chrząstki,
włóknik i kryształy ( dwuwodny pirofosforan wapnia, hydroksyapatyt ).

L50
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
OSTEOARTHRITIS
Janusz E. Badurski
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok.

Logika terapii OA nakazuje dążyć do usunięcia przyczyny, leczyć proces
zwyrodnieniowy i konsekwencje choroby, a jej narzędziami są ortopedia
naprawcza, leki miejscowe i ogólne oraz elementy fizykoterapii. W
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pierwszym rzędzie obowiązkiem jest edukacja pacjenta o naturze
choroby, możliwościach leczenia i samopomocy oraz postępowanie
przeciwbólowe i usprawniające funkcję stawów. Leki grupuje się w
objawowe i modyfikujące strukturę stawu. Po pierwszych spodziewamy
się podtrzymania pozytywnego efektu leczniczego jeszcze w dwa, trzy
miesiące po ich odstawieniu. Po drugich – zahamowania lub odwrócenia
cech OA w stawie, pretenduje do nich siarczan glukozaminy. Za leki
objawowe uważa się siarczan glukozaminy i chondroityny, hydrolizaty
kolagenowe, diarhceinę, viskosuplementację hyaluronianami oraz
kapsaceinę przez skórnie jak również proste analgetyki i NSLPZ. Na
szczególną uwagę w tym roku zasługują inhibitory resorpcji kości oraz
veno-aktywne leki jak aescyna, hydroksyrutozyd i trybenozyd oraz
witaminy A, C, E i D, z których większość neutralizuje aktywne cząstki
tlenu i hamuje utlenianie lipidów, ale również hamuje resorpcję kości.
Tak odmienne w sowim działaniu antykatabolicznym leki wskazują na
wielokierunkowe mechanizmy degradujące chrząstkę stawową w
procesie OA.

L51
GLUCOSAMINE SULFATE THE FIRST PROVEN
TREATMENT FOR DISEASE (STRUCTURE)
MODIFICATION IN OSTEOARTHRITIS (SIARCZAN
GLUKOZAMINY - PIERWSZA METODA LECZENIA CHOROBY
ZWYRODNIENIOWEJ O DOWIEDZIONYM WPŁYWIE NA STRUKTURĘ
STAWU)

Marliese Annefeld Rotta Research Laboratorium, Monza, Italy
Introduction: The goal of pharmacological treatment of
osteoarthritis (OA) is to control symptoms (pain and limitation of
function) and possibly also to retard or stop joint deterioration
progression. Therefore drugs for the treatment of OA are classified as
symptom and structure modifying drugs in OA. Several clinical studies
have proven glucosamine sulfate (GS) to relieve symptoms in OA. These
clinical and also preclinical results suggested that GS can influence the
biology of joint structures. Glucosamine is an aminomonosaccharide
occurring naturally in almost all human tissues, largely in proteoglycans
of articular cartilage. The normal source of glucosamine is endogenous
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biosynthesis from glucose. Exogenous GS is the preferential source for
proteoglycan biosynthesis. GS is consequently incorporated into
proteoglycan molecules (1) and shows a special tropism for cartilaginous
tissues (2). Also sulfate ions are essential for glycosaminoglycan and
proteoglycan synthesis and contribute to the inhibition of cartilage
degrading enzymes. Preclinical experiments: GS stimulates
proteoglycan synthesis in human osteoarthritic chondroctyes in vitro
(3,4,5) and decreases the metalloproteinases, stromelysin and collagenase
(4,5,6). Glucosamine also inhibits compression induced catabolic
changes in chondrocyte biosynthesis and gene expression in bovine
articular chondroctyes (7). In rat articular chondrocyte cultures
glucosamine prevented dose-dependently the inhibitory effects of IL-1
(8). In vivo in animal OA models the in vitro results were confirmed and
reflected in reduced cartilage destruction (9,10,11). Clinical proof:
Encouraged by the favourable preclinical results with GS indicating a
normalisation of OA dysregulated cartilage metabolism, two clinical
long-term trials of 3 year duration were carried out to examine the effect
of GS on the progression of knee OA joint structural changes and
symptoms. In the studies 212 resp. 202 patients with knee OA (ACR
criteria) were randomly assigned, in a double-blind fashion, to the
continuous treatment with oral GS, 1500 mg once-a-day, or placebo for 3
years. Weight-bearing, antero-posterior radiographs of each knee were
taken at enrolment and after 1 and 3 years in the first study, in the second
study after 1, 2 and 3 years, standardising patient positioning and
radiographic procedure. In the first study total mean joint space width
(JSW) of the medial compartment of the tibio-femoral joint was assessed
by digital image analysis by a validated computerised algorithm, while in
the second study the minimum JSW of the narrowest medial joint space
was measured visually by a 0.1 mm graduated magnifying glass.
Symptoms were scored at each 4-month visit by the (total) WOMAC and
Lequesne indices. The two groups were comparable for demographic and
disease characteristics in both studies. In the first study (12) the placebotreated patients had an average joint space narrowing (JSN) of
approximately 0.08-0.1 mm/year, while no JSN occurred in the GS
group. A slight worsening in symptoms was evident at the end of the
treatment with placebo, compared to the improvement observed after GS.
In the second study (13) the 3-year JSN observed with placebo was
approximately 0.2mm and was significantly higher than with GS for
which like in the first study no JSN occurred in average. Symptoms
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improved in both groups, but significantly more with GS than with
placebo. The improvement tended to be proportionally higher on the
Lequesne index than on the WOMAC.
Conclusions: The clinical results have shown that GS has disease
modifying properties in OA by inhibiting further degeneration of
articular cartilage. They also confirmed that the natural JSN in knee OA
is slow but can be prevented by GS that also induces a significant
symptom improvement.

L52
LECZENIE USZKODZEŃ CHRZĘSTNYCH I
KOSTNO-CHRZĘSTNYCH KOLAN PRZY POMOCY
AUTOLOGICZNYCH PRZESZCZEPÓW
CHONDROCYTÓW
Lars Peterson
Gothenburg Medical Center, Gruvgatan 6, 421 30 Västra Frölunda, Sweden

W Szwecji od 1987r. wykonano autologiczne przeszczepy chondrocytów
(ACT) u ponad 1000 pacjentów.
Dwustu dziewiętnastu pacjentów przebyło ACT między 11/87 a 2/96, z
czego 213 oceniono po 2-11 latach. Oceniono 46 artroskopii rewizyjnych
i 19 bioptatów z miejsca przeszczepu. Sprawdzano sztywność
reperowanej tkanki przy pomocy elektromechanicznej próby wgłębienia
u 14 pacjentów. Oceniono 61 pacjentów z długim okresem obserwacji (5
– 11 lat) i wyniki porównano do wyników 2 letniej obserwacji.
Pacjentów podzielono na grupy: kłykieć k. udowej (FC), n=57, kłykieć k.
udowej z reperacją ACL (FC+ACL), n=27, osteochondritis dissecans
(OCD), n=32, rzepka (PAT), n=32, bloczek (TRO), n=12, mnogie
uszkodzenia (MUL), n=53. Dobre / znakomite wyniki (skala Cincinnati)
uzyskano u 90% (FC), 74% (FC+ACL), 84% (OCD), 69% (PAT), 58%
(TRO) i 75% (MUL) pacjentów. Ocena histologiczna wykazała
hialinopodobną tkankę w 80% bioptatów i znaleziono korelację między
naprawczą tkanką hialinopodobną a dobrymi/znakomitymi wynikami.
Sztywność wynosiła 2,7N dla tkanki naprawczej hialinopodobnej i 1,2N
dla tkanki naprawczej włóknistej, w porównaniu do 3,1N dla tkanki
zdrowej. Oceniono 46 pacjentów za pomocą artroskopii rewizyjnej,
używając punktacji ( punktacja maksymalna = 12) dla wypełnienia,
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połączenia i wyglądu makroskopowego uszkodzenia. Średnia punktacja
dla FC wynosiła 10,3, dla FC+ATL – 10,9, i dla OCD 10,5. U 61
pacjentów z długim okresem obserwacji porównano wyniki po dwóch
latach i na zakończenie obserwacji (5-11 lat, średnio 7,4). Po 2 latach 50
zakwalifikowano jako dobre i znakomite, a na zakończenie obserwacji
51 zakwalifikowano jako dobre i znakomite. Tkanka naprawcza po
leczeniu ACT jest podobna do chrząstki szklistej w charakterystyce
histologicznej i mechanicznej, co skutkuje dobrymi wynikami
klinicznymi u ponad 75% pacjentów. Najlepsze wyniki uzyskuje się w
uszkodzeniach kłykci k. udowej. Wyniki nie zmieniają się w długim
okresie obserwacji.

L53
DOŚWIADCZENIA OŚRODKA W OSWESTRY W
ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW AUTOLOGICZNYCH
CHONDROCYTÓW
Roberts S.
Consultant Orthopaedic & Sports Injury Surgeon, The Robert Jones & Agnes
Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry Shropshire SY10 7AG England

Autologiczne przeszczepy chondrocytów wykonywane są w
specjalistycznym szpitalu ortopedycznym w Oswestry, w Anglii od
1997r. Zabieg przeprowadzono do tej pory u 87 pacjentów, z których
wielu przebyło wcześniejszą, zakończoną niepowodzeniem operację z
powodu defektu chrząstki. Używaliśmy komórek wyhodowanych we
własnym akredytowanym laboratorium szpitalnym.
54 pacjentów widziano ponownie ponad rok po operacji. Nasze
doświadczenia dotyczą w większości uszkodzeń kłykci kości udowej
wielkości ok. 5 cm, ale zabiegi przeprowadzano dla znacznie większych
uszkodzeń, jak również wybranych defektów kostki, biodra i łokcia. W
niektórych przypadkach modyfikowaliśmy metodę Gothenburg, co dało
nam możliwość artroskopowej inspekcji i naprawy niektórych łat
okostnowych trzy tygodnie po szwie pierwszego etapu, jak również
wykonania biopsji po roku. Łączyliśmy również ACT z
autoprzeszczepami kostno-chrzęstnymi (mozaikoplastyka) do leczenia
głębszych uszkodzeń obejmujących kość podchrzęstną.
Wyniki oceniono przy pomocy skali Lysholm, artroskopii i biopsji
artroskopowej jak również MRI po roku i stanowią one część trwającego
nadal projektu badawczego.
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L54
MOŻLIWOŚCI LECZENIA USZKODZEŃ
CHRZĄSTKI STAWOWEJ
Jacek Kruczyński1, Tomasz Trzeciak1, Przemysław Lubiatowski2,
Tomasz Piontek3, Jacek Jaroszewski1
1

Katedra i Klinika Ortopedii A M w Poznaniu; 2 Katedra i Klinika
Traumatologii i Chirurgii Ręki AM w Poznaniu; 3 Katedra i Klinika Ortopedii
Dziecięcej AM w Poznaniu Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 56 nr
135/147.

Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnych metod leczenia
uszkodzeń chrząstki stawowej i wyników badań własnych. Na modelu
doświadczalnym
(króliki)
oceniono
potencjał
chondrogenny
przeszczepów ochrzęstnej, okostnej, szpiku kostnego, miazgi chrzęstnokostnej i autologicznych chondrocytów w leczeniu ubytków chrząstki
stawowej. Po okresie obserwacji 4, 8 i 12 tygodni stosowano metody
oceny makroskopowej (regularność pokrycia, poziom regeneratu w
stosunku do otaczającej chrząstki stawowej) i mikroskopowej
(morfologia regeneratu, integrację z otoczeniem, tworzenie
izogenicznych grup komórek, obecność szczelin i martwicy).
Przeszczepy ochrzęstnej i okostnej. Stymulacja komórek szpiku. We
wszystkich metodach stwierdzono rekonstrukcję konturów stawu.
Ubytek wypełniał regenerat o cechach zbliżonych do chrząstki stawowej.
W badaniu mikroskopowym w grupach z przeszczepami
chondrogenicznymi wypełnienie ubytku i rekonstrukcja kości
podchrzęstnej były istotnie lepsze w porównaniu z grupą bez
przeszczepów (stymulacja szpiku). Nie stwierdzono istotnych różnic
między grupami z przeszczepami okostnej i ochrzęstnej.
Przeszczepy miazgi chrzęstno-kostnej. W ocenie makro i mikroskopowej
po rekonstrukcji ubytków chrząstki stwierdzano w obrębie regeneratu
cechy chrząstki szklistopodobnej. Martwica komórek kostnych
otoczonych młodymi chondrocytami była dowodem na chondrogeniczny
potencjał użytego przeszczepu.
Przeszczepy autologicznych chondrocytów. Autologiczne chondrocyty
do przeszczepu uzyskiwano z hodowli in vitro po okresie 14 – 21 dni. W
ocenie makroskopowej regenerat wykazywał cechy otaczającej chrząstki.
W ocenie mikroskopowej widoczna była tkanka chrzęstna o dobrej
integracji z otoczeniem i regularnym układzie komórek zbliżonym do
prawidłowej chrząstki stawowej.
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Wnioski. Wszystkie opisane metody rekonstrukcji pozwoliły na
uzyskanie w miejscu uszkodzenia chrząstki stawowej regeneratu o
cechach zbliżonych do chrząstki szklistej.
Kliniczne zastosowanie przeszczepów okostnej i ochrzęstnej
(doniesienie wstępne)
Przeszczepy okostnej lub ochrzęstnej wykonano u 7 chorych z
uszkodzeniami chrząstki o powierzchni 2-10 cm2. W okresie
pooperacyjnym uzyskano znaczną poprawę kliniczną.

L55
IMMUNOHISTOCHEMICZNA ANALIZA LUDZKICH
I WOŁOWYCH CHONDROCYTÓW Z HODOWLI
KOMÓRKOWEJ
J. Lorkowski, E. Czerwiński
Klinika Ortopedii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków.

Hodowla ludzkich chondrocytów oferuje nowe podejście do
problemu leczenia degradacji chrząstki towarzyszącej wielu chorobom
stawów włączając chorobę zwyrodnieniowa stawów. Hodowla
chondrocytów stanowi użyteczny model do badania różnicowania
chondrocytów i oceny wpływu cytokin oraz czynników wzrostu,
kontrolujących utrzymanie lub supresję fenotypu zróżnicowanej
chrząstki. Stosowanie w badaniach ludzkich chondrocytów jest
problematyczne ze względu na fakt, że nie łatwo jest uzyskać
odpowiednią ilość komórek do hodowli z losowo wybranego zabiegu
operacyjnego, a ponadto następuje szybka utrata stabilności fenotypowej
dojrzałych ludzkich chondrocytów w hodowli. Celem naszej pracy było
porównanie prawidłowych, niestransformowanych ludzkich i wołowych
chondrocytów pochodzących z hodowli pierwotnych. Ludzka chrząstka
stawowa pochodząca ze stawów kolanowych pozyskiwana była podczas
zabiegu alloplastyki stawu kolanowego lub drogą autopsji. Wołowa
chrząstka stawowa pochodziła z wołowych stawów kolanowych z
miejscowej rzeźni. Izolacja chondrocytów została przeprowadzona
metodą enzymatyczną z wykorzystaniem trypsyny i kolagenazy. Po
okresie trawienia enzymatycznego zawiesina uzyskanych komórek
została umieszczona w naczyniach hodowlanych zawierających podłoże
hodowlane (podłoże Dulbecco MEM) wzbogacone płodową surowicą

81

wołową (10%, FBS), Fungizonem (0,5 g/ml) oraz gentamycyną (50
g/ml). Hodowla prowadzona była w inkubatorze w temperaturze 37C
w atmosferze nawilżonego powietrza wzbogaconego dwutlenkiem węgla
(5%). Podłoże hodowlane wymieniano co 3-4 dni. Po uzyskaniu stanu
konfluencji wykonywano pasaż. Żywotność komórek oceniana była na
podstawie barwienia z zastosowaniem błękitu trypanu. Barwienie
metachromatyczne substancji podstawowej z wykorzystaniem błękitu
alcianu było dodatnie zarówno w przypadku ludzkich jak i wołowych
chondrocytów. Obecność białka S-100 (przeciwciała poliklonalne antyS100) została wykazana w obu typach chondrocytów- ludzkich i
wołowych (detekcja z wykorzystaniem wtórnych przeciwciał
sprzężonych z peroksydazą). Podsumowując, na podstawie
immunohistochemicznej analizy hodowanych przez nas chondrocytów
wydaje się, że hodowla wołowych chondrocytów może stanowić dobry
model do analizy fizjologii i patologii chondrocytów.
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P001
CZY JEST KONIECZNOŚĆ TWORZENIA
POPULACYJNYCH, DENSYTOMETRYCZNYCH NORM
REFERENCYJNYCH DO BADAŃ DXA?
Dobreńko A., Badurski J., Daniluk S., Nowak A.
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok

Wstęp. Zgodnie z zaleceniami IOF z roku 2000 (1), za normy
densytometryczne uznaje się te, uzyskane w badaniu NHANES III,
wykonanymi w szyjce kości udowej (sz.k.u.) aparatem Hologic (2).
Przebadaliśmy populację kobiet z regionu Podlasia w celu porównania
wartości BMD sz.k.u. uzyskanych przez nas z normami dostarczonymi
przez producenta aparatu (Hologic).
Materiał i metody. Aparatem Hologic QDR 4500SL dokonaliśmy
pomiaru BMD sz.k.u. u 2153 kobiet w wieku 20-90 lat dotychczas nie
leczonych i nie zgłaszających współistnienia chorób wpływających na
metabolizm kości. Grupa kobiet w wieku 20-40 lat, decydującej o
wartości szczytowej BMD, a więc o T-score, rekrutowała się ze
zdrowych pielęgniarek, pracowniczek fizycznych i urzędniczek.
Zmierzone wartości BMD porównaliśmy z danymi z 1991 r,
dostarczonymi z aparatem oraz uzyskanymi w badaniach NHANES III
(1997) w poszczególnych dekadach życia.
Wyniki. Wyniki pomiarów BMD sz.k.u. przedstawia poniższa tabela.
PL
Wiek
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

N
18
124
409
424
659
507
12

BMD
0,870
0,855
0,824
0,797
0,713
0,704
0,606

SD
0,08
0,13
0,13
0,12
0,10
0,09
0,09

NHANES III
1997
BMD
SD
0,849
0,11
0,831
0,11
0,803
0,11
0,732
0,11
0,682
0,11
0,618
0,11
0,569
0,11

Hologic
1991
BMD
SD
0,894
0,1
0,871
0,1
0,826
0,1
0,766
0,1
0,700
0,1
0,636
0,1
0,581
0,1

PL vs.
H 1997

PL vs.
H 1991

2,41%
2,81%
2,55%
8,16%
4,35%
12,22%
6,11%

-2,76%
-1,87%
-0,24%
3,89%
1,82%
9,66%
4,13%

Wnioski. Niewielka różnica (maks. 2.81%) w wartościach BMD sz.k.u.
w wieku 20-39 lat (decydująca o tzw. szczytowej masie kostnej – young
adult a więc o T-score) nie wskazuje na potrzebę opracowywania
lokalnych norm referencyjnych, potwierdzając stanowisko IOF.
Piśmiennictwo: (1)Kanis J. i wsp.: Osteoporos Int 2000,11:192. (2)
Looker A. i wsp.: J Bone Miner Res 1997,12:1761.
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P002
CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY
BELECZKOWEJ KOŚCI GĄBCZASTEJ
W OSTEOPOROZIE POMENOPAUZALNEJ
I W OSTEOPOROZIE STARCZEJ
Jadwiga Jakubas-Przewłocka1, Andrzej Sawicki2.
1

Instytut Żywności i Żywienia, Akademia Medyczna w Warszawie
Instytut Żywności i Żywienia, Warszawskie Centrum Osteoporozy Osteomed..
IŻŻ, Samodzielna Pracownia Metabolizmu i Chorób Kości, Powsińska 61/63,
02-903 Warszawa
2

Celem pracy była ocena zmian struktury beleczkowej wywołanych
osteoporozą pomenopauzalną i osteoporozą starczą i wytypowanie
parametrów pozwalających na różnicowanie pomiędzy badanymi
strukturami.
Badania wykonano na 30 wycinkach kości beleczkowej pobranych
z talerza biodrowego od osób z osteoporozą pomenopauzalną (10),
osteoporozą starczą (13) i na wycinkach prawidłowych (7) pochodzących
z autopsji.
Mikroradiogramy wycinków przetwarzano za pomocą kamery CD
i przetwornika analogowo cyfrowego na obrazy cyfrowe, a następnie
analizowano stosując programy Multiscan i własny program Zbin2.
Mierzono następujące parametry: BV/TV – procentową objętość kości
beleczkowej, p – stosunek powierzchni beleczek poprzecznych do
podłużnych, f - współczynnik połączeń sieciowych i badano korelacje
pomiędzy nimi.
Zakresy zmierzonych wartości BV/TV oraz współczynników p dla trzech
badanych grup różnią się między sobą. Wartość średnia współczynnika
połączeń sieciowych f wyznaczona dla struktur w osteoporozie starczej
jest wyższa od wartości średniej dla osteoporozy pomenopauzalnej.
Trzy badane grupy różnicuje znamiennie współczynik korelacji. Dla
struktur prawidłowych obserwuje się silną korelację pomiędzy BV/TV
a współczynnikiem połączeń sieciowych (r>0,80), w osteoporozie
starczej i pomenopauzalnej korelacja ta jest słaba (r < 0,40).
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P003
GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI ORAZ PODAŻ WAPNIA Z
MLEKA I JEGO PRZETWORÓW U KOBIET W WIEKU
40-55 LAT
Andrzej Sawicki 1,2, Andrzej Dębiński 1, Krzysztof Godwod 3
1

Samodzielna Pracownia Metabolizmu Mineralnego i Chorób Kości, Instytut
Żywności i Żywienia, 2 Warszawskie Centrum Osteoporozy i Gospodarki
Wapniowej „Osteomed”, 3 Instytut Fizyki PAN.
Instytut Żywności i Żywienia, ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa

Celem pracy była ocena wpływu wielkości spożycia wapnia
z mleka i jego przetworów na gęstość minerałów kości u kobiet w
okresie okołomenopauzalnym
Badania wykonano u 112 kobiet w wieku 40-55 lat. Badania
densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego L1-L4 (BMD-AP), kości
szyjki udowej (BMD-N), trójkąta Warda (BMD-W) oraz krętarza
większego (BMD-TR) wykonano aparatem Hologic 4500A. Dobowe
spożycie wapnia z mleka i jego przetworów (CaML) oceniano w oparciu
o ankietę wywiadu żywieniowego. Analizę statystyczną wyników
wykonano za pomocą pakietu Statistica PL (StatSoft).
U kobiet po menopauzie w porównaniu do kobiet przed
menopauzą stwierdzono istotnie niższe BMD-AP (1,0070,146 vs.
0,9040,189 g/cm2) i BMD-N (0,9440,114 vs. 0,8080,111 g/cm2).
Wykazano istotną dodatnią korelację pomiędzy CaML a BMD-AP
u kobiet po menopauzie (r=0,486, p<0,05) oraz brak tej zależności
u kobiet przed menopauzą (r=-0,185, NS). Stwierdzono istotną
statystycznie ujemną korelację pomiędzy wiekiem a: BMD-AP, BMD-N,
BMD-W (odpowiednio: r=-0,288, p<0,05; r=-0,452, p<0,05; r=-0,339,
p<0,05). Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w dobowym
spożyciu wapnia z mleka i jego przetworów pomiędzy kobietami w
okresie przed- i po- menopauzalnym (592,1367,2 vs. 593,5403,5
mg/d).
Wiek oraz zanik czynności gonad ma zasadniczy wpływ na
gęstość minerałów kości u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
Niska podaż wapnia może być czynnikiem zwiększającym utratę
kości w kręgosłupie lędźwiowym w okresie pomenopauzalnym.
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P004
ŻYWIENIOWE CZYNNIKI RYZYKA OSTEOPOROZY U
OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
Grażyna Duda, Juliusz Przysławski
Katedra i Zakład Bromatologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
Adres korespondencyjny: Katedra i Zakład Bromatologii, Akademia Medyczna im.
K.Marcinkowskiego ul. Łąkowa ½, 61-878 Poznań

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, obserwuje się stały wzrost
populacji osób starszych. Jedną z chorób, której częstość występowania
nasila się wraz z wiekiem jest osteoporoza. Z uwagi na skalę problemu
osteoporozę traktuje się, obok chorób układu krążenia i nowotworów, za
jedną z chorób cywilizacyjnych, zależną w znacznym stopniu od tzw.
stylu życia. Jednym z jego ważnych i wciąż niedocenianych elementów
jest sposób odżywiania. Biorąc pod uwagę ten aspekt, podjęto badania
zmierzające do określenia żywieniowych czynników ryzyka rozwoju
osteoporozy u osób w wieku podeszłym, tj. tej grupy wiekowej, wśród
której schorzenie to powoduje nie tylko obniżenie tzw. jakości życia lecz
stanowi także poważny problem terapeutyczny. W analizie sposobu
żywienia omawianej populacji szczególną uwagę zwrócono na wielkość
spożycia podstawowych składników pokarmowych, składników
mineralnych ( wapnia, magnezu i fosforu) oraz witaminy D. Badaniami
objęto 600- osobową grupę mieszkańców Poznania, w wieku powyżej
65lat, wśród których przeprowadzono indywidualną ocenę sposobu
żywienia, w oparciu o wywiad żywieniowy dotyczący spożycia w
okresie ostatnich 24- godzin. Analizę danych, pod kątem składu
jakościowego i ilościowego, przeprowadzono wykorzystując program
komputerowy, stanowiący poszerzoną wersję „Tabel składu i wartości
odżywczej produktów spożywczych”. Uzyskane dane porównano z
normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia.
Wykazano szereg nieprawidłowości w sposobie odżywiania się badanej
populacji. Stwierdzono m. in. niewłaściwe zbilansowanie spożywanych
całodziennych racji pokarmowych w składniki podstawowe (białka,
tłuszcze i węglowodany) , niedobór witaminy D oraz wapnia i magnezu
przy równoczesnej nadmiernej podaży fosforu. Potwierdzony w badaniu
nieprawidłowy sposób żywienia osób w wieku podeszłym może
odgrywać istotną rolę w powstawaniu i nasileniu zmian
osteoporotycznych i skłania do zwrócenia większej uwagi na
konieczność zmian niewłaściwych nawyków żywieniowych.
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P005
SPOŻYCIE WAPNIA, FOSFORU I MAGNEZU PRZEZ
OSOBY W WIEKU PODESZŁYM Z WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Małgorzata Anna Słowińska, Lidia Wądołowska
Instytut Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
10-718 Olsztyn, ul.Słoneczna 44A

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędna jest
obecność składników mineralnych na odpowiednim poziomie. Zarówno
zbyt niskie stężenie makro- i mikroelementów, jak i przekroczenie
maksymalnego poziomu, zaburza funkcjonowanie organizmu powodując
liczne choroby. Celem niniejszej pracy była analiza poziomów spożycia
wybranych składników mineralnych przez osoby starsze.
Badania przeprowadzono w 1999 roku wśród osób w wieku 7580 lat na stałe mieszkających w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Ogółem przebadano 160 mężczyzn i 194 kobiety. Średnie spożycie
składników pokarmowych oszacowano metodą wywiadu 24-godzinnego,
które po uwzględnieniu standardowych strat porównano z normą na
poziomie bezpiecznym. Średnie spożycie wybranych składników
mineralnych, tj. Ca, P i Mg porównano w grupach płci, uwzględniając
wytypowane klasy realizacji normy (66,7%, 90% i 110% normy).
Analizę statystyczną wyników przeprowadzono programem Statistica
v.5.5 przy poziomie istotności p0,05.
W grupie badanych mężczyzn, w porównaniu z kobietami,
stwierdzono istotnie wyższy (p0,05) stopień realizacji normy na energię
(odpowiednio 85% i 77% normy), białko (114% i 94% normy) i tłuszcz
(110% i 94% normy). W obu grupach płci wykazano zbyt niski stopień
realizacji normy na węglowodany (mężczyźni i kobiety 73% normy)
oraz wapń (49% i 37% normy) i magnez (70% i 64% normy) przy
jednocześnie zbyt wysokim stopniu realizacji normy na P (164% i 105%
normy). Wskazujące na duże ryzyko niedoboru (tj. poniżej 66,7%
normy) średnie spożycie wapnia i magnezu wykazano odpowiednio dla
66-82% i 55-59% badanych osób. Spożycie fosforu natomiast powyżej
110% normy stwierdzono u 43-78% badanych osób.
Stwierdzone niskie spożycie wapnia i magnezu przy
jednocześnie wysokim spożyciu fosforu może stanowić duże ryzyko
niedoboru i świadczyć o niekorzystnych zwyczajach żywieniowych.
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P006
OSTEOPOROZA U PACJENTÓW PO 60 ROKU
ŻYCIA HOSPITALIZOWANYCH NA ODDZIALE
INTERNISTYCZNO-GERIATRYCZNYM
Jolanta Twardowska-Rajewska1, Franciszek Rajewski2
1

Zakład Edukacji Dorosłych Wydziału Nauk Edukacyjnych UAM w Poznaniu,
Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej im.
K.Marcinkowskiego w Poznaniu.
Adres do korespondencji: ul. Gosienieckiego 6, 61-407 Poznań
2

Wstęp: Osteoporoza wieku podeszłego rzadko bywa główną przyczyną
przyjęcia pacjenta po 60 r.ż. do szpitala. Jedną z przyczyn hospitalizacji mogą
być bóle koścca z nieustalonej dotąd przyczyny. Powodem przyjęcia osób
starszych bywają zwykle choroby tzw. ogólnointernistyczne - ostre lub
przewlekłe w stadium zaostrzenia. Cel pracy. Postanowiono przeanalizować
rozpoznania ostateczne pacjentów po 60 r.ż., hospitalizowanych na oddziale
internistyczno-geriatrycznym wielospecjalistycznego szpitala na peryferiach
dużego miasta, pod kątem występowania osteoporozy innych współistniejących
schorzeń. Materiał i metoda: Spośród 316 historii chorób osób
hospitalizowanych w ciągu 1 roku, wyłoniono 36 osób z rozpoznaniem
osteoporozy (T-score <2,5), u osób tych przeanalizowano rozpoznania
współistniejących chorób. Wyniki: Spośród 36 badanych - 9 osób mieściło się
w przedziale wiekowym do 60 lat (kobiety). Pozostałych 27 pacjentów
przekroczyło 60 rok życia (26 kobiet i 1 mężczyzna). Najczęstszym
rozpoznaniem współistniejącym z osteoporozą w grupie do 60 lat było
schorzenie układu pokarmowego (77%), następnie choroba zwyrodnieniowa
stawów (44%). W grupie powyżej 60 r.ż. przeważały jako współistniejące
schorzenia układu krążenia (81%), choroby układu pokarmowego (65%)
i choroby zwyrodnieniowe stawów (70%). Najniższa wartość T-score w grupie
poniżej 60 r.ż. wynosiła -3,4 zaś w grupie starszych -5,4. Wnioski: Częstość
współistniejących z osteoporozą schorzeń w piątej dekadzie życia (kobiety
z osteoporozą postmenopauzalną) tj. chorób układu pokarmowego i układu
ruchu sugeruje nakładanie się na czynnik hormonalny zaburzeń odżywiania
i zwyrodnieniowo zapalnych schorzeń kości. W grupie po 60 r.ż. przeważające
choroby układu krążenia (zgodnie z patofizjologią osteoporozy) są dowodem
wpływu zaburzeń ukrwienia na metabolizm kości (również nakładanie się stylu
życia osoby przewlekle chorej). Starość jest okresem występowania
polipatologii, wikłającej starzenie fizjologiczne, czyniącej ten okres życia
okresem o niskiej sprawności funkcjonalnej i złej jakości życia (QL), co
w zrozumiały sposób wpływa na stan kośca.
Słowa kluczowe: osteoporoza, starość, wpsółisnienie chorób, polipatologia,
jakość życia
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P007
KOBIETY Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ W WYWIADZIE
MAJĄ STATYSTYCZNIE ZNAMIENNIE NIŻSZĄ MASĘ
KOSTNĄ. WYNIKI BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH
REGIONU PODLASKIEGO
N.A.Nowak,(1) J.E.Badurski (1),
S.Daniluk,(1) E.Z. Jeziernicka (1).

J.Supronik(2),

A.Dobrenko(1),

Centrum osteoporozy i Chorób Kostno- Stawowych, 15-461 Białystok,
Waryńskiego6, i Oddział Chorób Wemętrznych i Osteoartrologii Szpiatala
Śniadeckiego .Białystok.

Wprowadzenie: Są badania , wskazujące że osteoporoza u kobiet często
towarzyszy miażdżycy, szczególnie naczyń wieńcowych , (1,2) a to
może sugerować wspólne podłoże tych dwóch chorób. Podjęliśmy próbę
oceny tego zjawiska wśród kobiet , uczestniczek badania
epidemiologicznego dotyczącego wpływu czynników środowiskowych
na metabolizm kostny i złamnia.
Materiał i Metody: 727 kobiet, w wieku powyżej 45 lat, dobranych
losowo, mieszkanek województwa Podlaskiego , zostało poddanych
badaniu . Wszystkie pacjentki wypełniły kwestionariusz dotyczący ich
medycznej przeszłości i zgłosiły się na badanie DXA., które
wykonaliśmy przy użyciu aparatu HOLOGIC QDR w szyjce kości
udowej (sz.k.u.), i kręgosłupie lędźwiowym L1-L4. 173 z 727 pań
podało w ankiecie istnienie od kilku lat , co najmniej od pięciu,
zdiagnozowanej choroby wieńcowej (CHW). Średni wiek w tej grupie
wynosił 56,2 . Kobiety te były pod stała kontrolą swoich lekarzy
rodzinnych.
Wyniki: Kobiety z chorobą wieńcową w wywiadzie miały statystycznie
znamiennie niższą masę kostną , p=0,002 w sz. k. u. w porównaniu do
grupy kobiet bez CHW.
Średni T score
Sz.k.u
L1-L4
Total hip

Brak CHW n=554
CHW n=173
-1,08
-1,42
-1,12
-1,3
-0,11
-0,259

p
P=0,002
P=0,15
P=0,1

Wnioski: Powyższe wyniki popierają teorię, że wypadnięcie funkcji
jajników jest wspólną przyczyną zarówno utraty masy kostnej jak i
miażdżycy .
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P008
KOBIETY Z NISKIM WSKAŹNIKIEM MASY CIAŁA
MAJĄ RÓWNIEŻ NISKĄ MASĘ KOSTNĄ. WYNIKI
BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH REGIONU
PODLASKIEGO
N.A.Nowak(1),
J.E.Badurski,(1),
S.Daniluk(1), E..Z. Jeziernicka (1)

A.Dobrenko(1),

J.Supronik(2)

1.Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, 15-461Białystok,
Waryńskiego 6; 2. Oddział Chorób Wewnętrznych i Osteoartrologii Szpitala
Śniadeckiego , Białystok.

Wprowadzenie: Niska masa ciała, poniżej 57 kg. w publikowanych
badaniach epidemiologicznych jest uznawana za czynnik ryzyka
osteoporozy. Podjęliśmy próbę oceny tego zjawiska w naszej populacji,
w reprezentatywnej grupie kobiet, mieszkanek Białegostoku
i okolicznych miejscowości, uczestniczek badania epoidemiologicznego.
Celem niniejszego doniesienia jest porównanie wskaźnika masy ciała i
gęstości masy kostnej.
Materiał i Metody: 727 kobiet , losowo dobranych, w wieku > 45 lat
zgłosiło się na badania masy kostnej , które wykonaliśmy aparatem
HOLOGIC QDR 4500SL, w szyjce kości udowej(sz.k.u.) i kręgosłupie
lędźwiowym L1-L4, a także zmierzyliśmy wzrost i wagę pacjentek,
obliczając wskaźnik masy ciała wg. wzoru: waga / wzrost(m) 2 .
Wyniki przedstawiają, że kobiety z niskim BMI <20kg/m2, mają
statystycznie znamiennie niższą masę kostną we wszystkich miejscach
pomiaru w stosunku do kobiet z prawidłowym BMI.
Średni T-score BMI>20
Niskie BMI <20 p
n=646
n=81
T-score sz.k.u. -1,12
-2,41
P=0,001
T-score total
-0,09
-1,79
P=0,000
T-score L1-L4 -1,13
-2,16
P=0,008
Wnioski: Wyniki tej analizy, podobnie do uzyskanych przez innych
badaczy mogą wskazywać , że niska masa kostna częstsza jest u kobiet z
niskim wskaźnikiem masy ciała .
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P009
STĘŻENIE HORMONU WZROSTU,
INSULINOPODOBNEGO CZYNNIKA WZROSTU
I PROLAKTYNY U KOBIET Z OSTEOPENIĄ
I OSTEOPOROZĄ
Adam Kozłowski 1, Stanisław Stanosz2
1

Zakład Higieny i Epidemiologii PAM 2Pracownia Menopauzy i Andropauzy
PAM ; al. Powstańców Wlkp.72 70-111 Szczecin

Wstęp. Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 jest czynnikiem poprzez
który hormon wzrostu (GH) działają pośrednio na tkankę kostną
zwiększają obrót kostny i gęstość mineralną tkanki kostnej (BMD).
Prolaktyna (PRL) działa hamująco na osteoblasty.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stężeń insulinopodobnego czynnika
wzrostowego, hormonu wzrostu i prolaktyny w zależności od stopnia
gęstości mineralnej trzonów kręgów lędźwiowych L1-L5.
Materiał i Metodyka. Obserwacjami klinicznymi objęto 81 kobiet
w wieku 51,6 +/- 3,9 lat, we wczesnym okresie fizjologicznego
przekwitania z negatywnym wywiadem w zakresie schorzeń
metabolicznych. Wszystkie kobiety w oparciu o wstępne wyniki badań
densytometrycznych (BMD) trzonów kręgów lędźwiowych L1-L5
w projekcji przednio-tylnej podzielono na trzy grupy według raportu
WHO , które pod względem wieku nie różniły się istotnie statystycznie:
grupa I – kontrolna , grupa II – z osteopenią, grupa III – z osteoporozą.
Stężenia
IGF-1
i prolaktyny
oznaczane
były
metodami
radioimmunologicznymi.
Wyniki. Stwierdzono, że stężenie IGF-1 u kobiet z osteoporozą było
istotnie statystycznie niższe (p<0,005) natomiast w grupie kobiet ze
zwyrodnieniem stężenie to było niższe w niewielkim stopniu (p>0,87),
od występującego w grupie II. Stężenia prolaktyny w warunkach
podstawowych było nieistotnie statystycznie niższe w porównaniu do
grupy kontrolnej. Wartości stężeń w grupie III również były nieistotnie
statystycznie niższe w porównaniu do grupy kontrolnej. Po teście
z metoklopramidem procentowy przyrost stężenia prolaktyny u kobiet
z osteoporozą był istotnie większy (p<0,002) niż u kobiet ze
zwyrodnieniem (p<0,03) w porównaniu do grupy kontrolnej.
Wniosek. Obniżeniu stopnia mineralizacji trzonów kręgów lędźwiowych
towarzyszy spadek stężeń hormonu wzrostu i insulinopodobnego
czynnika wzrostowego, oraz wzrost stężeń prolaktyny.
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P010
WPŁYW IGF-I ORAZ IGFBP-3 NA MINERALNĄ
GĘSTOŚĆ KOŚCI U KOBIET W WIEKU
POMENOPAUZALNYM
Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Arkadiusz Zygmunt , Andrzej Lewiński
Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy, Szpital Kliniczny nr 3,
Zakład Tyreologii Akademii Medycznej w Łodzi 90-245 Łódź, Wierzbowa 38

Stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostowego-I (IGF-I) w
surowicy obniża się z wiekiem, ale związek pomiędzy IGF-I a rozwojem
osteoporozy pomenopauzalnej nie jest wyjaśniony. IGFBP-3 jest
białkiem wiążącym IGF-I, służy jako metaboliczny rezerwuar IGF-1 i
przedłuża jego czas półtrwania.
Celem pracy było określenie wpływu zmian stężenia IGF-I oraz
IGFBP-3 na mineralną gęstość kostną (BMD) u kobiet w okresie
pomenopauzalnym.
Pacjenci i metody: Do badania włączono 62 kobiety po
menopauzie, średni wiek wynosił 69,8 lat. Wszystkie pacjentki
przebadano w celu wykluczenia innych czynników rozwoju osteoporozy.
U każdej chorej wykonano badanie densytometryczne posługując się
techniką DEXA (DPX, Lunar, USA), określając BMD (g/cm2) w szyjce
kości udowej. IGF-I i jego białko wiążące oznaczono
radioimmunologicznie (IGF-I Biosource Europe S.A., Belgium; IGFBP3 Immunotech, France).
Wyniki: Zarówno stężenie IGF-I jak i IGFBP-3 było znacząco
niższe w surowicach kobiet z osteoporozą (p<0.005) i wykazywało
dodatnią korelację z BMD szyjki kości udowej (r=0.43).
Wniosek: Nasze obserwacje wskazują, niskie stężenie IGF-I i jego
białka wiążącego może być odpowiedzialne za obniżanie mineralnej
gęstości kostnej, co może prowadzić do rozwoju osteoporozy.
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P011
REKREACYJNA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA
PRZED I PO 30 ROKU ŻYCIA A TEMPO REDUKCJI
Z WIEKIEM BMC KOŚĆCA OBWODOWEGO
MĘŻCZYZN
Marek Mędraś1,2, Ewa Anita Jankowska3, Elżbieta Rogucka3
1
Kat. i Zakład Medycyny Sportu AWF we Wrocławiu,
2
Kat. i Kl. Endokrynologii AM we Wrocławiu,
3
Zakład Antropologii PAN, Wrocław

Celem pracy była ocena, w jakim stopniu systematyczna rekreacyjna
aktywność sportowa przed i po 30 roku życia wpływają na tempo
redukcji gęstości mineralnej kośćca obwodowego z wiekiem u
mężczyzn. W grupie 239 zdrowych mężczyzn w wieku 35-63 lat,
mieszkańców Wrocławia zmierzono gęstość mineralną (BMC) części
beleczkowej, korowej i całej kości promieniowej ręki niedominującej
metodą pQCT (Stratec 960). Tempo zmniejszania się z wiekiem BMC
określono za pomocą standaryzowanych współczynników  regresji
liniowej: a) w 2 grupach mężczyzn, którzy przed 30 rokiem życia
uprawiali (bądź nie) określoną dyscyplinę sportową przez co najmniej 2
lata, b) w 2 grupach mężczyzn, którzy aktualnie od co najmniej 2 lat
uprawiają (bądź nie) rekreacyjnie aktywność fizyczną. Tempo
zmniejszania się z wiekiem BMC wśród mężczyzn uprawiających versus
nie uprawiających codziennie rekreacyjnie aktywność fizyczną
przedstawiało się następująco: =-0,40 vs =-0,47 dla BMC części
beleczkowej, =-0,28 vs =-0,36 dla BMC części korowej i =-0,35 vs
=-0,43 dla BMC całej kości promieniowej (różnice wartości  istotne
statystycznie). Tempo zmniejszania się z wiekiem BMC wśród
mężczyzn uprawiających versus nie uprawiających określoną dyscyplinę
sportową przed 30 rokiem życia przedstawiało się następująco: =-0,25
vs =-0,27 dla BMC części beleczkowej, =-0,21 vs =-0,23 dla BMC
części korowej i =-0,28 vs =-0,31 dla BMC całej kości promieniowej
(różnice wartości  nieistotne statystycznie). Regularna codzienna
aktywność fizyczna (po 30 roku życia) spowalnia tempo redukcji BMC
kości promieniowej w procesie starzenia się, podczas gdy uprawianie
dyscypliny sportowej w młodości nie wpływa na dynamikę zmian z
wiekiem gęstości mineralnej kośćca obwodowego mężczyzn.
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P012
WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA BADANIA
DENSYTOMETRYCZNEGO PRZEDRAMIENIA
W ROZPOZNAWANIU OSTEOPOROZY
R. T. Kukiełka, E. Czerwiński
Klinika Ortopedii CMUJ , ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków

W diagnostyce osteoporozy obecnie największy nacisk kładzie
się na ocenę ryzyka złamania. Według najnowszych zaleceń grupy
roboczej WHO podstawowym kryterium rozpoznawania osteoporozy jest
badanie densytometryczne metodą DEXA bliższego odcinka kości
udowej, które to badanie równie dobrze przewiduje ryzyko złamania
szyjki kości udowej, nadgarstka i kręgosłupa. Celem pracy była ocena
korelacji wyników badania densytometrycznego przedramienia w
rozpoznawaniu osteoporozy w oparciu o badanie bliższego końca kości
udowej.
W celu określenia wartości badania densytometrycznego
przedramienia wykonano jednoczesne pomiary densytometryczne
przedramienia (Osteometer DTX-200 (DEXA) - pomiary w odcinku distal i
ultradistal) i bliższego końca kości udowej (densytometr DPX-IQ Lunar pomiary BMD pola szyjki, trójkąta Warda, krętarza, trzon oraz pomiar
całkowity) w grupie 600 kobiet w wieku od 26 do 88 r.ż. (średnia 56,6 lat).
W celu określenia wartości diagnostycznej badania przedramienia
porównano u każdego pacjenta jego wartość do wyników pomiaru i
bliższego końca kości udowej. Za wynik zgodny uznano badanie, w którym
rozpoznanie lub wykluczenie osteoporozy w badaniu przedramienia
potwierdzone zostało pomiarem bliższego końca kości udowej.
Porównanie zgodności wyników pomiarów w densytometrii
osiowej i obwodowej w grupie kobiet dało 83% wyników zgodnych.
Najlepszą zgodność uzyskano w grupach wiekowych 20-39- 92% oraz 8089 – 100%, w pozostałych grupach zgodność wahała się w od 75 do 87%.
Ponadto obliczono wysokie współczynniki korelacji pomiędzy pomiarami w
trójkącie Warda i w odcinku ultradistal przedramienia (r = 0,78), polem
szyjki i odcinkiem ultradistal przedramienia oraz trójkątem Warda i
odcinkiem distal (r = 0,75).
Badanie
densytometryczne
przedramienia
jest
nadal
wartościową, tanią i precyzyjną metodą w diagnostyce osteoporozy.
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P013
BŁĘDY POMIARU GĘSTOŚCI MINERALNEJ SZYJKI
KOŚCI UDOWEJ METODĄ DEXA
E. Czerwiński, R.T. Kukiełka, M. Kasprzyk
Klinika Ortopedii CM UJ ul. Kopernika 19a, 31-501 Kraków

Ocena BMD bliższego odcinka kości udowej ma krytyczne znaczenie w
diagnostyce i leczeniu osteoporozy. Pozwala na ocenę względnego i
bezwzględnego ryzyka złamania szyjki kości udowej i złamań
przezkrętarzowych i na tej podstawie upoważnia do rozpoczęcia
leczenia.
Pomiaru dokonujemy w polach (ROI) bliższego odcinka uda: Neck,
Troch, Ward, Shaft i Total. Warunkiem prawidłowego pomiaru jest
ustawienie kończyny w dolnej w rotacji 150. Na wynik pomiaru w
poszczególnych polach zainteresowania może mieć nieprawidłowe
nieprawidłowe bądź wymuszone ustawienie kończyny, co często
spotykamy w zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego.
Celem pracy była ocena zmienności pomiarów gęstości mineralnej
w bliższym odcinku kości udowej w zależności od rotacji kończyny
dolnej oraz określenia błędu pomiędzy trzema doświadczonymi
technikami.
Przebadano 14 osób przy użyciu aparatu DPX – IQ w wieku 46-72 lat,
wykonując pomiary densytometryczne bliższego odcinka kości udowej
w rotacji kończyny dolnej odpowiednio: wewnętrznej 150 (prawidłowej),
rotacji 00 oraz rotacji zewnętrznej 150.
Stwierdzono zmienność pomiarów w poszczególnych polach w
zależności od rotacji kończyny. Rotacja zewnętrzna 150 powoduje
wzrost pomiaru w polu Neck o średnio 6%. Niższe wyniki uzyskano dla
pola NECK w rotacji 00. Pozostałe pola również wykazały zmienność
pomiaru w zależności od ustawienia rotacyjnego kończyny.
W zakresie pomiarów trzech operatorów przy repozycji pacjenta
stwierdzono występowanie błędu pomiaru w różnych polach bliższego
odcinka kości udowej od 1-6%, średnio 3%, największy w zakresie
krętarza większego. Ocena gęstości mineralnej kości udowej daje
dokładny i powtarzalny pomiar pod warunkiem prawidłowego
ustawienia kończyny dolnej w rotacji wewnętrznej. Utrwalone
ustawienie kończyny dolnej w rotacji zewnętrznej u chorych ze
zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego ma istotny wpływ na
wynik pomiaru.
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P014
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY
W DIAGNOSTYCE DENSYTOMETRYCZNEJ
OSTEOPOROZY
Marek Kaleta, Tadeusz Szymon Gaździk, Krzysztof Wójcik, Sławomir Wroński
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śl.AM w Katowicach
Adres korespondencyjny 1-go autora: ul. Woźniaka 57/13, 41-902 BYTOM
Na podstawie przeglądu piśmiennictwa światowego można przyjąć, że przy
dzisiejszym stanie wiedzy, możliwościach technicznych aparatury oraz
dostępności badania najbardziej przydatne do oceny metabolizmu kostnego,
szczególnie diagnostyki
osteoporozy,
jest
rentgenowskie
badanie
densytometryczne podwójnej energii (DEXA). Metoda ta nie jest jednak
pozbawiona błędów, obciążających końcowy wynik pomiaru. Opierając się
głównie na własnych doświadczeniach, przedstawiono najczęściej spotykane
błędy techniki densytometrycznej. W badaniach korzystano z aparatury
pomiarowej firmy Lunar Corpoartion o nazwie DPX-L. Błędy badania
densytometrycznego podzielono na trzy grupy: - wynikające ze strony obiektu
badanego, - analizy densytometrycznej, - inne błędy. W pierwszej grupie
uwzględniono czynniki, zarówno zawyżające (+), jak i zaniżające (-) końcowy
wynik badania: zmiany zwyrodnieniowe (+), skoliozę (+), obecność ciał obcych
np. metal (-), stan po złamaniu (+), obecność struktur patologicznych (+ lub -),
złamania osteoporotyczne (+) oraz nieprawidłowe ułożenie obiektu badanego (+
lub -). Do błędów analizy zaliczono: nieprawidłowo wprowadzone dane
dotyczące wieku, wzrostu i masy ciała (mające wpływ na wartości Z-score),
pomyłki dotyczące płci (powodujące zafałszowanie T-score oraz Z-score) oraz
nieprawidłowo
ustalone
pola
pomiarowe.
Inne
błędy
badania
densytometrycznego to: niewykalibrowana lub nieprawidłowo wykalibrowana
aparatura pomiarowa oraz błędy programu komputerowego. Poszczególne błędy
powodowały zafałszowanie wyników badań, sięgające od 1% do 37%.
Zsumowanie się kilku ww. błędów zmieniało dokładność badania nawet o ponad
100%. Największą niedokładnością obciążone było badanie odcinka
lędźwiowego kręgosłupa. Powtarzalność wyników aparatury DEXA (określana
w specyfikacji aparaturowej) waha się, dla poszczególnych odcinków szkieletu
od 0,9 do 2,5% współczynnika zmienności, a dokładność od 3 do 5%. Wynika z
tego, że zachowując jak najściślejsze zasady wykonywania badań możemy
uzyskać błąd pomiaru wynoszący klika procent. Na ostateczny wynik pomiaru
rzutują również błędy wykonania i interpretacji, zaliczone do trzech ww. grup.
Uważamy, że badanie DEXA jest doskonałym badaniem w diagnostyce
osteoporozy (w ocenie statycznej kości). Natomiast jego wartość maleje w
monitorowaniu zmian dynamicznych tkanki kostnej (np. w ocenie skuteczności
leczenia), nawet w jedno lub dwu letnich odstępach czasowych.
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P015
ZASTOSOWANIE TRÓJWYMIAROWEGO (3D)
OBRAZOWANIA TOMOGRAFICZNEGO
W DIAGNOSTYCE OSTEOPOROZY
Tomasz Kubik1, Piotr Głuszko2, Mariusz Korkosz2, Jerzy Kunz2, Mieczysław
Pasowicz3, Eugeniusz Rokita1,2, Krzysztof Żmudka2.
1
instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła Ii W
Krakowie. Instytut Fizyki Uj, Ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków.

Densytometryczna diagnostyka tkanki kostnej posiada pewne
wady: (1) precyzja pomiarów w porównaniu z szybkością ubytku
masy kostnej wymusza wykonywanie badań w odstępach dwu-,
trzyletnich, (2) zastosowanie pewnych leków powoduje wzrost
masy kostnej bez zmniejszenia ryzyka wystąpienia złamania.
Wynika stąd, że densytometryczny opis własności mechanicznych
tkanki kostnej posiada ograniczenia. W pracy wykorzystano do
celów diagnostycznych obrazy tomograficzne struktury kostnej,
oraz
porównano
wartość
diagnostyczną
parametrów
strukturalnych i densytometrycznych. Badaniom poddano serię 20
kręgów L3 pobranych od osób zmarłych płci męskiej w różnym
wieku. Materiał został podzielony na dwie grupy w oparciu o
pomiary densytometryczne (DXA): przypadki bez widocznych
zmian osteoporotycznych oraz przypadki z widocznymi
zmianami. Wykonano pomiary 40-50 przekrojów (CT) dla
każdego kręgu. W dalszej analizie dokonano binaryzacji i
szkieletyzacji obrazów. Na podstawie uzyskanych przekrojów
zrekonstruowano 3D obraz struktury. Dla 3D obrazów obliczono
następujące parametry charakteryzujące strukturę kości: objętość
kości/całkowita objętość, średnia długość beleczek, współczynnik
asymetrii, ‘star volume’ jamek szpikowych, liczbę Eulera
opisującą topologiczne własności obiektu. Obliczenia wykonano
wykorzystując własne oprogramowanie. Uzyskane wyniki
potwierdziły, że wybrane parametry strukturalne niosą
wartościową informację diagnostyczną i dobrze opisują stopień
zaawansowania osteoporozy szczególnie dla starszych osób.
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P016
KOMPUTEROWA ANALIZA STRUKTURY KOŚCI
NA RADIOGRAMIE. KORELACJE Z GĘSTOŚCIĄ
MINERALNĄ I PARAMETRAMI
HISTOMORFOMETRYCZNYMI
E. Czerwiński1, K. Hubner1, A. Sawiec2, T. Majchrzak1
1
2

Klinika Ortopedii CMUJ, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19,
Krakowskie Centrum Osteoporozy i Menop., Kraków ul. Kopernika 32

Celem badania było opracowanie obiektywnej metody pomiaru struktury
kości na radiogramie oraz określenie korelacji uzyskanych danych z
gęstością mineralną i parametrami histomorfometrycznymi kości. Do
badań wybrano 57 przedramion mężczyzn zmarłych śmiercią nagłą w
wieku śr. 47,1 lat. Wykonano typowy radiogram prawego przedramienia
AP. Wybrane pole przynasady kości promieniowej zapisano cyfrowo. Z
tego samego miejsca, odwzorowanego na kości promieniowej pobierano
wycinki
do
oznaczenia
zawartości
minerałów
i
oceny
histomorfometrycznej. Zawartość minerałów oznaczono metodami
fizycznymi odnosząc, masę popiołu kości do masy i objętość kości. W
badaniu histomorfometrycznym uzyskano: gęstość zmineralizowanej
kości, szerokość beleczek oraz gęstość osteoidu. Obraz struktury kostnej
na radiogramie oceniano ilościowo własnym programem komputerowym
Trabecula (IBM PC) oraz programem profesjonalnym Quantitrab.
Algorytm programu Trabecula określał strukturę kości cechami beleczek
radiologicznych. Program Quantitrab oznaczał obszary bezbeleczkowe.
Zawartość minerałów w kości beleczkowej wynosiła średnio 0.264g/cm3
i w kości korowej 0.758 g/cm3. Gęstość zmineralizowanej kości śr.
15,6%; szerokość beleczek śr. 159 µm. Analiza programem Trabecula
wykazała: liczba beleczek 8.51, szerokość 0.61 mm, gęstość 31.8%.
Programem Quantitrab wyróżniono parametry: liczba 17.1, pole 61.3%,
obwód 566 anizotropia 0.81. Stwierdzono istotne korelacje pomiędzy
parametrami struktury kostnej na radiogramie a zawartością minerałów i
wynikami histomorfometrycznymi.
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P017
KOMPUTEROWA OCENA STRUKTURY SZYJKI
KOŚCI UDOWEJ W OSTEOPOROZIE
I OSTEOARTROZIE
E. Czerwiński1, A. Sawiec2, T. Majchrzak2
1

Klinika Ortopedii CMJU, ul. Kopernika 19, Kraków.
Krakowskie Centrum Osteoporozy i Menopauzy
ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków
2

W przebiegu osteoporozy jak i osteoartrozy dochodzi do zmian w
strukturze gąbczastej kości, które uwidocznia badanie rentgenowskie.
Zaburzenia te maja szczególne znacznie w obrębie szyjki kości udowej
ze względu na ryzyko złamań osteoporotycznych. Ocena obrazu RTG
pozwala na analizę jakościową obrazu tkanki kostnej, jest to jednak
metoda subiektywna i nie daje możliwości oceny ilościowej.
Celem pracy jest obiektywna ocena ilościowa struktury kości gąbczastej
w obrębie części bliższej kości udowej u pacjentów z osteoartrozą i
osteoporozą.
Ocenie poddano standardowe radiogramy miednicy uwidaczniające
strukturę szyjki kości udowej. Na radiogramach wyznaczono
standardowe pola pomiarów: trójkąt Warda, krętarz większy, beleczki
rozciągowe i kompresyjne. Następnie za pomocą kamery CCD
wykonano zapis cyfrowy obrazu przy ustalonych parametrach i poddano
obróbce programem Trabecula. W ocenie brano pod uwagę następujące
parametry: liczbę beleczek radiologicznych, ich gęstość i wysokość i
szerokość.
Wyniki: w grupie z OA wykazano istotnie większą gęstość
beleczkowania oraz wysokość i liczbę beleczek. Nie wykazano natomiast
istotnych różnic w szerokości beleczek w porównaniu do grupy z OP.
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P018
MATEMATYCZNA ANALIZA MIKROSTRUKTURY
KOSTNEJ PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM
OSTEOPOROZY; ZASTOSOWANIE ANALIZY
FOURIEROWSKIEJ I FRAKTALNEJ DO CELÓW
KLASYFIKACJI PRZY UŻYCIU ANALIZY
DYSKRYMINACYJNEJ
Sławomir Chaberek
Zakład Diagnostyki Obrazowej, SPSK, Konarskiego 13, 05-400 Otwock,
Wstęp: Dostępne metody pomiaru zaniku struktury kostnej nie opisują
faktycznego stanu mikrostruktury kostnej. Dzięki zastosowaniu algorytmów
cyfrowego przetwarzania obrazów rentgenowskich możliwe jest opracowanie
metod pozwalających na ocenę stanu mikrostruktury kostnej oraz automatyczną
klasyfikację ze względu na rodzaj występujących zmian chorobowych.
Cel pracy: Celem pracy jest dokonanie automatycznej klasyfikacji
mikrostruktury kostnej przy pomocy algorytmów analizy dyskryminacyjnej.
Klasyfikacja będzie dokonywana w oparciu o zdefiniowany wektor cech obrazu
mikrostruktury zawierający parametry wyznaczone na podstawie analizy widma
FFT, analizy fraktalnej oraz histogramu obrazów makroradiograficznych.
Materiał i metoda: Analizie poddano grupę 170 pacjentów z podejrzeniem
występowania osteoporozy oraz grupę kontrolną składającą się z 70 pacjentów
(27 norma, 34 osteopenia, 10 osteoporoza). Wszystkim badanym wykonano
zdjęcia makroradiograficzne obszaru szyjki kości udowej. Otrzymany obraz
rentgenowski przetwarzano do postaci cyfrowej przy użyciu skanera. Jako
obszar zainteresowania wybierano region trójkąta Warda. Każdy pacjent miał
wykonane badanie densytometryczne metodą DXA umożliwiające dokonanie
weryfikacji otrzymanych wyników analizy.
Wyniki: Zdefiniowane parametry opisujące mikrostrukturę kostną posłużyły do
wyznaczenia współczynników funkcji klasyfikacyjnej na podstawie analizy
grupy kontrolnej składającej się z trzech podgrup: normy, osteopenii
i osteoporozy. Wyniki klasyfikacji nieznanych przypadków przedstawiono
w postaci macierzy klasyfikacyjnej na podstawie której stwierdzono: 93%
poprawnych klasyfikacji w grupie normy, 94% poprawnych klasyfikacji
w grupie osteopenii oraz 93% poprawnych klasyfikacji w grupie osteoporozy.
Całkowity procent poprawnych klasyfikacji wynosił 93% (p<0,05).
Podsumowanie: Przeprowadzone analizy potwierdzają możliwość dokonania
dokładnej analizy oraz automatycznej klasyfikacji mikrostruktury kostnej na
podstawie matematycznej oceny obrazu rentgenowskiego szyjki kości udowej.
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P019
KORELACJA POMIĘDZY PARAMETRAMI
TRANSFORMATY FOURIERA OBRAZU
RENTGENOWSKIEGO MIKROSTRUKTURY KOŚCI
GĄBCZASTEJ A WARTOŚCIĄ BMD
Sławomir Chaberek
Zakład Diagnostyki Obrazowej, SPSK, Konarskiego 13, 05-400 Otwock
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie parametrów mikrostruktury kostnej
wyznaczonych w oparciu o dwuwymiarową transformatę Fouriera obrazu
rentgenowskiego, wymiar fraktalny i analizę histogramu mikroradiograficznych
obrazów struktury kości gąbczastej. Wyznaczone parametry zostały porównane
z wartością BMD badanych próbek kostnych przy użyciu współczynnika
liniowej korelacji Pearsona.
Materiał i Metoda: Analizie poddano 40 obrazów mikroradiograficznych próbek
kostnych główki kości udowej. Wszystkie próbki pochodziły z ujednoliconego
anatomicznie obszaru główki kości udowej. Próbki miały kształt cylindra
o średnicy 10mm i wysokości 12mm. Obraz mikroradiograficzny badanej
struktury rejestrowano na filmach mammograficznych. Do obrazowania
wykorzystano mikrorogniskową lampę rentgenowską o ognisku 13m.
Powiększenie obrazu mikroradiograficznego wynosiło 5x, przy rozdzielczości
geometrycznej 40pl/mm. Dla każdego preparatu wyznaczono parametry obrazu
w oparciu o analizę widma dwuwymiarowej transformaty Fouriera, analizę
fraktalną obrazu oraz histogram. Dla poszczególnych parametrów wyznaczone
zostały wartości średnie oraz odchylenia standardowe. Przy użyciu aparatu
LUNAR DPXL, stosując oprogramowanie „small animals”, dokonano metodą
DEXA pomiarów densytometrycznych badanych próbek
Wyniki: Otrzymano wysokie korelacje pomiędzy parametrami zdefiniowanymi
na podstawie widma energetycznego FFT a wartością BMD - |r|=0.880 (p<0,01).
Korelacja pomiędzy wartością wymiaru fraktalnego a BMD wynosiła: |r|=0.822
(p<0.01). W analizie rozkładu histogramu najwyższe korelacje otrzymano
pomiędzy wartością gradientu intensywności a wartością BMD - |r|=0.867
(p<0.01), najniższy współczynnik korelacji zanotowano dla wartości odchylenia
standardowego histogramu - |r|=0.734 (p<0.01).
Podsumowanie: Praca wykazała, że prezentowane analizy struktury kości
gąbczastej pozwalają na opis jej stanu klinicznego. Matematyczna analiza może
okazać się bardzo dobrą metodą szybkiej oceny mikrostruktury kostnej.
Przedstawione parametry są podstawą do zdefiniowania wektora cech obrazu
mikrostruktury kostnej.
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P020
WPŁYW NIESYMETRYCZNEGO OBCIĄŻANIA
KOŃCZYN DOLNYCH NA ZMIANY GĘSTOŚCI TKANKI
KOSTNEJ U OSÓB Z CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ
STAWU BIODROWEGO
Dariusz Chmielewski, Andrzej Górecki, Marcin Zgoda, Paweł Gidziński,
Paweł Nosarzewski,
z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii
Medycznej w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Górecki
Adres do korespondencji: 02-005 Warszawa, ul. Lindley’a 4

Trudności w ocenie stanu tkanki kostnej u osób z zaawansowaną,
jednostronną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego są powodem
wielu mylnych wniosków diagnostycznych i terapeutycznych.
Celem pracy była analiza, jaki wpływ na gęstość tkanki kostnej
ma okres i charakter odciążania biodra zajętego procesem
zwyrodnieniowym poprzez używanie kul łokciowych. Do badania
włączono 124 pacjentów z jednostronną chorobą zwyrodnieniową
stawów biodrowych (91 kobiet w wieku 52 – 68 lat i 33 mężczyzn
w wieku 61 – 72 lat), zakwalifikowanych do endoprotezoplastyki.
Oceniano charakter i przyczyny procesu chorobowego w obrębie biodra
oraz czynniki ryzyka zaniku kostnego. Charakter odciążania ustalano na
podstawie kwestionariusza z uwzględnieniem okresu używania kul
łokciowych, charakteru odciążania (nacisku na kończyny) oraz
aktywności ruchowej w życiu codziennym. Badania gęstości tkanki
kostnej wykonywano metodą DEXA na aparacie DPX-IQ firmy Lunar
w obrębie końców bliższych obu kości udowych i kręgosłupa L2-L4.
Wyniki opracowano metodą wieloskładnikowej analizy krzyżowej dla
oceny korelacji poszczególnych czynników i ich wzajemnego wpływu na
częstość występowania innych. Wykazano, że gęstość tkanki kostnej w
obrębie końca bliższego kości udowej strony przeciwnej do zajętej
procesem zwyrodnieniowym rośnie wprost proporcjonalnie do czasu
odciążania. Powyżej 3 lat stosowania kul łokciowych gęstość tkanki
kostnej BMD pola szyjki kości udowej przekracza średnią wartość BMD
segmentu L2-L4.
Wyniki pracy pozwalają lepiej oceniać dane z badań
densytometrycznych i uściślić kryteria diagnostyczne zaniku kostnego
u osób z jednostronną chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.
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P021
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE STANU TKANKI
KOSTNEJ U OSÓB Z OSTEOCHONDRODYSPLAZJĄ
Dariusz Chmielewski, Jan Świątkowski, Marcin Zgoda
z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii
Medycznej w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Górecki
Adres do korespondencji:02-005 Warszawa, ul. Lindley’a 4

Osteochondrodysplazje, będące jednym z pierwotnych zaburzeń
tworzenia tkanki kostnej, są przez wielu zaliczana do grupy chorób
metabolicznych tkanki kostnej. Do pełni obrazu klinicznego zalicza się
niski wzrost, zmiany kształtu okolic nasadowych kości długich,
deformacje trzonów kręgowych oraz zaburzenia formowania
odcinkowego narządu ruchu (np. krótkie kciuki). Wielu pacjentów z
osteochondrodysplazjami jest objętych stałą opieką i obserwacją przez
zespół Kliniki. Corocznie dołączamy 5-7 nowych przypadków. Od 1998
roku obserwujemy prawidłowość – większość osób u których ostatecznie
rozpoznajemy tą jednostkę trafia do diagnostyki z niską masą kostną i
podejrzeniem osteoporozy.
Celem pracy jest przedstawienie obrazu klinicznego choroby 11
diagnozowanych pierwotnie przypadków osteochondrodysplazji wraz z
obrazem radiologicznym, wynikiem badania densytometrycznego DEXA
L2L4 oraz końców bliższych obu kości udowych, parametrów
metabolizmu wapniowo – fosforanowego i witaminy D oraz wybranych
markerów obrotu kostnego. Oceną objęto 6 mężczyzn w wieku 21 – 47
lat i 5 kobiet ( 35 – 55 lat ). U wszystkich badanych parametr Z-score
wynosił mniej niż –1 SD. Nie stwierdzono żadnych zaburzeń w zakresie
gospodarki wapniowo – fosforanowej.
Na podstawie oceny wyników badania gęstości tkanki kostnej
ustalono, że jest ona obniżona we wszystkich przypadkach
osteochondrodysplazji. Wielkość niedoboru gęstości tkanki kostnej nie
koreluje z ekspozycją objawów radiologicznych tej jednostki. Uznano
zatem konieczność bardzo wnikliwej analizy wyników badań
densytometrycznych u młodych osób z niskim wzrostem (poniżej 160
cm) z uwagi na możliwość występowania zmian o typie
osteochondrodysplazji.
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P022
PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ KOŚĆCA METODĄ
ULTRADŹWIĘKOWĄ I DENSYTOMETRYCZNĄ
1

M. Kasprzyk, 2K. Lipiński, 1E. Czerwiński,

1

Klinika Ortopedii CM UJ, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków; 2Krakowskie
Centrum Osteoporozy i Menop. ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków
Począwszy od końca lat 80 – tych wzrasta rola ilościowego badania
ultradźwiękowego (QUS) jako metody alternatywnej do absorpcji
promieniowania rentgenowskiego w diagnostyce osteoporozy. W ostatniej
dekadzie opublikowano wiele badań naukowych, w których ryzyko wystąpienia
złamania
osteoporotycznego określano na
podstawie parametrów
ultradźwiękowych tj: BUA (szerokopasmowe tłumienie ultradźwięków) oraz
SOS (prędkość ultradźwięków). Przedstawiono również dość wysokie korelacje
pomiędzy wynikami pomiarów ultradźwiękowych a pomiarami DXA
kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej. Jednakże istnieją również
doniesienia kwestionujące przydatność metod ultradźwiękowych w diagnostyce
osteoporozy.
Celem pracy jest analiza wartości badań ultradźwiękowych: kości piętowej,
paliczka proksymalnego palca III ręki oraz dystalnego końca kości
promieniowej w diagnostyce osteoporozy oraz porównanie ich do wyników
badań densytometrycznych kregosłupa lędźwiowego i bliższego końca kości
udowej.
Materiał: grupa badana składała się z 112 osób, które do badania wylosowano i
zaproszono listownie. W tej grupie było 58 kobiet w wieku od 21do77 rż
(średnio 48.6 lat) oraz 54 mężczyzn w wieku od 21 do 81 rż (średnio 51.04 lat).
Po zebraniu wywiadu lekarskiego i kwestionariusza u wszystkich wykonano
równocześnie badania ultradźwiękowe oraz DXA. Do badań ultradźwiękowych
wykorzystano aparat Omnisense – Sunlight, mierząc SOS dystalnego końca
kości promieniowej, SOS paliczka proksymalnego III ręki; aparat Achilles Plus
- Lunar mierząc SOS oraz BUA kości piętowej. Do badań densytometrycznych
kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej wykorzystano aparat DTX IQ Lunar. Stwierdzono najniższe korelacje pomiędzy pomiarami SOS radius
aparatu Omnisense a BMD neck wartość R²=0,023, SOS phalanx aparatu
Omnisense a BMD neck wartość R²=0,052, a najwyższe pomiędzy BMD neck a
BMD spine L2-L4 wartość R²=0,46 oraz BMD neck a BUA aparatu Achilles
wartość R²=0,22. Wnioski: stwierdzono mierne korelacje pomiędzy wynikami
pomiarów ultradźwiękowych a pomiarami densytometrycznymi.
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P023
PRĘDKOŚĆ DŹWIĘKU (SOS) MIERZONA WZDŁUŻ
KOŚCI TECHNIKĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ A METODA
DXA W OCENIE DENSYTOMETRYCZNEJ
Piotr Leszczyński, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz.
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej
w Poznaniu, 61-626 Poznań, ul. Winogrady 144.

CEL PRACY. Porównanie nowej techniki ultradźwiękowej (QUS) oraz
densytometrii DXA w różnych miejscach szkieletu. Nowy system QUS
jest oparty na zdolności pojedynczej głowicy nadawczo/odbiorczej do
pomiaru prędkości fali ultradźwiękowej wzdłuż kości.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 30 osób (8 mężczyzn i 22
kobiet) z średnią wieku 54.0 ± 8.2 lat (43 do 69lat). Wartości SOS w m/s
mierzono w obrębie III paliczka środkowego (SOS-Phx) oraz wzdłuż
kości promieniowej (SOS distal) używając różnych głowic aparatem
Omnisense™, Sunlight Ltd. Badanie metodą DXA wykonano aparatem
DTX-200 w odcinku dystalnym kości przedramienia (FA-BMD) oraz
aparatem ECLIPSE w obrębie szyjki kości udowej (FN-BMD)
i kręgosłupa w odcinku L2-L4 (LS-BMD). Aparatem DTU-ONE
oceniano BUA (dB/MHz) i SOS (m/s) w obrębie lewej kości piętowej.
WYNIKI.
Sites
r
p value
SOS distal - LS-BMD
0.376
0.128
SOS distal - FN-BMD
0.286
0.096
SOS distal - FA-BMD
0.326
0.293
SOS-Phx - LS-BMD
0.270
0.073
SOS-Phx - FN-BMD
0.400
0.319
SOS-Phx - FA-BMD
0.243
0.237
SOS distal - SOS heel
0.496
0.083
SOS-Phx - SOS heel
0.576
0.075
WNIOSKI. Stwierdzono słabą korelację między parametrami
ocenianymi metodą QUS i DXA. Wynika to być może z tego, że
technika QUS określa zarówno gęstość kości jak i jej wytrzymałość.
Dalsze badania są niezbędne celem oceny przydatności klinicznej
oznaczeń metodą QUS wzdłuż kości.
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P024
DENSYTOMETRIA TECHNIKĄ DXA I TECHNIKĄ
ULTRADŹWIĘKOWĄ (QUS) U CHORYCH NA ZZSK
Piotr Leszczyński, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz.
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej
w Poznaniu, 61-626 Poznań, ul. Winogrady 144.

CEL PRACY. Ocena gęstości mineralnej kości (BMD, g/cm²) w obrębie
kości przedramienia (FA-BMD), szyjki kości udowej (FN-BMD)
w badaniu densytometrycznym metodą DXA oraz ocena wartości
szerokopasmowego tłumienia fali (BUA, dB/MHz) i prędkości
przechodzenia fali (SOS, m/s) w badaniu ultradźwiękowym kości
piętowej u chorych na ZZSK.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 59 chorych (53 mężczyzn
i 6 kobiet) z rozpoznaniem ZZSK. Średni wiek chorych wynosił 40.0 ±
8.2 (29 – 49) lat. Średni czas trwania choroby wynosił 160.6 ± 98.0 (18
do 420) miesięcy. Grupę kontrolną (GK) stanowiło 60 zdrowych
ochotników: 50 mężczyzn i 10 kobiet (miesiączkujące) w średnim wieku
38,2 ± 7.4 lat. Badanie densytometryczne metodą DXA wykonano
aparatem DTX-200 (firmy Osteometer Medi-Tech A/S Dania) w odcinku
dystalnym kości przedramienia oraz aparatem ECLIPSE (firmy Norland
Medical Systems, Inc., Fort Atkinson, WI, USA) w obrębie szyjki kości
udowej. Densytometrię ultradźwiękową wykonano aparatem DTU-ONE
(Osteometer Medi-Tech A/S Dania) oceniając BUA i SOS w obrębie
lewej kości piętowej.
WYNIKI.
AS n=59
HC n=60
p

FA-BMD g/cm²
0.512
0.532
NS

FN-BMD g/cm²
0.786
0.901
.001

BUA dB/MHz
48.9
49.7
NS

SOS m/s
1548
1553
NS

WNIOSKI. ZZSK przebiega z obniżeniem masy kostnej w obrębie
szyjki kości udowej. Ta grupa względnie młodych chorych
z przewlekłym procesem zapalnym ma zwiększone ryzyko złamania
kości udowej. Densytometria QUS kości piętowej oraz DXA
przedramienia nie jest dobrym wykładnikiem oceny przesiewowej
chorych z ZZSK i osteoporozą.
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P025
ANALIZA PROPAGACJI FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ DO
OCENY MODELU ZROSTU KOSTNEGO ZŁAMAŃ KOŚCI
DŁUGICH IN VITRO
Wojciech Glinkowski 1,2, Maciej Kornacki3, Tomasz Jędral 2 , Antoni Latuszek 4
1
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Warszawie 2Zakład
Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie 3Wydział Biologii UW 4Pracownia
Ultradźwięków Politechnika Warszawska 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4

Ilościowe badanie zrostu kostnego zyskuje coraz większe zainteresowanie w
dziedzinie biologii tkanki kostnej. Ocena parametryczna powinna przynosić
więcej danych obiektywnych dotyczących postępu gojenia się złamania. Analiza
propagacji fali ultradźwiękowej uznana została jako nieinwazyjna technika
oceny właściwości mechanicznych kości i przebiegu gojenia się złamań.
Opracowano model fizyczny gojenia się złamania w celu przeprowadzenia testu
ilościowego pomiaru ultrasonometrycznego. Nieinwazyjne badanie metodą
kontaktową przeprowadzono przy użyciu ultradźwiękowego testera tkanki
kostnej. Dwadzieścia cztery preparaty, macerowanych kości piszczelowych
badano przed i po przecięciu. Fragmenty kostne zamontowano na statywie tak
że zachowywano kontakt między nimi. Świeżo przygotowany cement kostny w
stanie półpłynnym wprowadzno w szczelinę międzyfragmentami. Przetworniki
ultradźwiękowe (100 kHz) umiejscawiano bezpośrednio na fragmentach
kostnych i oceniano proces ich twardnienia jako symulacji mineralizacji
kostniny. Przetworniki umieszczano na przednio-przyśrodkowej powierzchni
piszczeli dokładnie przylegające do kości i badanie przeprowadzono z użyciem
ultrasonograficznego żelu sprzęgającego. Pomiary przeprowadzano przy
wyśrodkowaniu pozycji szczeliny między przetwornikami. Przeprowadzono co
najmniej 145 pomiarów w każdym przypadku, co 5 sekund. Mierzono czas
propagacji ultradźwięków przez szczelinę złamania i archiwizowano. Uzyskane
wyniki w formie plików DAT przenoszono do pamięci komputera przez łącze i
oprogramowanie UMT-LINK, a następnie przeliczano wartość czasu transmisji
na prędkość propagacji fali przy pomocy oprogramowania TMS2ASCI.
Zmienne pomiarowe analizowano i wykreślano krzywe twardnienia cementu
kostnego. Prędkość propagacji fali ultradźwiękowej kości po osteotomii była
istotnie (p<0,0001) niższa i wyniosła średnio 1995,61 m s-1 (std 525,55 ), a
istotny wzrost (p<0,0001) zaobserwowano po zakończeniu twardnienia cementu
3086,7 m s-1 ( std 515,97). Najważniejszym warunkiem dla przeprowadzenia
odpowiedniego pomiaru było zlokalizowanie przetworników po obu stronach
szczeliny złamania. Wyniki analizy wykazały tendencję do poprawy
powtarzalności wyników po symetrycznym ustawieniu głowic w jednakowej
odległości od szczeliny złamania. W dobrze zdefiniowanych warunkach badań
in vitro potwierdzono potencjał diagnostyczny techniki ultradźwiękowego,
nieinwazyjnego badania gojenia się złamań w praktyce klinicznej.
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P026
ILOŚCIOWE MONITOROWANIE PRZEBIEGU
GOJENIA ZŁAMAŃ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU
RODIA. METODA ROZSZERZENIA
ZASTOSOWANIA DENSYTOMETRII
RENTGENOWSKIEJ
Wojciech Glinkowski1,2, Maciej Kornacki 3
1

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii
Medycznej w Warszawie; 2Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej
w Warszawie; 3Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
02-005 Warszawa ul. Lindleya 4

System RODIA wykorzystywany do ilościowej analizy ocyfrowanych
radiogramów zastosowano do rozszerzenia możliwości ilościowego
badania densytometrycznego. Badanie umożliwia monitorowanie
przebiegu gojenia złamań trzonów kości długich wykorzystując
porównania wartości względnych gęstości optycznych.
Opisana metoda pozwala też na wskazanie prognozy zakończenia
gojenia
złamania.
Istnieje
możliwość
prowadzenia
badań
prospektywnych, w których analizowane są obrazy cyfrowe kości
pacjentów poddanych badaniu densytometrycznemu aparatem
wykorzystującym wiązkę wachlarzowatą. Badanie przeprowadzane jest
dwutorowo. Po pierwsze polega ono na: analizie indywidualnej
i oznaczeniu wartości BMD powyżej, poniżej i w szczelinie złamania,
a po drugie analizie towarzyszącego badaniu obrazu cyfrowego kości.
Obrazy graficzne zapisywane w formacie TIFF konwertowane są do
plików w formacie GIF89 przy zastosowaniu bezstratnej kompresji.
Wykorzystanie do badań wyników badań densytometrycznych
wyrażonych w g/cm2
daje możliwość standaryzacji warunków
wykonania badania i zamianę podejścia z relatywnego na nierelatywne.
Dane wejściowe dla systemu RODIA w postaci pliku graficznego
konwertowane są do dwuwymiarowej macierzy współrzędnych
i wartości gęstości optycznej piksela. Zastosowanie systemu RODIA do
obrazów TIFF pochodzących z densytometrii pozwala na obserwowanie
charakterystyki przebiegu krzywych tempa zrostu, a porównanie do
wyników densytometrii umożliwia ilościowe oznaczenia gęstości
minerałów powstającej kostniny co zwiększyć może zakres możliwości
badawczych densytometrii.
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P027
ZAWARTOŚĆ TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA
WZROSTU ß-1 W BIOPTATACH KOSTNYCH
U CHORYCH ZE ZŁAMANIEM SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
Marcin Zgoda, Dariusz Chmielewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii
Medycznej w Warszawie.02-005 Warszawa, ul. Lindley’a 4

Celem pracy jest ocena stężenia TGF-ß1 w bioptatach bliższego
końca kości udowej u chorych ze złamaniem szyjki kości udowej.
Materiał stanowią bioptaty kości gąbczastej pobrane z okolicy szyjki
kości udowej od 24 pacjentów ze złamaniem szyjki kości udowej,
w czasie operacji alloplastyki połowiczej (22 chorych) lub totalnej
(2 osoby) stawu biodrowego. Grupę kontrolną stanowi 13 analogicznych
próbek pobranych w czasie operacji alloplastyki totalnej stawu
biodrowego u 13 chorych z idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawu
biodrowego. Wszyscy chorzy wyrazili świadomą zgodę na udział w
badaniu, zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez Komisję do Badań
na Ludziach przy Akademii Medycznej w Warszawie. Średni wiek
chorych z grupy badanej wynosił 78,2 lat (od 63 do 95 lat). Średni okres
od urazu do pobrania próbek wynosił 7,6 dnia (od 0 do 28 dni). Po
homogenizacji bioptatów oznaczone zostało stężenie TGF-ß1 metodą
ELISA z wykorzystaniem testu Quantikine Human TGF- ß1
Immunoassay (R&D Systems, Minneapolis, USA), oraz białka
całkowitego przy użyciu testu BCA-Protein Assay Reagent (Pierce,
Beijerland, Holandia), jednoczasowo w grupie badanej i kontrolnej.
Średnia zawartość TGF-ß1 w bioptatach kostnych w grupie badanej
była wyższa w porównaniu z grupą kontrolną i wynosiła odpowiednio:
2,405 pg/µg białka (od 1,025 do 3,925) i 1,095 pg/µg białka (od 0,468 do
1,580). Zaobserwowano spadek zawartości TGF-ß1 w bioptatach wraz z
wydłużeniem okresu unieruchomienia chorych od urazu do operacji. Nie
zauważono istotnych zmian w zawartości TGF-ß1 w zależności od wieku
pacjentów.
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P028
ZMIANY METABOLIZMU TKANKI KOSTNEJ
U KOBIET PO HISTEREKTOMII Z PRZYDATKAMI
Tomasz Opala (1), Maciej Wilczak (2), Stefan Sajdak (3), Dorota Rabiega (1),
Jakub Woźniak (1), Tomasz Olejniczak (1)
1
Oddział Diagnostryczno–Obserwacyjny, Ginekologiczno-Położniczy Szpital
Kliniczny AM w Poznaniu Ul. Polna 33, 60-535 Poznań 2Klinika Ginekologii
Operacyjnej, Ginekologiczno-Połozniczy Szpital Kliniczny AM w Poznaniu
3
Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, Ginekologiczno-Położniczy
Szpital Kliniczny AM w Poznaniu

W pracy dokonano analizy zmian w metabolizmie tkanki kostnej
u kobiet, u których wykonano wycięcie macicy z przydatkami przed
wystąpieniem fizjologicznej menopauzy. Wykazano, że 50 ug
etynyloestradiolu chroni tkankę kostną przed wzrostem resorpcji kostnej,
charakterystycznej dla okresu postmenopauzy. Niedobór estrogenów
związanych z fizjologiczną menopauzą lub wywołany sztucznie
(hysterektomia z przydatkami) powoduje gwałtowny wzrost
metabolizmu kostnego. Następstwem szybkiego tempa przebudowy jest
utrata masy kostnej oraz wzrost ryzyka osteoporozy. Szybki wzrost
markerów resorpcji kości rzędu 102% (dezoksypirydynolina) i 131%
(usieciowany C-telopeptyd) po 6 miesiącach i odpowiednio 88% i 113%
po 12 miesiącach wyprzedza o kilka miesięcy wzrost markerów
kościotworzenia rzędu 25% (osteokalcyna) i 51% (izoenzym kostny
fosfatazy zasadowej). Podczas pierwszego roku po hysterektomii z
przydatkami proporcja między markerami kościotworzenia i resorpcji
jest niestała z przewagą resorpcji kostnej. Markery kostne wskazują
zatem na zachodzący w tkance kostnej mniej lub bardziej dynamiczny
metabolizm. Nie pozwalają jednak wyrokować o wartości masy kostnej,
a co za tym idzie nie mogą stać się podstawą do postawienia rozpoznania
“osteoporoza”. Wartości BMD u kobiet stosujących hormonalną terapię
zastępczą świadczą, że substytucja hormonalna pozwala na utrzymanie
prawidłowej masy kostnej lub znaczne zahamowanie jej utraty.
WNIOSKI KOŃCOWE Niedobór estrogenów związany z fizjologiczną
bądź wywołaną sztucznie menopauzą powoduje szybki wzrost tempa
przebudowykości z przewaga resorpcji kostnej. Markery resorpcji
wzrastają szybciej i wyprzedzają o kilka miesięcy wzrost markerów
kościotworzenia u kobiet po hysterktomii z przydatkami. Markery
przebudowy kostnej nie pozwalają wyrokować o wartości masy kostnej.
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P029
OCENA GĘSTOŚCI MINERALNEJ TKANKI
KOSTNEJ U KOBIET LECZONYCH ANALOGAMI
GNRH Z POWODU ENDOMETRIOZY MIEDNICY
MNIEJSZEJ
Tomasz Opala1, Maciej Wilczak2, Stefan Sajdak3, Tomasz Olejniczak1,
Jakub Woźniak1, Dorota Rabiega1,
1

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
Klinicznego AM w Poznaniu 2 Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego AM w Poznaniu
3
Klinika Ginekologii Operacyjnej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
Klinicznego AM w Poznaniu
Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny, Ginekologiczno-Położniczy Szpital
Kliniczny AM im. Karola Marcinkowskiego, Ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Autorzy przedstawili ocenę gęstości mineralnej tkanki kostnej u
kobiet leczonych analogami GnRH (goserelin) w dawce 3,6 mg w
odstępach 28-dniowych z powodu endometriozy miednicy mniejszej
przez 24 tygodnie. Gęstość kości w odcinku L1-L4 kręgosłupa badano
metodą DEXA. Po 24 tygodniach stwierdzono spadek gęstości
mineralnej tkanki kostnej o 6,8%. W 36 tygodniu obserwacji zanotowano
wzrost gęstości kości o 1,8% do poziomu –5,0%. Każde z oznaczeń było
istotne statystycznie różne od poprzedniego. Wyciągnięto następujące
wnioski:
1. Stosowanie analogów GnRH w leczeniu endometriozy wywołuje
istotny statystycznie ubytek masy kostnej.
2. W celu monitorowania spadku gęstości masy kostnej należy wykonać
badania densytometryczne zarówno przed, jak i po leczeniu.
3. Stosowanie analogów GnRH wymaga terapii uzupełniającej “ add
back” po zakończeniu leczenia.
4. Należy rozważyć substytucję preparatami wapnia, witaminy D3 oraz
A+E, oraz wprowadzenie leczenia kalcytoniną łososiową czy
bisfosfonianami.
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P030
OCENA ZMIAN FOSFATAZY ALKALICZNEJ-FRAKCJI
KOSTNEJ ORAZ USIECIOWANEGO
KARBOKSYTEMINALNEGO TELOPEPTYDU
ŁAŃCUCHA 1 KOLAGENU TYPU I U CHORYCH NA
REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW LECZONYCH
GLIKOKORTYKOSTEROIDAMI
Izabela Korczowska, Piotr Leszczyński, Jan K. Łącki
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM w Poznaniu
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Jan K. Łącki
Adres do korespondencji: Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM,
ul Winogrady 144, 61-626 Poznan

Celem pracy była ocena metabolizmu tkanki kostnej na podstawie zmian
fosfatazy zasadowej – frakcji kostnej (AP-B) i usieciowanego
karboksyteminalnego telopeptydu łańcucha 1 kolagenu typu I (CTx)
u chorych na r.z.s. leczonych glikokortykosteroidami (gks) około 1 roku.
Fosfataza zasadowa – frakcja kostna należy do markerów tworzenia,
a usieciowany karboksyteminalny telopeptyd łańcucha 1 kolagenu typu
I do markerów degradacji tkanki kostnej. Aktywność procesu zapalnego
oceniono oznaczając cytokiny prozapalne IL-6 i TNF- .
Badania przeprowadzono u 19 chorych na r.z.s. u których po pierwszym
badaniu włączono leczenie gks (wiek: 52,5  12,4 lata; czas trwania
choroby: 115  114 miesiące; całkowita dawka gks w przeliczeniu na
prednizon: 1,0  0,9 g).
Podczas leczenia gks największą utratę masy kostnej odnotowuje się
podczas pierwszych 6-12 miesięcy leczenia, jednocześnie nie można nie
docenić przeciwzapalnego wpływu gks i ich wpływu na zmniejszenie
stężenia cytokin prozapalnych, będących istotnym czynnikiem
indukującym utratę masy kostnej. Podczas 12 miesięcy obserwacji
w badanej grupie chorych stwierdzono 50 % spadek aktywności IL-6.
Jednocześni stwierdzono znamienne obniżenie stężenia AP-B i CTx, co
może sugerować zmniejszenie obrotu kostnego, a tym samym
zmniejszenie tempa utraty masy kostnej. Prawdopodobnie krótkotrwałe
leczenie dobrze dobranymi dawkami gks wykazuje silny wpływ
przeciwzapalny, co w krótkim okresie czasu może nawet powstrzymać
utratę masy kostnej.
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P031
WARTOŚĆ BADANIA LASEROWO –
DOPPLEROWSKIEGO W DIAGNOSTYCE RÓŻNICOWEJ
CHOROBY SUDECKA Z MIEJSCOWĄ OSTEOPOROZĄ
PO ZŁAMANIACH GOLENI
Grzegorz Grys, Stanisław Pomianowski, Jan Orłowski
Klinika Traumatologii CMKP, SPSK 2 Otwock
Adres do korespondencji: 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13.

Po złamaniach goleni rozpoczyna się proces demineralizacji kości,
który trwa nawet przez 5 miesięcy. Proces ten jest zwiększany przez
unieruchomienie i wyłączenie obciążania kończyny. W kontrolnych
badaniach rentgenowskich stwierdza się odwapnienie i miejscową
osteoporozę, która jest szczególnie nasilona w zespole Sudecka.
Zazwyczaj diagnozę zespołu Sudecka ustala się na podstawie zdjęcia
radiologicznego. Rozpoznanie to często nie pokrywa się z klinicznymi
objawami zespołu, którego najbardziej charakterystyczną cechą jest ból i
zaburzenia krążenia w chorej kończynie. Celem pracy jest ocena
częstości występowania zespołu Sudecka i pourazowej osteoporozy
odcinkowej po złamaniach goleni oraz ocena wartości badania
mikrokrążenia metodą laserowo-dopplerowską w diagnostyce
różnicowej pomiędzy nimi.
Analizie poddano złamania trzonów kości piszczelowej u 302 chorych.
Stopień odwapnienia w obrazie radiologicznym oceniano w porównaniu
do kończyny zdrowej. Zanik kostny stwierdzono u 60,6% chorych.
Kliniczny obraz zespołu Sudecka stwierdzono u 11,25% chorych.
Badanie laserowo-dopplerowskie wykonano u 120 chorych. Stosowano
standardowo trzypunktowy pomiar przepływu: szczyt palucha, zgięcie
grzbietowe stopy, przyśrodkowa strona podudzia w ½ długości. Badanie
wykonywane było porównawczo na obydwu kończynach. Stosowane w
okluzji ciśnienie przekraczało o 100 mmHg ciśnienie na tętnicy
ramiennej. Stwierdzono szybszą i o większej amplitudzie pookluzyjną
reakcję przekrwienną w chorej kończynie w grupie chorych z klinicznie
rozpoznanym zespołem Sudecka w okresie wczesnym.. Wynik jest
znamienny statystycznie. Laserowo-dopplerowski pomiar mikrokrążenia
jest metodą nową i wyciąganie kategorycznych wniosków jest
ryzykowne. Jednak uzyskane wyniki zachęcają do prowadzenia dalszych
badań.

113

P032
OSTEOPOROZA U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ
NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
Zbigniew Nowak1, Witold Tłustochowicz2 i Zofia Wańkowicz1.
1

Klinika Nefrologii ze Stacją Dializ CSK WAM Warszawa, 2 Klinika
Gastrologii CSK WAM Warszawa.
Adres do korespondencji : Zbigniew Nowak Klinika Nefrologii ze Stacją Dializ
CSK WAM 00-909 Warszawa ul. Szaserów 128.
Częstość występowania osteoporozy (O) u chorych z przewlekłą niewydolnością
nerek (pnn) jest różna w zależności od badanej populacji i metody badania.
Celem pracy była ocena występowania O wśród chorych dializowanych (D)
i w okresie przeddializacyjnym (pD) Badaniu poddano 134 chorych (72 M,
62K) z pnn, w tym 97 osób (52M, 45K) w grupie D, i 37 osób (20M, 17K)
grupie pD. Średni wiek badanych wynosił 55± 14 lat. Czas dializoterapii
wynosił od 6 do 94 miesięcy. 52 chorych było leczonych hemodializami (HD),
45 metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO). Pomiaru
gęstości mineralnej kości (BMD) dokonano metodą DEXA aparatem Lunar
DPX – L w zakresie: kręgosłupa lędźwiowego, bliższego odcinka kości udowej,
przedramienia. Wyniki badania przedstawiono w postaci wskaźnika T-score
zgodnie z zaleceniami WHO. Analizie poddano zależność wartości BMD od
płci, miejsca pomiaru, przyczyny i czasu trwania niewydolności nerek, oraz
poziomu iPTH w surowicy krwi.
Wyniki:
T-score w L1-L4 NS Szyjka * Przedramię UD * Przedramię 33%*
grupa D -1,02±0,96 SD -1,73±1,12 SD -2,10±1,46 SD -1,83±1,19 SD
grupa pD -0,22±0,78 SD -0,74±0,88 SD -0,57±0,73 SD -0,98±0,81 SD

W grupie kobiet najczęściej rozpoznawano osteoporozę na podstawie
badania przedramienia (30/62 – co stanowi 48%); odpowiednio D vs pD 26 vs 4
co stanowi 58%vs 23%. Natomiast w grupie mężczyzn najczęściej
rozpoznawano osteoporozę na podstawie badania szyjki kości udowej (19/72 co
stanowi 26%); odpowiednio D vs pD 16 vs.3 co stanowi 30% vs 15%. Grupa D
charakteryzowała się dłuższym okresem trwania niewydolności nerek (8,4 lat vs
4,1 lat) i wyższym średnim poziomem iPTH (358pg/ml vs 193pg/ml) w
stosunku do pD. Nie stwierdzono istotnych różnic w BMD w zależności od
przyczyny niewydolności nerek ani metody dializoterapii (CADO vs HD).
Wnioski: osteoporoza jest rozpoznawana częściej u chorych leczonych dializami
w porównaniu do chorych w okresie przed dializacyjnym. Wynika to z
wyższego poziomu iPTH i dłuższego okresu trwania niewydolności nerek. Nie
stwierdzono podobnej zależności w stosunku do metody dializy oraz przyczyny
niewydolności nerek.
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P033
STAN UKŁADU KOSTNEGO U OSÓB ZE
SCHYŁKOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
LECZONYCH HEMODIALIZĄ LUB DIALIZĄ
OTRZEWNOWĄ
Wojciech Pluskiewicz1, Piotr Adamczyk1, Krystyna Szprynger1, Zenon
Halaba2, Dariusz Karasek1, Maria Szczepańska1, Bogna Drozdzowska1.
1

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. 2NZOZ, Zabrze. Katedra i Klinika
Chorób Wewnętrznych, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze.

Celem pracy była ocena stanu szkieletu u 21 osób (12 płci żeńskiej i 9
płci męskiej o średnim wieku 16+/-3,8 lat, wzroście 1.46+/-0.18 m,
masie ciała 43,8+/-14,9 kg) ze schyłkową niewydolnością nerek
leczonych hemodializą lub dializą otrzewnową (średni czas dializy 3,1+/2,8 lat). Aparatem Lunar DPX-L oceniono gęstość mineralną kręgosłupa
(spine-BMD [g/cm2]) i całego szkieletu (total body BMD, TB-BMD)
oraz aparatem DBM Sonic 1200 zmierzono w paliczkach dłoni prędkość
fali ultradźwiękowej zależną od amplitudy (Ad-SoS [m/s]).
Table 1. Średnie wartości (+/-SD) badanych parametrów.
Średnia +/-SD

Ad-SoS
Z-score
1937 +/-78
-3,2 +/-4,3

Spine BMD
Z-score
0,915 +/-0,25
-1,32 +/-2,11

TB BMD
Z-score
0,940 +/-0,12
-1,29 +/-1,31

Table 2. Korelacje pomiędzy badanymi parametrami.
AdSoS
Spine
BMD
TB
BMD

Spine
BMD
r=0,53
p=0,01
-

TB BMD

wiek

czas dializy

wzrost

masa ciała

r=0,59
p=0,004
r=0,83
p<0,001

NS

r=-0,58
p=0,006
r=-0,45
p=0,04

r=0,57
p=0,006
r=0,55
p=0,009

NS
r=0,50
p=0,02

r=0,83
p<0,001

-

NS

r=-0,48
p=0,003

r=0,67
p=0,001

r=0,73
p<0,001

NS

Wniosek: Wykazano znaczny wpływ choroby na stan szkieletu u osób ze
schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializą lub dializą
otrzewnową. Parametry densytometryczne i ultradźwiękowe były
znamiennie niższe w porównaniu ze zdrową populacją w tym wieku i nie
ujawniły normalnie obserwowanego, zależnego od wieku przyrostu ich
wartości.
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P034
PRÓBA WYJAŚNIENIA PATOMECHANIZMU
OSTEODYSTROFII WĄTROBOWEJ W OPARCIU
O OCENĘ WYBRANYCH PARAMETRÓW
HORMONALNYCH ORAZ METABOLIZMU KOSTNEGO
U CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM AKTYWNYM
ZAPALENIEM WĄTROBY (PZW)
Bogdan Marek1, Dariusz Kajdaniuk1, Beata Kos-Kudła1, Zofia Ostrowska2,
Elżbieta Swiętochowska2, Brygida Adamek3, Dariusz Karasek4,
Ewa Janczewska-Kazek1
1
Katedra Patofizjologii i Endokrynologii, 2Zakład Biochemii Klinicznej,
3
Katedra Biologii Ogólnej, 4Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.
Śląskiej Akademii Medycznej. 41-800 Zabrze, pl.Traugutta.
Choroby wątroby mogą prowadzić m.in. do przewlekłych zaburzeń gospodarki
wapniowo-fosforanowej i w następstwie do zmian kostnych zwanych
osteodystrofią wątrobową. Patomechanizm tych zmian nie jest precyzyjnie
określony. Niektóre dane wskazują, że osteoporoza u chorych z pzw może być
związana z hypogonadyzmem, z zaburzeniem czynności osi somatotropinowej
oraz z nieprawidłowym metabolizmem witaminy D3. Celem pracy była ocena
dobowych stężeń markerów obrotu kostnego [osteokalcyna, karboksyterminalnego telopeptydu kolagenu typu I (ICTP)], osi hormon wzrostu (GH) insulinopodobny czynnik wzrostowy-I (IGF-I) - białka wiążącego
insulinopodobne czynniki wzrostowe-3 (IGFBP-3), parathormonu oraz
25(OH)D3 w powiązaniu z oceną gęstości mineralnej kości u chorych z pzw.
Badania przeprowadzono u 25 mężczyzn i 15 kobiet z rozpoznaniem pzw typu
B i C oraz u 20 osób stanowiących grupę kontrolną. Krew pobierano o godz.
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 24.00 i 4.00. Stężenia badanych parametrów
oznaczono metodą radioimmunologiczną. U wszystkich badanych wykonano
pomiar gęstości mineralnej kości metodą densytometryczną (DEXA). W grupie
chorych z pzw stwierdzono istotne zwiększenie dobowego wydzielania do krwi
GH przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu dobowego wydzielania IGF-I
oraz IGFBP-3 w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. U chorych z pzw
stwierdzono też znamienne zwiększenie dobowego stężenia we krwi ICTP przy
jednoczesnym istotnym zwiększeniu dobowego wydzielania PTH oraz istotnym
zmniejszeniu dobowego stężenia osteokalcyny i 25(OH)D3. W DEXA odcinka
lędźwiowego kręgosłupa nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w
gęstości mineralnej kości żadnego z badanych kręgów pomiędzy grupą chorych
z pzw a grupą kontrolną.
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P035
BEZTTŁUSZCZOWA MASA CIAŁA A GĘSTOŚĆ
KOŚCI U MŁODYCH DOROSŁYCH Z CELIAKIĄ
P.Dziechciarz1, G.Matusik2, A.Tałajko2, K.Bochenek1 , A.Horvath1,
I.Łazowska1, A.Topczewska1 A.Radzikowski1
1

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w
Warszawie
2
Zakład Biochemii Klinicznej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie

Cel: Ocena związku pomiędzy antropometrycznymi wykładnikami stanu
odżywienia a gęstością kości u młodych dorosłych z celiakią.
Materiał i metody: 50 młodych dorosłych z rozpoznaną w dzieciństwie
z celiakią (30K, 20M), w wieku 17-31 lat ( śr. wiek. 22 lata) podzielono
na 2 grupy: grupę A - 25 pacjentów, którzy od wielu lat przestrzegali
dietę bezglutenową oraz grupę B - 25 pacjentów, którzy nie przestrzegali
diety bezglutenowej przez minimum 12 lat w ciągu całego życia (w tym
przez min. 3 lata bezpośrednio poprzedzające badanie). Gęstość kośćca
całego ciała (BMDT), odcinka L2L4 kręgosłupa (BMDL), całkowitej
zawartości mineralnej kości (BMC) oraz tłuszczowej (FM)
i beztłuszczowej masy ciała (LBM) oceniane były aparatem Lunar DPXL
metodą
dwuwiązkowej
absorpcjometrii
promieniowania
rentegenowskiego. U wybranych 12 pacjentów z grupy A i 12 z grupy B,
w okresie od listopada do kwietnia, oceniono dodatkowo biochemiczne
wykładniki gospodarki wapniowo-fosforanowej: wapń zjonizowany,
fosfor, 25OHD, 1,25(OH)2D, fosfatazę alkaliczną i parathormon.
Wyniki: U wszystkich badanych pacjentów wykładniki gospodarki
wapniowo-fosforanowej ustroju były w zakresie norm laboratoryjnych.
U 6 pacjentów z grupy A i u 5 z grupy B stwierdzono z-score<-1
w zakresie BMDL lub/i BMDT. BMC, BMDT, BMDL w sposób istotnie
statystyczny korelowały z LM( r=0,42-0,88 p<0,01). Podobnych
korelacji nie stwierdzono między wykładnikami mineralizacji kości a
FM.
Wniosek: Beztłuszczowa masa ciała jest dobrym wykładnikiem gęstości
kości u młodych dorosłych z celiakią.
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P036
DŁUGOFALOWA
OCENA
GĘSTOŚCI
U MŁODYCH DOROSŁYCH Z CELIAKIĄ

KOŚCI

P.Dziechciarz1, G.Matusik2, A.Tałajko2, A.Horvath1, K.Bochenek1,
I.Łazowska1, A.Radzikowski1
1

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej
w Warszawie
2
Zakład Biochemii Klinicznej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie

Cel: Długofalowa ocena wpływu nieprzestrzegania diety bezglutenowej
na gęstość kości u młodych dorosłych z celiakią.
Pacjenci i metody: 26 (15K, 11M) pacjentów z rozpoznaną
w dzieciństwie celiakią, w wieku 17-26 lat ( śr.21 lat) podzielono na 2
grupy: grupę A - 13 pacjentów przestrzegających od minimum 3 lat diety
bezglutenowej i grupę B - 13 pacjentów nie przestrzegających diety
bezglutenowej. W obu grupach na początku badania i po 5 latach
przeprowadzono ocenę gęstości kości (BMD), całego ciała i odcinka
L2L4 beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała kręgosłupa aparatem
Lunar DPX-L metodą dwuwiązkowej absorpcjometrii promieniowania
rentegenowskiego. W celu oceny przestrzegania diety bezglutenowej
każdego roku oceniano obecność przeciwciał IgAEmA.
Wyniki: Nie zaobserwowano różnic pomiędzy badanymi grupami
w zakresie
wskaźników
antropometrycznych.
Wyniki
badań
densytometrycznych przedstawiono w tabeli:
grupa
A
B
p**

L2L4 (g/cm2)
Badanie II
Badanie I
1,174(0,13)
1,204(0,15)
1,196(0,22)
1,212(0,24)
NS
NS

Gęstość kości całego ciała (g/cm2)
Badanie II
p*
p
Badanie I
NS 1,139(0,11)
1,165(0,11)
NS
NS 1,147(0,13)
1,163(0,15)
NS
NS
NS
*

p - test t-Studenta dla zmiennych zależnych p -test t-Studenta dla
zmiennych niezależnych
Wniosek: Nie stwierdza się statystycznie istotnych zmian gęstości kości
wśród
młodych
dorosłych
z
celiakią,
przestrzegających
i nieprzestrzegających diety bezglutenowej.
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P037
GĘSTOŚĆ KOŚCI ORAZ SZYBKOŚĆ OBROTU
KOSTNEGO W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA
WYRÓWNANIA CUKRZYCY
Barbara Katra, Jacek Sieradzki, Ewa Kawalec
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.

WSTĘP: Wpływ hiperglikemii na gęstość kości i szybkość obrotu
kostnego nadal pozostaje w sferze badań. Wyjaśnienie ewentualnych
zależności może być podstawą do wdrażania postępowania
zapobiegawczego w warunkach złej kontroli metabolicznej cukrzycy.
CEL PRACY: Ocena wpływu wyrównania cukrzycy na gęstość kości
oraz procesy tworzenia i resorpcji tkanki kostnej. MATERIAŁ
I METODY: Przebadano grupę 62 osób z cukrzycą typu 1, 2 i MODY,
w wieku od 17- 80 rż.. Oceniano gęstość kości, obrót kostny
i wyrównanie cukrzycy ( na podstawie HbA1c) na początku badania oraz
po 3- 15 miesiącach (średnio 6.8). Gęstość kości określano w obrębie
kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej i przedramienia
z zastosowaniem metody densytometrycznej DEXA (Aparat DPX firmy
Lunar) oraz oceniano strukturę tkanki kostnej w obrębie pięty, stosując
metodę ultradźwiękową (Aparat Achilles plus firmy Lunar). Procesy
tworzenia i resorpcji kostnej określano na podstawie wartości markerów
kostnych: osteokalcyny, izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej,
dezoksypirydynoliny oraz usieciowanego telopeptydu z N- końca
łańcucha kolagenu (Ntx). U wszystkich osób przeprowadzono badania
w kierunku obecności późnych powikłań cukrzycy. WYNIKI: U 48
osób uzyskano poprawę wyrównania cukrzycy, na początku badania
średnia HbA1c- 10.72, w badaniu kontrolnym: 7.67. 14 osób nie
uzyskało poprawy kontroli metabolicznej cukrzycy- stwierdzono
pogorszenie wskaźnika HbA1c z wartości wyjściowej 8.35 do 9.49 w
badaniu kontrolnym. Nie stwierdzono istotnie statystycznej zmiany
gęstości kości w badaniu kontrolnym w grupie która uzyskała poprawę
kontroli metabolicznej, jak i w grupie z pogorszeniem wyrównania
cukrzycy. Stwierdzono znamienną statystycznie zmianę stężenia frakcji
kostnej fosfatazy alkalicznej (p= 0,0299) oraz granicznie znamienną
zmianę stężenia dezoksypirydynoliny (p=0,0541).
WNIOSKI: Długotrwałe wyrównanie cukrzycy sprzyja poprawie
gospodarki kostnej.
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P038
OCENA DYNAMIKI ZMIAN KOSTNYCH
U CIĘŻARNYCH Z CUKRZYCĄ TYPU 1
1

I. Trznadel-Morawska, B. Katra, A. Hebda-Szydło, J. Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum UJ, Kraków
Ciąża wywiera wpływ diabetogenny, który wyraża się przemijającymi
zaburzeniami przemiany węglowodanów różnego stopnia ( cukrzyca ciężarnych,
występowaniem trwałej cukrzycy i pogorszeniem przebiegu już istniejącej).
Cukrzyca typu 1 wywiera wpływ destrukcyjny na strukturę kostną zwłaszcza w
pierwszych latach jej trwania w związku z niedoborem insuliny, często kwasica
cukrzycową przy rozpoznaniu i niewyrównaniem metabolicznym. W cukrzycy
ciążowej na stan kości wpływają zmiany hormonalne w ciąży, a w przyszłości
rodzaj powstałych zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Na stan masy kostnej
w ciąży wpływają czynniki resorpcyjne kości wydzielane przez łożysko jak
kortyzol , którego wydzielanie jest pobudzane przez wytwarzany w łożysku
ACTH , z drugiej strony w ciąży dochodzi do wzrostu hormonu wzrostu,
estrogenów oraz insulinooporności poza receptorowej i hiperinsulinemii .Wobec
braku badań nad wpływem ciąży u chorych z cukrzycą na stan masy kostnej
podjęto prace której celem jest : 1) ocena wpływu ciąży u chorych z cukrzycą na
stan masy kostnej 2) ustalenie optymalnego modelu suplementacji wapnia
i witaminy D. Materiał i metody: 1)badaniem objęto 15 ciężarnych z cukrzyca
typu1 trwającą 10 lat w czasie ciąży i 3 miesiące po porodzie 2) oceny masy
kostnej dokonano przy pomocy ultradźwiękowego aparatu Achilles.3)oceny
wyrównania cukrzycy dokonano przy pomocy 7 punktowego profili glikemmii,
HbA1c i fruktozaminy 4)w celu oceny zachowania się masy kostnej wykonano
oznaczenie markerów kostnych resorpcji DPX (dezoksypirydynoliny), NTX (N
końcowy telepeptyd kolagenu ) i tworzenia – izoenzym fosfatazy zasadowej,
osteokalcyna 5)ocenę gospodarki wapniowo fosforanowej dokonano przy
pomocy poziomu wapnia całkowitego i zjonizowanego oraz fosforu w surowicy
krwi 6) oceniono przewlekłe powikłania cukrzycy. Wyniki: Uzyskano
wyrównanie cukrzycy na poziomie normoglikemii w ciąży i 3 miesiące po
porodzie ( średnia HbA1c w ciąży wynosiła 6.3% , po porodzie 6.8 %, średnia
dobowa glikemia odpowiednio 6.3 mmol/l i 6.8 mmol/l / .Średnia wartość T
score wyniosła w ciąży –0,66 SD , po porodzie –0.32 SD. Średni czas trwania
cukrzycy 10 lat. Średnia wartość poziomu Ca całkowitego 2,30 mmol/l,
zjonizowanego 1,10 mmol)l i fosforu 1.o5 mmol/l w ciąży odpowiednio 2,37
mmol/l, 0,9 mmol /l i 1.13 mmol/l. Analizie poddano także zależność średniej
dobowej glikemii oraz HbA1c z parametrami oceny masy kostnej SOS [speed of
sound, (m/s) ] i BUA [broadband ultrasound attenuation, (dB/MHz)] oraz
zachowania markerów kostnych w ciąży i po porodzie. Wnioski: Wyrównanie
cukrzycy w ciąży na poziomie normoglikemii przyczynia się do utrzymania
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stanu masy kostnej w ciąży i po porodzie. Nie stwierdzenie zmian parametrów
gospodarki wapniowo/fosforanowej w trakcie ciąży i trzy miesiące po porodzie
wskazuje na potrzebę jej monitorowania i ewentualną suplementację .

P039

ZALEŻNOŚĆ STĘŻEŃ WYBRANYCH CYTOKIN
Z OBROTEM KOSTNYM I ZMIANAMI BMD
W AKROMEGALII
Marek Bolanowski, Jacek Daroszewski, Diana Jędrzejuk,
Andrzej Milewicz
Katedra i Klinika Endokrynologii, Akademia Medyczna, Wrocław,
Pasteura 4, 50-367 Wrocław, Polska

Akromegalii towarzyszą zmiany gęstości kości i aktywności przebudowy
kości. Niektóre cytokiny uczestniczą w procesie przebudowy kości, a ich
stężenia obwodowe odzwierciedlają aktywność obrotu kostnego.
Przebadano stężenia w osoczu IL-1β IL-6, TNF-α i TGF-β u 20 chorych
na czynną akromegalię w porównaniu do 20 wyleczonych i 10 zdrowych
osób z grupy kontrolnej Stężenia cytokin były odnoszone do poziomów
GH, IGF-1, osteokalcyny (OC) i produktów degradacji C-końcowych
telopeptydów kolagenu typu 1 – CrossLaps (CL). Badanie
densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej
i przedramienia wykonano metodą DEXA. Stężenia IL-6, OC i CL były
wyższe (p <0.05) u chorych z czynną akromegalią niż u wyleczonych i
zdrowych osób. Stwierdzono dodatnie korelacje między IL-1β i CL (r =
0.34; p < 0.05); TNF-α i OC (r = 0.58; p < 0.05) w czynnej akromegalii.
Poziom IL-6 korelował z GH (r = 0.3; p< 0.05), CL z GH (r = 0.3; p <
0.05), OC z GH (r = 0.3; p < 0.05), OC z IGF-1 (r = 0.34; p < 0.05) w
całej grupie pacjentów z czynną i wyleczoną akromegalią. Poziom TGFβ korelował ujemnie z wartościami BMD szyjki kości udowej, trójkąta
Warda i krętarza (p<0.05) u chorych na czynną akromegalię, ale IL-6
korelował dodatnio z BMD trójkąta Warda i krętarza (p < 0.05), a TNF-α
korelował z BMD kręgosłupa lędżwiowego i przedramienia (p < 0.05) w
całej grupie pacjentów. Ponadto, wartości densytometryczne w szyjce
kości udowej, trójkącie Warda i krętarzu były statystycznie istotnie
zależne od maksymalnych wartości GH i IGF-1. TNF-α i IL-1β
odzwierciedlają aktywność obrotu kostnego w czynnej akromegalii.
TGF-β TNF-α i IL-6 biorą udział w zmianach BMD w akromegalii.
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P040
GOSPODARKA Ca-P-Mg I GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI
(BMD) U CHORYCH Z ZAPALENIEM PRZEŁYKU
LECZONYCH OMEPRAZOLEM
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska
Klinika Chorób Wewnętrznych CMKP Warszawa.
00-416 Warszawa, Czerniakowska 231.

Cel: Ocena metabolizmu Ca-P-Mg i BMD u chorych z zapaleniem
przełyku(ZP) leczonych przez rok omeprazolem(OM). Metoda: Kryteria
włączenia: co najmniej nadżerkowe ZP w endoskopii; wiek 18-80 lat dla
mężczyzn i 60-80 dla kobiet; bez chorób i leków wpływających na
metabolizm Ca-P-Mg. OM, 20 mg/d, podawano przez rok, część chorych
zakażonych H. pylori(Hp) na początku eradykowano. Oznaczano Ca, P,
Mg, całkowitą fosfatazę alkaliczną(AP) w surowicy i Ca w moczu
(FUCa/Kr) przed, po 6 i 12 miesiącach OM; osteokalcynę(OC) w osoczu
i dezoksypirydynolinę(dP) w moczu przed i po 6 miesiącach; BMD(L2-4,
Neck i Total) metodą DEXA przed i po roku. Zakażenie i eradykację Hp
potwierdzano testem ureazowym. Testy t-Studenta, Manna-Whitney’a
i Fishera, ANOVA, regresja wieloczynnikowa służyły do analizy
danych. Wyniki: Badania ukończyło 30 chorych(20 mężczyzn, 10
kobiet) w wieku 58,714,0 lat. Po 6 miesiącach OM wzrosła OC w
osoczu w całej grupie z 4,62±3,66 do 8,15±6,20 ng/ml(p<0,05), a po
roku AP w surowicy u mężczyzn z 71,9±19,3 do 81,5±22,8 IU/l(p<0,05).
Stężenie Ca, P i Mg w surowicy, FUCa/Kr i wydalanie dP w moczu nie
zmieniło się. BMD Total wzrosła po OM z 1,106±0,084 do 1,121±0,091
g/cm2 (p<0,05) w całej grupie i u mężczyzn z 1,122±0,076 do
1,145±0,082 g/cm2 (p<0,05). BMD L2-4 i Neck nie zmieniła się. U
chorych wyleczonych z zakażenia Hp spadło stężenie Ca w surowicy z
9,68±0,30 do 8,88±0,55 po 6(p<0,01) i do 9,11±0,45 mg/dl po 12
miesiącach OM (p<0,05), a wzrosła BMD Total z 1,183±0,062 do
1,214±0,069 g/cm2 (p<0,01). Wnioski: 1. Roczne leczenie OM nie
zmienia Ca, P, Mg we krwi; 2. OM korzystnie modyfikuje tworzenie i
resorpcję kości u mężczyzn, ale nie wpływa na przebudowę kości u
kobiet po 60 r. ż.; 3. Eradykacja Hp może mieć korzystny wpływ na
metabolizm mineralny.
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P041
STĘŻENIE HORMONU WZROSTU I NIEKTÓRYCH
CZYNNIKÓW WZROSTOWYCH U KOBIET PO
DOUSTNEJ HORMONALNEJ TERAPII ZASTĘPCZEJ
Ewa Żochowska, Stanisław Stanosz
Pracownia Menopauzy i Andropauzy PAM w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1

Wstęp: Stosowanie złożonych preparatów w doustnej terapii zastępczej
(HRT) winno być zawsze poddane krytycznej ocenie pod względem ich
efektów terapeutycznych. Uzyskane dane pozwolą dokonać oceny wad
i zalet różnych typów komponent estrogennych i progestagennych
wchodzących w skład preparatów doustnych.
Cel pracy: Celem pracy jest ocena dynamiczna stężeń hormonu wzrostu
GH i niektórych czynników wzrostowych.
Materiał i metodyka: Analizą statystyczną objęto 25 kobiet z osteoporozą
i osteopenią w wieku 53,3 ±5,3 podzielonych na dwie grupy w
zależności od metody hormonalnej terapii zastępczej : grupa I - kobiety
otrzymujące terapię zastępcza przezskórną , grupa II - kobiety
otrzymujące hormony doustnie. U kobiet w obu grupach wykonano
badanie densytometryczne (metodą DEXA) i czterokrotnie w ciągu roku
oznaczono: hormon wzrostu (GH), czynnik wzrostowy insulinopodobny
(IGF-1), czynnik wzrostowy transformujący (TGF-B), czynnik
wzrostowy fibroblastyczny (FGFs)
i czynnik płytkowy PDGF. Analizę statystyczną badanych parametrów
przeprowadzono testem t'Studenta i UManna-Whithneya.
Wyniki: U kobiet na doustnej hormonoterapii zastępczej przyrost masy
kostnej wyniósł 1%, a u kobiet otrzymujących terapię przezskórną
przyrost był od 2,5% do 3,5%. Badania biochemiczne wykazały u kobiet
w grupie II spadek GH oraz nie znamienne obniżenie IGF i PDGF i
wzrost TGF-B. Stężenie FGFs nie wykazywało istotnych statystycznie
różnic w obu grupach.
Wnioski. U kobiet droga hormonoterapii zastępczej wywiera wpływ na
stężenie hormonu wzrostu i czynników wzrostowych.
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P042
WPŁYW PRZEZSKÓRNEJ HORMONALNEJ TERAPII
ZASTĘPCZEJ NA ZMIANY PROFILU HORMONALNEGO
I GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U KOBIET
DIALIZOWANYCH
S. Radowicki1, K. Skórzewska1, J. Matuszkiweicz-Rowińska2
1

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej A M w Warszawie2Klinika Chorób
Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie
00-315 Warszawa, ul. Karowa 2

Przewlekła dializoterapia pozaustrojowa w przebiegu schyłkowej
niewydolności nerek wywołuje szereg zaburzeń hormonalnych, również
w obrębie osi podwzgórze-przysadka-jajnik. U leczonych kobiet
prowadzi ona do hyperprolaktynemii oraz znacznego obniżenia poziomu
estrogenów we krwi i w rezultacie do wtórnego braku miesiączki z
następowym obniżeniem gęstości mineralnej kości. Celem pracy jest
ocena skuteczności przezskórnej hormonalnej terapii zastępczej w
profilaktyce i leczeniu zmian w układzie kostnym oraz jej wpływu na
profil hormonalny kobiet dializowanych. Materiał i metody: Do badania
zakwalifikowano 10 kobiet w wieku rozrodczym (22-45 lat, średnio 39,6
 8,29 lat) z wtórnym brakiem miesiączki, dializowanych przewlekle
średnio 2,98  2,34 lat z powodu schyłkowej niewydolności nerek.
Pacjentki otrzymywały przezskórną, ciągłą sekwencyjną hormonalną
terapię zastępczą (Estracomb TTS® Novartis) przez 12 miesięcy. Przed
leczeniem oraz po 12 miesiącach jego trwania oceniano stężenie
estradiolu (E2) oraz prolaktyny (PRL) we krwi badanych przy użyciu
standardowych testów na aparacie Delfia-LKB oraz wykonywano
badanie densytometryczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa (Lunar
DPX). Wyniki przedstawiono w tabeli:
parametr
BMD g/cm3
T-score
estradiol pg/ml
PRL IU/ml

przed leczeniem
0,896  0,062
-2,54  0,52
20,57  11,69
1456,79  1845,13

po leczeniu
0,968  0,05
-1,93  0,57
50,27  21,15
690,8  116,44

znam.stat.
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,02
p < 0,05

Wnioski: Stosowanie przezskórnej, ciągłej-sekwencyjnej hormonalnej terapii
zastępczej u kobiet z wtórnym brakiem miesiączki, dializowanych przewlekle z
powodu schyłkowej niewydolności nerek prowadzi do znamiennego
statystycznie obniżenia stężenia prolaktyny, hormonu wzrostu poziomu
estradiolu we krwi oraz zwiększenia gęstości mineralnej kości.
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P043
ROCZNA SUPLEMENTACJA WAPNIEM I WITAMINĄ D
U KOBIET PO MENOPAUZIE Z OSTEOPENIĄ
ZAPOBIEGA UTRACIE MASY KOSTNEJ I NIE WPŁYWA
NA POZIOM MARKERÓW KOSTNYCH
N.A.Nowak, J.E.Badurski , A.Dobrenko, S.Daniluk, E..Z. Jeziernicka
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno- Stawowych . 15-461 Białystok,
Warynskiego 6/2.

Wprowadzenie; Korzystny wpływ suplementacji wapniem i witaminą D
na masę kostną u starszych kobiet jest dobrze udokumentowany (1,2 ).
Jednakże, wpływ tej terapii u kobiet po menopauzie z osteopenią jest
różnie oceniany w zależności od badanej populacji. Materiał i Metody:
Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu trzyletniej suplementacji
wapniem i wit. D na masę kostną i markery kostne u 121 kobiet po
menopauzie , których wartości gęstości kości spełniają kryteria WHO
osteopenii. Pierwszy rok badania ukończyło 108 kobiet. Dzienne
spożycie wapnia zostało obliczone na podstawie kwestionariusza
spożycia wapnia wynosiło średnio 620/mg. W badaniu stosowaliśmy
preparat wapnia i witaminy D , Calcium 500D (500mg Ca + 250 I.U.
Wit.D w jednej saszetce ) firmy Polfa Łódź. Wykonaliśmy badanie
gęstości metodą DXA szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego
L1-L4 jak również oznaczaliśmy poziomy markerów kostnych, resorpcji
– Cross Lapss w surowicy i tworzenia – fosfatazę zasadową w surowicy
(ALP) oraz wydalanie wapnia z moczem w postaci wskaźnika
wapniowo- kreatyninowego (Ca/Cr) na początku badania i po 12
miesiącach. Wyniki są zamieszczone w tabelce poniżej:
Wizyta 1
Wizyta 2
Zmian%
p

T score
Sz.k.u.
0,762
0,763
+0,23%
P>0,05

T-score
L1-L4
0,912
0,909
-0,3%
p>0,05

T-score
Cał.biodr.
0,911
0,911
+0,02%
p>0,05

ALP

Ca/Cr

20,92
19,052
-0,8%
P=0,02

0,303
0,419
+27%
P=0,001

CrossLaps
1698,70
1806.43
+5,9%
P=0,4

Wnioski: Suplementacja wapniem i witaminą D u pomenopauzalnych
kobiet z osteopenią utrzymuje masę kostną po pierwszym roku leczenia.
Piśmiennictwo:1.Dawson-Hughes B.i wsp. : A controlled trial of the
effect of calcium supplemntation on bone density in postmenopausal
women. N Engl J.Med ,1990.323(13),878
2.Reid I. D.i wsp.:Effect of calcium supplementation on bone loss in
postmenopausal women. N Engl J.Med ,1993,328.
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P044
WPŁYW LECZENIA ALFAKALCIDOLEM I WĘGLANEM
WAPNIA NA WYNIKI BADANIA KOŚCI RĘKI
ILOŚCIOWĄ METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ
W PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
Jerzy Przedlacki1, Wojciech Pluskiewicz2, Jadwiga Trębicka1,
Bogna Drozdzowska2, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska1, Kazimierz Ostrowski1
1
Akademia Medyczna w Warszawie, 2Śląska Akademia Medyczna.
Kl. Ch. Wewn. i Nefrologii AM w Warszawie, 02-097 W-wa, Banacha 1a.

Ilościowa metoda ultradźwiękowa (IMU) dostarcza informacji
dotyczącej ilości i jakości kości (mineralizacji i elastyczności).
Stwierdzono obniżenie wyników IMU m. in. u chorych ze schyłkową
niewydolnością nerek leczonych dializami. Celem obecnej pracy była
ocena wyników IMU u chorych we wczesnym i umiarkowanym okresie
przewlekłej niewydolności nerek (pnn) i wpływu leczenia za pomocą
węglanu wapnia i alfakalcidolu na wyniki IMU. Badania wykonano u 51
chorych (31 mężczyzn i 20 kobiet) w wieku 55,410,8 lat (29-71) z pnn
trwającą 52,749,9 miesięcy (2-216) ze stężeniem kreatyniny w
surowicy 3,11,5 mg% (1,5-6,0). Badanie IMU wykonano przy użyciu
aparatu DBM Sonic 1200 Igea, Włochy w zakresie dystalnej przynasady
paliczków bliższych palców II-V lewej ręki. U kobiet uzyskano wynik
193973 m/s (1850-2136), u mężczyzn 201083 m/s (1819-2171). U 44
pacjentów (28 mężczyzn i 16 kobiet) stwierdzono wynik prawidłowy (1SD), u 4 (3 mężczyzn i 1 kobieta) wynik w zakresie -2SD-1SD, a u 3
(3 kobiety) wynik poniżej -2SD. Następnie, chorzy zostali podzieleni w
sposób losowy na dwie grupy z uwzględnieniem jedynie płci. Jedna
grupa była leczona węglanem wapnia (grupa CaCO3) w dawce 3 x 1,0, a
druga węglanem wapnia w tej samej dawce i alfakalcidolem w dawce
0,25 g co 2 dni (grupa 1+CaCO3). Obie grupy nie różniły się
wynikami IMU przed leczeniem. Po roku leczenia wykonano badania
kontrolne – u 21 w grupie CaCO3 i u 23 w grupie 1+CaCO3.
CaCO3
1 + CaCO3

Przed leczeniem
201084 m/s
197187 m/s

Po 1 roku leczenia
202294 m/s
198882 m/s

P
NS
NS

U chorych we wczesnym i umiarkowanym okresie pnn stwierdza się rzadko
zaburzenia mineralizacji i elastyczności kości w badaniu IMU. Leczenie
zarówno samym węglanem wapnia jak i w połączeniu z małą dawką
alfakalcidolu nie wywiera istotnego wpływu na wyniki IMU.
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P045
WZROST MASY KOSTNEJ PO 1 ROKU
STOSOWANIA 1,0 ug ALFA-KALCIDOLU U KOBIET
Z OSTEOPOROZĄ
S.Daniluk, J.Badurski, A.Dobreńko, N.Nowak, E.Jeziernicka.

Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych.. Białystok. PL

Wprowadzenie Przydatność alfa-kalcidolu (AK) w leczeniu osteoporozy
pomenopauzalnej została już wielokrotnie wykazana, jednak nie ustalono
jego optymalnej dawki. Celem pracy jest ocena 2-letniej kuracji AK
w dawce 1,0 μg na dobę u kobiet z osteoporozą bez złamań.
Przedmiotem doniesienia są wyniki po pierwszym roku.
Pacjenci i protokół badania Badaniem objęto 63 kobiety po menopauzie
(średni wiek 69 lat) z osteoporozą bez deformacji kręgów, które
przyjmowały przez 12 miesięcy AK w dawce 1 μg/dobę oraz wapń 500
mg/dobę. Średnie spożycie wapnia z pokarmem oceniono na 700 mg.
Masę kostną w szyjce kości udowej (sz.k.u.) i kręgosłupie L2-L4 po 6
i 12 miesiącach badano metodą DXA, aparatem Hologic QDR4500SL.
Wskaźnik tworzenia kości – osteokalcynę oznaczano po 3 i 12
miesiącach, zaś kalciurię oceniano wskaźnikiem wapniowo kreatyninowym (Ca/Cr) co 2 tyg. w ciągu pierwszych 3 miesięcy
leczenia, a następnie co 3 miesiące.
Wyniki w formie średnich wartości badanych parametrów - w tabeli:
Miesiąc
0
3
6
12

Sz.k.u. BMD
0,651
NA
0,663
0,659

L2-L4 BMD
0,768
NA
0,783
0,778

Osteocalcin
23,443
27,233
NA
29,923

Ca/Cr index
0,486
0,701
0,632
0,726

Masa kostna w szyjce kości udowej po 6 miesiącach wzrosła o 1,8%
(p<0,05) a w kręgosłupie L2-L4 o 2% (p<0,05), natomiast po 12
miesiącach wzrost wyniósł 1,2 % (p<0,05) w szyjce i 1,3% (p<0,05).
w L2-L4. Poziomy osteokalcyny po 3 miesiącach wzrosły o 16%
(p<0,05), a po 12 miesiącach o 28% (p<0,05). Wskaźnik Ca/Cr
w każdym badaniu w trakcie 1 – rocznego leczenia wykazywał wartości
wyższe od wyjściowych w sposób statystycznie zamienny
Wniosek Alfakalcidol w dawce 1 μg/dobę zapobiega utracie masy
kostnej w pierwszym roku leczenia, zwiększa poziom wskaźnika
tworzenia kości i wydalanie wapnia, ale w granicach uznanych jako
prawidłowe.
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P046
WPŁYW SPOŻYCIA WAPNIA W MŁODOŚCI
I OKRESACH PÓŹNIEJSZYCH NA WYNIKI
LECZENIA PREPARATEM OSSEINOWOHYDROKSYAPATYTOWYM U KOBIET
Z OSTEOPOROZĄ
Roman Lorenc1, Witold Tłustochowicz2, Krzysztof Hoszowski3, Jacek
Łukaszkiewicz1, Patrick Biason4. 1Instytut Pomnik Centrum Zdrowia
Dziecka, ,2Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny, 3Szpital Kolejowy. 4Institut
de Recherche Pierre Fabre – Labege – France. Zakład Biochemii i Medycyny
Doświadczalnej. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka al. Dzieci Polskich
20, 04-736 Warszawa-Międzylesie, Polska,.

Niskiej masie kostnej będącej główną przyczyną problemów
zdrowotnych u pacjentów z osteoporozą można zapobiegać, jak również
można ją zwiększać stosując odpowiednie zabiegi profilaktyczne
i lecznicze. Środki zawierające sole wapnia są obecnie w powszechnym
użyciu, lecz Osteogenon (OHC) zastosowany w tym badaniu, zawiera
nie tylko sole wapnia, lecz również inne minerały, białka i czynniki
wzrostowe. Wpływ OHC na ewolucję masy kostnej badano w okresie 2
lat, w porównaniu z suplementacją węglanem wapnia (CC). Oba sposoby
leczenia wspomagano witaminą D dla uniknięcia obniżonej absorpcji
wapnia. W badaniu uczestniczyło 125 kobiet w wieku od 55 do 83 lat.
Stwierdzono, że oba rodzaje leczenia miały dodatni wpływ na końcowe
wartości BMD. Stwierdzono również, że wyniki leczenia OHC i CC
zależą od spożycia wapnia jakie miało miejsce w okresie wzrostu
i konsolidacji masy kostnej. Leczenie OHC wykazało znacząco wyższą
skuteczność u pacjentów z niskim spożyciem wapnia. Obie terapie
wywołały znaczący spadek stężenia markera resorpcji kostnej (NTx)
i wzrost stężenia markera kościotworzenia (BGP).
Wyjaśnienie mechanizmu różnic w działaniu OHC i CC wymaga
dalszych badań.
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P047
PATIENT
THERAPY

ADHERENCE

TO

(STOSOWANIE
SIĘ
BISFOSFONIANAMI DO ZALECEŃ)

BISPHOSPHONATE

PACJENTÓW

LECZONYCH

Wojciech P. Olszynski1, Rolf J. Sebaldt2, Jonathan D. Adachi2, Jacques
Brown3, David A. Hanley4, Alan Tenenhouse5, John Caminis5, Annie
Petrie2, Alexandra Papaioannou2, Greg Stephenson6, Charles H.
Goldsmith2. 1University of Saskatchewan, 2McMaster University, 3Laval
University, 4University of Calgary, 5McGill University, 6 Procter & Gamble
Pharmaceuticals. Suite 103 – 39 Twenty-Third Street East, Saskatoon,
Saskatchewan, CANADA S7K 0H6.

To assess adherence with bisphosphonate (B) therapy, either etidronate
(E) or alendronate (A), initiated in patients with osteoporosis (OP), we
analyzed CANDOO, our prospective observational database of OP
and osteopenia patients seen at our Canadian tertiary care sites. All
patients in CANDOO initially seen in Jan/95 or later, who started E or A
on or after their initial clinic visit and who were seen at least once in
clinic after initiating B were included. There were 1176 patients (1037
women) in the E group and 1003 (855 women) in the A group. At the
start of B, patients in the E group were slightly older than those in the A
group (65 vs 61, p<0.001) but the 2 groups had a similar prevalence of
prior vertebral fracture (23% vs 20%, n.s.), and similar lumbar spine
bone mineral density (LS-BMD) t-scores (-2.46 vs –2.48). Using survival
curve analysis, at 3, 6, 9 and 12 months after start of B therapy, 97%,
94%, 91% and 88% of patients in the E group and 91, 86%, 83% and
80% of patients in the A group were still continuing therapy. The
difference between the survival curves is statistically significant (logrank
p=0.036). Compliance diverges within the first 3 months, but the rate of
subsequent discontinuation is similar in both groups at 1% of the initial
cohort each month. We conclude that an adherence rate of 80-88% after
1 year can be attained with B therapy in a tertiary care setting. The
determinants of B adherence need to be established.
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P048
INTERMITTENT CYCLIC THERAPY WITH
ETIDRONATE PREVENTS CORTICOSTEROID-INDUCED
BONE LOSS: THREE YEARS OF FOLLOW-UP
(PRZERYWANA, CYKLICZNA TERAPIA ETYDRONIANEM ZAPOBIEGA
POSTEROIDOWEJ UTRACIE MASY KOSTNEJ - TRZY LATA
OBSERWACJI)

Wojciech P. Olszynski1, Rolf J. Sebaldt2, Jonathan D. Adachi2, Annie
Petrie2, Greg Stephenson3, Charles H. Goldsmith2. 1 University of
Saskatchewan, 2McMaster University, 3Procter & Gamble Pharmaceuticals.
Suite 103 – 39 Twenty-Third Street East, Saskatoon, Saskatchewan CANADA
S7K 0H6

We determined the effectiveness of 3 years of intermittent cyclic
therapy with etidronate (ICT-E) in preventing bone loss in patients
receiving corticosteroid (CS) therapy. We analyzed the clinical records
of patients seen at our tertiary care Osteoporosis Centre, whose data are
routinely collected prospectively into a standardized database.
Patients treated with CS for at least 3 years were selected for the study
group if they were concomitantly treated with ICT-E. A comparison
(Comp) group was selected of CS-treated patients who were treated with
no bone-active therapy other than calcium and vitamin D. Patients were
excluded if they had known causes of secondary osteoporosis, were
treated with any other bone-active therapy within the preceding 2 years
or did not have a bone mineral density (BMD) determination at baseline
and after approximately 1, 2 and 3 years of follow-up.
There were 24 and 37 patients in the ICT-E and Comp groups. The
groups were comparable in baseline age, 60;16 vs 55;14 yrs (mean;SD),
and mean CS dose during the study period (prednisone 13 vs 10 mg/day).
The groups differed in prior duration of CS therapy, respectively 11;11
vs 3;4 yrs. In the ICT-E group, LS-BMD increased significantly relative
to baseline at each yearly follow-up time point, by +3.8;5.8%, p=0.006
(1 yr), +5.0;8.0%, p=0.006 (2 yr) and +5.2;9.8%, p=0.01 (3 yr). In the
Comp group, LS-BMD changed by -3.6;6.4% (p=0.0005), -3.2;7.8%
(p=0.007) and -1.3;9.1% (p=0.3), respectively. The differences in these
percent changes between the two groups were significant at each time
point, p=0.00003 (1 yr), p=0.0002 (2 yr) and p=0.01 (3 yr). These data
suggest that ICT-E is an effective treatment for CS-induced osteoporosis
over a period of 3 years of continuing CS therapy. These findings extend
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the conclusions of controlled trials conducted over shorter periods of CS
therapy.

P049
POLIMORFIZM GENU RECEPTORA ESTROGENOWEGO
I GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U MĘŻCZYZN BADANIA WSTĘPNE.
Wanda Horst-Sikorska1, Katarzyna Ziemnicka1, Daria Baszko-Błaszyk1,
Robert Kalak2, 3, Ryszard Słomski2,3
1/Katedra i Klinika Endokrynologii i Przemiany Materii AM Poznań,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
2/Zakład Genetyki Człowieka PAN Poznań.

Estrogeny odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu prawidłowej masy
kostnej u kobiet. Ich niedobór prowadzi do zwiększonej aktywności
osteoklastów co powoduje szybkie zmniejszenie gęstości mineralnej
kości (BMD). Badania przeprowadzane u mężczyzn z niedoborem
aromatazy oraz opornością na estrogeny wykazały, że występuje u nich
nasilenie procesów metabolicznych w obrębie kości prowadzące do
zaawansowanej osteoporozy. Nadal dyskutuje się, czy łagodne mutacje
w obrębie receptora estrogenowego mogą powodować zmniejszenie
BMD.
Celem naszych badań była ocena polimorfizmu genu receptora
estrogenowego (ER) oraz próba oceny korelacji genotypu z BMD u
mężczyzn. Przebadano 50 mężczyzn w wieku od 20 - 78 lat, w tym 20 z
osteoporozą, 15 z osteopenią i 15 z prawidłową masą kostną. Ocenę
BMD wykonano przy pomocy aparatu LUNAR DPX mierząc gęstość
mineralną w obrębie odcinka L1-L4 kręgosłupa. Polimorfizm genu ER
badano przy użyciu enzymów restrykcyjnych: Pvu II i Xba I.
Procentowe występowanie poszczególnych genotypów przedstawia
zamieszczona niżej tabela:
Genotyp
osteoporoza
osteopenia
zdrowi

PP
30
20
40

Pp
30
40
20

pp
40
40
40

XX
10
13.3
40

Xx
55
46.7
40

xx
35
40
20

Statystycznie nie wykazano dla badanej grupy istotnej zależności
pomiędzy BMD a polimorfizmem Pvu II, natomiast dla Xba zależność
była na granicy istotności ( p=0.07). Badania wymagają zwiększenia
liczebności grupy poddanej ocenie.
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P050
CZY ISTNIEJE ZWIĄZEK POMIĘDZY PODWYŻSZONYM CIŚNIENIEM TĘTNICZYM A OSTEOPENIĄ
KOŚĆCA OBWODOWEGO U MĘŻCZYZN ?
Ewa A.Jankowska1, Charles Susanne2, Elżbieta Rogucka1, Marek Mędraś3
1
Zakład Antropologii PAN, Wrocław, 2Wydział Antropogenetyki Wolnego
Uniwersytetu w Brukseli, 3Kat. i Kl. Endokrynologii AM we Wrocławiu

Zaburzenia metabolizmu Ca2+ stanowią jeden z czynników w
patogenezie nadciśnienia, a także sprzyjają nadmiernej utracie masy
kostnej u starzejących się mężczyzn. Dyskusyjną pozostaje kwestia, czy
u mężczyzn z umiarkowanym nadciśnieniem częściej stwierdza się
osteopenię w porównaniu do osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia
tętniczego. Celem pracy była ocena związku pomiędzy gęstością
mineralną (BMC) kośćca obwodowego a ciśnieniem tętniczym (RR) w
grupie 208 zdrowych mężczyzn, w wieku 35-63 lat, mieszkańców
Wrocławia. BMC części beleczkowej, korowej i całej kości
promieniowej oceniono metodą pQCT (Stratec 960). RR zmierzono za
pomocą sfigmomanometru MPC-350, zgodnie ze standardami WHO.
BMI stanowił wskaźnik otłuszczenia ogólnego. Zależności pomiędzy
zmiennymi oceniano metodą wieloczynnikowej regresji liniowej.
Różnice wartości BMC zależnie od wieku i RR (z BMI jako ciągłą
zmienną towarzyszącą) testowano przy pomocy analizy kowariancji
ANCOVA. Wieloczynnikowa regresja logistyczna pozwoliła określić,
czy i w jakim stopniu zmienne (wiek, BMI, RR skurczowe i rozkurczowe) modyfikują względne ryzyko wystąpienia osteopenii w badanej
populacji. Nie odnotowano korelacji pomiędzy BMC a RR skurczowym.
RR skurczowe nie różnicowało wartości BMC oraz nie wpływało na
ryzyko wystąpienia osteopenii u badanych mężczyzn. Odnotowano
ujemne korelacje pomiędzy RR rozkurczowym a trab BMC (r=0,18;p.=0,008) i total BMC (r=-0,15;p.=0,03), ale nie cort BMC (r=0,13;p.=0,06), przy kontroli wieku i BMI. U badanych z RR
rozkurczowym przekraczającym 90 mmHg stwierdzono redukcję BMC
(wyniki ANCOVA dla trab BMC F=8,86;p.=0,003, cort BMC
F=3,81;p.=0,045 oraz total BMC F=5,36; p.=0,02). W grupie mężczyzn z
RR rozkurczowym przekraczającym 90 mmHg odnotowano 1,5-krotny
wzrost ryzyka wystąpienia osteopenii w zakresie części beleczkowej
kośćca obwodowego (OR=1,50;95%CI=1,01-2,23) w porównaniu do
badanych bez nadciśnienia rozkurczowego.
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P051
WPŁYW FLUORU NA KOŚĆ KOROWĄ U MĘŻCZYZN
1

E. Czerwiński, 1J. Strzępek, 2A. Sawiec
Klinika Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków, ul. Kopernika 19a;
2
Krakowskie Centrum Osteoporozy i Menop. ul. Kopernika 32; 31-501 Kraków
1

Wstęp: Fluor jako jeden z najbardziej aktywnych pierwiastków w przyrodzie
wywiera wpływ na składniki organiczne i nieorganiczne kości. Pierwiastek ten
ma specyficzne powinowactwo do hydroksyapatytu tkanki kostnej
Ca10(PO4)6(OH)2 stanowiącego podstawowy składnik mineralny kości.
Wypiera on jony hydroksylowe kryształów hydroksyapatytów zmieniając go na
fluoroapatyt, a tym samym powoduje zmiany jego właściwości fizycznych i
chemicznych. Stężenie fluoru w kości zwiększa się przez cały okres życia
człowieka. Efekt działania fluoru zależny jest od dawki; niskie dawki fluoru
(2mg dziennie ) stosowane są w prewencji próchnicy, wysokie dawki fluoru (4080mg dziennie) są stosowane w leczeniu osteoporozy, natomiast 5000mg jest
dawką śmiertelną. W niniejszej pracy przedstawiamy wpływ długotrwałego
działania małych dawek fluoru na kość korową u mężczyzn. Materiał
Przeprowadzono badania 1578 mężczyzn, pracowników Huty Aluminium w
Skawinie. Średnia wieku pracowników Huty wynosiła 46,5 lat. Pracowali oni
średnio 17,6 lat. będąc narażeni na działanie niskich dawek fluoru (2-4mg).
Uzyskane wyniki porównano z wynikami grupy kontrolnej, którą stanowiło 57
mężczyzn w przedziale wieku grupy badanej, nie narażonych na kontakt ze
związkami fluoru, zmarłych śmiercią nagłą. Metoda: U wszystkich badanych
wykonano standaryzowany radiogram prawego przedramienia AP w supinacji.
Posługując się radiogramem dokonano pomiarów morfometrycznych kości
promieniowej i łokciowej w trzech odcinkach prostopadłych do długiej osi
kończyny (dalszym ,środkowym i bliższym). Na wyznaczonej linii, prostopadłej
do długiej osi kończyny, mierzono suwmiarką mikrometryczną szerokość kości
oraz szerokość jamy szpikowej z dokładnością 0,15 mm. a następnie obliczano
grubość warstwy korowej, wskaźnik korowy, powierzchnie korową oraz
wskaźnik powierzchni korowej. Wyniki: W grupie kontrolnej stwierdzono
obniżenie się wskaźników korowych z wiekiem, skutkiem poszerzenia się jamy
szpikowej, natomiast u pracowników narażonych na długotrwałe dawki fluoru
proces ten ulegał zahamowaniu. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników
badań morfometrycznych można sprecyzować następujące wnioski: 1.
Resorpcja kości promieniowej w populacji męskiej odbywa się przez
poszerzenie jamy szpikowej i obniżenie grubości warstwy korowej. 2. Efekt
działania fluoru na kość korową i gąbczastą zależy od dawki. 3. Ekspozycja
niskich dawek fluoru prowadzi do zahamowania resorpcji endostealnej kości
korowej oraz wzrostu masy kości beleczkowej. 4. Małe dawki fluoru mogą być
skuteczne w prewencji ubytku kostnego mężczyzn.
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P052
OSTEOPOROZA IDIOPATYCZNA U DZIECIDIAGNOSTYKA I REHABILITACJA
Krystyna Dobosiewicz, Anna Jędrzejewska, Irena Dyner-Jama, Hanna
Jendrzejek. Klinika Rehabilitacji Śląskiej A. M. w Katowicach-Ochojcu
Idiopatyczna osteoporoza dziecięca stanowi rzadką chorobę metaboliczną kości
o patomechanizmie odmiennym niż osteoporoza inwolucyjna. Jako
wyodrębniony zespół została opisana w 1965 r. przez Denta, choć pierwszy opis
przypadku opublikowano już w 1938 r. Etiologia schorzenia pozostaje nieznana.
Choroba występuje nagle w pełnym zdrowiu w wieku 3,5-15 lat z częstością
porównywalną dla obu płci i charakteryzuje się szybką utratą masy kostnej.
Do wczesnych objawów klinicznych osteoporozy dziecięcej zaliczamy:
- bóle stawów skokowych i kręgosłupa podczas stania i chodzenia; - postępujące
osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych, zwłaszcza mięśnia trójgłowego
łydki; - zaburzenia propulsji – chód piętowy; - niemożność obciążenia osiowego
szkieletu.
Wśród objawów późniejszych dominują: - obniżenie wysokości ciała wskutek
kompresyjnego złamania kręgów; - deformacje stawów kończyn dolnych i stóp;
- charakterystyczny chód piętowy na sztywnych kolanach;
W rozpoznaniu różnicowym poza chorobami układu wewnątrzwydzielniczego
(choroba Cushinga, pierwotna lub wtórna nadczynność przytarczyc, choroby
tarczycy z towarzyszącą osteoporozą) należy uwzględnić: osteoporozę
polekową, nowotwory kości pierwotne i wtórne, wrodzoną łamliwość kości,
martwice aseptyczne kości, lokalne ubytki masy kostnej w przebiegu
niedowładów pochodzenia ośrodkowego i obwodowego. Zaburzenia statyki
ciała spowodowane bodźcami bólowymi płynącymi z odwapnionej tkanki
kostnej stóp działając dogłowowo destabilizują mechanizm więzadłowomięśniowy aparatu podpórczego kończyn dolnych, w tym stawów kolanowych,
biodrowych oraz kręgosłupa i klatki piersiowej. Zjawisko to prowadzi do
unikania przez dziecko poruszania się, co powoduje dalszy zanik tkanki kostnej.
Ruch bowiem jest sygnałem fenotypowym dla bodźców odpowiedzialnych za
kościotworzenie, a obrót kostny – ze względu na piezoelektryczny mechanizm
budowania kryształów hydroksyapatytu - uruchamiany jest poprzez docisk i
przyciąganie mięśni.
Celem pracy jest analiza łańcucha statokinetycznego w osteoporozie
młodzieńczej podczas osiowego obciążenia szkieletu i przedstawienie na jej
podstawie metody stopniowego obciążania kończyn dolnych i kręgosłupa w
procesie rehabilitacji.
W latach 1991 – 2000 w Katedrze i Klinice Rehabilitacji hospitalizowano 5
dzieci z ciężką postacią osteoporozy idiopatycznej, w tym 3 chłopców i 2
dziewczynki. W chwili hospitalizacji przedział wiekowy wynosił 4,1 – 8 lat.
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Przebieg kliniczny u wszystkich dzieci był ciężki, a czas rozpoczęcia
rehabilitacji opóźniony, gdyż z uwagi na bóle kręgosłupa i kończyn dolnych
oraz trudności w poruszaniu się diagnostyka w szpitalach rejonowych
ukierunkowana była na wykluczenie procesu rozrostowego lub zapalnego
o.u.n. Przeciętny okres leczenia wahał się u trójki dzieci od 3-4 lat, natomiast
dwoje dzieci pozostaje nadal w leczeniu. Ponadto w Klinice leczono 8 dzieci z
osteoporozą o mniejszym nasileniu objawów, ze średnią wieku w chwili
hospitalizacji 6-12 lat, u których czas leczenia wynosił około 2 lata.
W okresie ostrym choroby w rehabilitacji nacisk należy położyć na następujące
działania: - farmakoterapia; -eliminacja bodźców bólowych poprzez
zastosowanie fizykoterapii oraz masażu okostnowego i segmentarnego; - nauka
chodzenia w wodzie; - ćwiczenia oddechowe uruchamiające klatkę piersiową i
kręgosłup; - ćwiczenia czynne i z dawkowanym oporem kończyn i tułowia w
pozycjach izolowanych; - ćwiczenia mięśni tułowia i kończyn dolnych w
pozycji antygrawitacyjnej, ze zwiększającym się obciążeniem osiowym; ćwiczenia stóp i nauka chodzenia na miękkim, elastycznym podłożu; - trening
na bieżni ruchomej; - trening interwałowy na zróżnicowanym podłożu; fizykoterapia: lampa kwarcowa, jonoforeza wapniowa i pole magnetyczne.
Postępowanie rehabilitacyjne w okresie podostrym osteoporozy oprócz leczenia
farmakologicznego powinno być oparte na następujących ćwiczeniach: ćwiczenia ogólnorozwojowe i oddechowe; - ćwiczenia oporowe tułowia i
kończyn w pozycji osiowego obciążenia szkieletu; - ćwiczenia wzmacniające
siłę kończyn dolnych wg Hettnigera-Mullera; - trening rowerowy; - trening na
bieżni ruchomej ze stopniowo zwiększającym się obciążeniem; - trening
interwałowy na zróżnicowanym podłożu; fizykoterapia: lampa kwarcowa i pole
magnetyczne.
Wnioski: Powrót do pełnej sprawności dzieci uzależniony jest od postaci i
okresu osteoporozy oraz od sposobu jej leczenia. Bóle kostno-więzadłowe
ustępują średnio po około 2 latach, zaś pełna sprawność ruchowa powraca po
3-4 latach.
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P053
KLINIKA IDIOPATYCZNEJ OSTEOPOROZY
MŁODZIEŃCZEJ NA PODSTAWIE WIELOLETNIEJ
OBSERWACJI 61 PACJENTÓW
M.Lebiedowski, M. Olszaniecka, H. Matusik, J. Marowska, R.S.
Lorenc.
Adres: 04-736 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20. IPCZD. Klinika
Rehabilitacji Ogólnej
Idiopatyczna osteoporoza młodzieńcza (IJO) jest rzadką postacią
osteoporozy pierwotnej. Znacząca dynamika obrazu klinicznego stwarza
możliwości zarówno pogłębienia wiedzy o etopatogenezie osteoporozy,
jak i ocenę skuteczności wdrożonego leczenia. W obserwacji nie
krótszej, niż 10 lat stwierdzono początek choroby pomiędzy 3 i 14
rokiem życia, oraz pomimo znacznych różnic obrazu klinicznego,
wachlarz typowych chociaż nieswoistych objawów: dysfunkcję chodu,
ból stóp, ból pleców, obrzęk dużych stawów oraz złamania i skręcenia w
obrębie kończyn dolnych po minimalnych urazach. W większości
przypadków po dziesięcioletniej obserwacji nadal należy mówić o ostrej
lub przewlekłej fazie choroby, w każdym przypadku obserwowany jest
ubytek masy kostnej dokumentowany densytometrycznie i
biochemicznie.
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P054
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE IDIOPATYCZNEJ
OSTEOPOROZY MŁODZIEŃCZEJ
Witold Kołłątaj, Leszek Szewczyk, Stefan Niewiadomy,
Teresa Przybylska
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii AM, Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin.

Idiopatyczna osteoporoza młodzieńcza to schorzenie stosunkowo rzadko
pojawiające się, a przez to późno rozpoznawane. Objawy bywają
niecharakterystyczne, a jednym z najistotniejszych badań pozwalających
na przybliżenie rozpoznania jest densytometria, jednak badanie tego typu
jest u dzieci rzadko wykonywane.
Przedstawiamy przypadek 10.5 letniego chłopca, który od 10 miesięcy
uskarżał się na uporczywe bóle kończyn dolnych, osłabienie mięśniowe,
pobolewania kręgosłupa. W wieku 9 lat i 8 miesięcy 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 skarżyć 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” i „podejrzenie
boreliozy”. W końcu chłopiec został skierowany do naszej Kliniki z
sugestią polineuropatii. Dokładny wywiad pozwolił na ustalenie, iż
dolegliwości
chłopca
spełniały
wszystkie
kryteria
Denta
charakteryzujące idiopatyczną osteoporozę młodzieńczą (początek
pojawiający się przed okresem pokwitania, bóle kończyn dolnych, bóle
kręgosłupa, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia chodu i patologiczna
postawa ciała). Badanie densytometryczne potwierdziło istnienie
osteoporozy (DEXA- BMD L2-L4: 0.531g/cm2; Z score -normy polskie: 3.28 s.d.). Dane z wywiadu i wyniki badań dodatkowych pozwoliły na
wykluczenie osteoporozy wtórnej.

137

P055
STĘŻENIE INSULINOPODOBNEGO CZYNNIKA WZROSTU -I
(IGF-I) I FRAKCJI TRZECIEJ BIAŁEK WIĄŻĄCYCH IGF-I
(IGFBP3) W SUROWICY KRWI U DZIECI Z SAMOISTNĄ
OSTEOPOROZĄ I OSTEOPENIĄ – DONIESIENIE WSTĘPNE
Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska
Klinika Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi.
91-738 Łódź, ul.Sporna 36/50

Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie czy możliwy jest
udział insulinopodobnego czynnika wzrostu-I w powstawaniu
samoistnych zaburzeń mineralizacji kośćca u dzieci i młodzieży.
Badaniami objęto 45 pacjentów w wieku 7 – 18 lat, w tym 12
z idiopatyczną osteoporozą, 20 z osteopenią i 13 dzieci z grupy
porównawczej. Rozpoznanie zaburzenia mineralizacji kośćca postawiono
na podstawie kompleksowych badań klinicznych, densytometrycznych
i biochemicznych. U wszystkich badanych oznaczono stężenie
w surowicy krwi insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-I) metodą
radioimmunologiczną oraz trzeciej frakcji białek wiążących IGF-I
(IGFBP3) metodą immunoradiometryczną.
Stwierdzono, iż u dzieci z osteoporozą i osteopenią stężenie IGF-I
było istotnie statystycznie niższe (wynosiło odpowiednio 583 i 686
ng/ml) aniżeli w grupie odniesienia (834 ng/ml; p<0,05). Różnice te nie
zależały od wieku biologicznego badanych dzieci i były obecne we
wszystkich fazach pokwitania. Stężenia IGFBP3 nie różniły się istotnie
pomiędzy grupami (3593 v. 3957 v. 3993 ng/ml).
Wyniki
dotychczasowych badań sugerują, iż niedobór
insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-I) może mieć znaczenie
w etiopatogenezie samoistnej osteoporozy w wieku rozwojowym.
Powyższe wstępne wyniki wymagają potwierdzenia w dalszych
badaniach.

* praca finansowana przez Akademię Medyczną w Łodzi ze
środków przyznanych przez KBN, nr 502-11-578
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P056
ZŁAMANIA NISKOENERGETYCZNE WIODĄCYM
OBJAWEM OSTEOPENII LUB OSTEOPOROZY
U 6 DZIECI
Leszek Szewczyk, Witold Kołłątaj
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii AM w Lublinie.
Adres do korespondencji: Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii AM,
Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin.

Osteoporoza i osteopenia u dzieci są problemem niedocenianym.
Niejednokrotnie formułowane są opinie, iż zaburzenia mineralizacji
kośćca to głównie problem ludzi w podeszłym wieku. Tymczasem
najintensywniejszy rozwój tkanki kostnej przypada na okres rozwojowy i
w 18 roku życia kość powinna osiągnąć około 80% szczytowego
uwapnienia. Każde zakłócenie tego procesu może manifestować się nie
tylko skłonnością do osiągania w przyszłości mniejszych wartości
szczytowej masy kostnej, ale także występowaniem objawów chorobowych już w okresie dziecięcym. Jednym z takich objawów mogą być
złamania niskoenergetyczne.
Celem niniejszej pracy była ocena gęstości mineralnej tkanki kostnej
oraz wybranych parametrów metabolicznych i hormonalnych u
pacjentów ze złamaniami niskoenergetycznymi.
Badania dotyczą 6 dzieci (5 chłopców i 1 dziewczynka), wieku 6 3/12 –
16 1/12 lat, będących pod opieką naszej Kliniki. Powodem hospitalizacji
były wskazania dotyczące oceny stanu gęstości mineralnej kości oraz
diagnostyka różnicowa osteopenii/osteoporozy u chłopców ze
złamaniami niskoenergetycznymi (od 1 do 5 złamań w ciągu 5 lat).
Dane z wywiadu oraz wyniki przeprowadzonych badań wskazywały na
osteoporozę/osteopenię pierwotną u 3 pacjentów, w 1 przypadku przyczyną obniżonej mineralizacji kości mogły być zaburzenia metabolizmu
lub wchłaniania witaminy D3 (niskie poziomy 25OH D w surowicy krwi
przy braku ewidentnych uchybień dietetycznych), w 2 przypadkach
czynnikiem usposabiającym mogły być niewłaściwe nawyki dietetyczne
(dieta niedoborowa, niskowapniowa- wykluczenie nabiału).
Obraz rtg kości długich wykluczał ewentualność chorób lub wad
rozwojowych prowadzących do miejscowego obniżenia wytrzymałości
mechanicznej kości. BMD (DEXA) L2-L4 Z – score u badanych
zawierały się w zakresie od –1.22 do – 6.5 (normy polskie wg. Lorenca,
Lebiedowskiego, Olszanieckiej i wsp.).
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P057
BÓLE KOŃCZYN I/LUB KRĘGOSŁUPA WIODĄCYMI
OBJAWAMI WTÓRNEJ OSTEOPOROZY U DZIECI
Leszek Szewczyk, Witold Kołłątaj, Beata Gołębiowska-Gągała.
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii AM w Lublinie.
Ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin.

Obserwacje kliniczne wskazują na to, iż zaburzenia mineralizacji kośćca
są problemem niedocenianym u dzieci. Tymczasem wiele schorzeń
przewlekłych oraz stosowane leczenie mogą być powodem zakłócenia
rozwoju tkanki kostnej i spowolnienia jej wapnienia, a w konsekwencji
pojawienia się osteopenii lub osteoporozy wtórnej. Osteoporoza w wieku
dziecięcym może przebiegać podstępnie, często bezobjawowo. Niekiedy
jedynymi objawami mogą być bóle kostne (zgłaszane jako bóle kończyn
lub bóle kręgosłupa). Objawy te bywają jednak niejednokrotnie
lekceważone przez lekarzy pierwszego kontaktu i traktowana jako bóle
wzrostowe.
Celem niniejszej pracy była ocena gęstości mineralnej tkanki kostnej
oraz wybranych parametrów metabolicznych i hormonalnych u
pacjentów z wtórną osteoporozą, u których dominującymi objawami
klinicznymi były bóle kostne.
Badania dotyczyły 4 pacjentów w wieku 5 3/12 –12 10/12 lat, którzy
znaleźli się z tego powodu pod opieką naszej Kliniki. Dzieci te,
uprzednio leczone w różnych zakładach opieki zdrowotnej, nie miały
uprzednio prowadzonej oceny stanu mineralizacji kośćca, pomimo
obecności czynników negatywnie wpływających na rozwój tkanki
kostnej (długotrwała kortykosterydoterapia, kwasica metaboliczna).
BMD (DEXA) L1-L4 zawierała się w granicach od -2.52 s.d. do - 3.94 s.d
poniżej średniej dla wieku.
U wszystkich wyżej wspomnianych pacjentów objawy bólowe były
przez dłuższy czas bagatelizowane i traktowane jako „wzrostowe”, bądź
interpretowane jako „następstwa wady postawy” lub „bocznego
skrzywienia kręgosłupa”.
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P058
OCENA MASY KOSTNEJ W POPULACJI DZIECI
I MŁODZIEŻY
Z
WOJEWODZTWA
KUJAWSKO–
POMORSKIEGO
W
OPARCIU
O
BADANIA
DENSYTOMETRYCZNE PRZEDRAMIENIA
Violetta Świątkiewicz1, Jacek Świątkiewicz2, Andrzej Kołtan1,
Ewa Masłowska1, Anna Balcar – Boroń1, Mariusz Wysocki1.
1

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy
Centrum Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, ul.Chodkiewicza 44 85667 Bydgoszcz
2

Znajomość prawidłowych wartości masy kostnej u dzieci i
młodzieży jest niezbędna do rozpoznawania wszelkich zaburzeń
procesów mineralizacji tkanki kostnej.
Celem pracy jest ocena masy kostnej w populacji dzieci i młodzieży
województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o pomiary
densytometryczne kości przedramienia kończyn: nie dominującej
i dominującej.
Badaniami objęto 260 dzieci i młodzieży, obojga płci, w wieku od 5
do 17 lat, znajdujących się w przedziale szerokiej normy masy ciała
i wysokości. Stopień mineralizacji kostnej oceniono stosując metodę
absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii
(DEXA) analizując dwa parametry: średnią gęstość mineralną kości
(BMD) oraz całkowitą zawartość minerału kostnego (BMC) w kościach
przedramion.
Wykazano, że do 11 roku życia w obu grupach tempo przyrostu
BMC i BMD jest podobne i przebiega liniowo. Skokowy przyrost masy
kostnej u dziewcząt następuje między 11 a 14 rokiem życia, a u
chłopców w wieku 13-15 lat. Po tym okresie dynamika przyrostu
parametrów masy kostnej jest zwolniona u obu płci i ponownie ma
przebieg liniowy, a wartości BMC i BMD są znamiennie wyższe u
chłopców (p<0.05). Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic w
wartościach BMC i BMD pomiędzy kończyną dominującą, a nie
dominującą u badanych tej samej płci.
Uzyskane wyniki badań densytometrycznych mogą stanowić punkt
odniesienia dla oceny masy kostnej u dzieci i młodzieży oraz być
pomocne w rozpoznawaniu zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej.
Badanie mineralizacji kośćca w wieku rozwojowym może stanowić
kolejny wykładnik rozwoju somatycznego.
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P059
WPŁYW CECH ANTROPOMETRYCZNYCH NA MASĘ
KOSTNĄ U MŁODZIEŻY PO OKRESIE POKWITANIA –
RÓŻNICE PŁCIOWE
J. Konstantynowicz1, J. Piotrowska-Jastrzębska1, M. Kaczmarski2
1
Zakład Propedeutyki Pediatrii AMB, 2III Klinika Chorób Dzieci AM
w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr L. Zamenhofa
ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok.
Powszechnie znane są zależności masy kostnej u osób dorosłych od cech
antropometrycznych i budowy ciała. Celem pracy było ustalenie
najistotniejszych czynników antropometrycznych wpływających na całkowitą
masę szkieletu (TOTAL BMD) i gęstość mineralną odcinka L2-L4 w projekcji
AP (SPINE BMD) u osób w okresie pokwitania i po jego zakończeniu.
MATERIAŁ I METODY: 164 zdrowe osoby (M=93, F=71) w wieku 14-19 lat
(średni wiek 16,6) zbadano metodą dwufotonowej absorpcjometrii
rentgenowskiej (DEXA) przy pomocy aparatu LUNAR DPX-L, oceniając
gęstość kości w całym szkielecie i kręgosłupie lędźwiowym w projekcji AP oraz
zawartość tkanki tłuszczowej (FAT MASS = FM) i beztłuszczowej (LBM)
w całym ciele i regionie brzusznym (FM-Trunk i LBM-Trunk). Jednocześnie
przeprowadzono pomiary antropometryczne: masa ciała, wysokość (BV),
wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźnik talia/biodro (WHR), długość kończyny
górnej (A-da), dolnej (B-sy), długość tułowia (Trunk), obwody: klatki
piersiowej (Thorax), ramienia (Arm), uda (Thigh). Analiza statystyczna: test
Wilcoxona, multiple regression analysis. WYNIKI: Średnie wartości masy
szkieletu (Total BMD) były istotnie wyższe u chłopców niż u dziewcząt (1,14 vs
1,1 g/cm2, p=0,001), jednak nie różniły się statystycznie w kręgach (Spine
BMD: 1,08 vs 1,13). Zarówno gęstość całego szkieletu (Total BMD) jak i
regionu L2-L4 (Spine BMD) wykazały dodatnią zależność z wiekiem i
podstawowymi wskaźnikami rozwoju fizycznego (masa, BMI, Thorax, Arm,
Thigh, stopień dojrzałości płciowej wg Tannera) u obydwu płci. U chłopców
stwierdzono korelację długości tułowia (Trunk, r=0,35), WHR (r=0,48), LBM
(r=0,74) i LBM-trunk (r=0,57) z BMD. U dziewcząt natomiast długość tułowia,
WHR i LBM nie miały związku z gęstością kości. W grupie dziewcząt
szczególnymi czynnikami wykazującymi wpływ na masę kostną były: B-sy
(r=0,34, p=0,003) i FM (r=0,52, p=0,00001). Wiek pierwszej miesiączki
(menarche: średnio 13,1 rok życia 1,2) nie wpływał na masę kostną. A-da
znacznie silniej korelowało z BMD u chłopców niż u dziewcząt. WNIOSKI. 1.
Dymorfizm płciowy w zakresie budowy ciała i cech morfologicznych kształtuje
w dużym stopniu wartości całkowitej masy kostnej (Total BMD) po okresie
dojrzewania płciowego. 2. Masa ciała i BMI są bardziej precyzyjnymi
determinantami ilościowego rozwoju szkieletu niż wzrost. 3. Wskaźnik WHR,
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długość tułowia, kończyn górnych i zawartość tkanki beztłuszczowej (LBM)
wiążą się specyficznie z wysoką masą kostną u chłopców. 4. U dziewcząt
wskaźnik talia/biodro (WHR) nie może służyć do prognozowania niskiej masy
kostnej. 5. Im mniejsza zawartość tkanki tłuszczowej (FM) oraz im krótsze są
kończyny dolne tym większe jest ryzyko niskiej masy kostnej u młodych kobiet.

P060
ZASTOSOWANIE BIOCHEMICZNYCH MARKERÓW
OBROTU KOSTNEGO BALP I NTx
W MONITOROWANIU LECZENIA DZIEWCZĄT
Z NISKĄ MASĄ KOSTNĄ
E. Sowińska-Przepiera, K. Kapczuk, E. Grys
Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Akademii Medycznej
im. K. Marcinkowskiego ul. Polna 33 60-533Poznań
Oceniano stężenia frakcji kostnej alkalicznej fosfatazy (BALP) i Ntelopeptydów 2(1) kolagenu typu I (NTx) w trakcie estrogenoterapii u
dziewcząt z wtórnym brakiem miesiączki i demineralizacją kości.
Materiał i metody: Badano 90 dziewcząt w wieku 17-19 lat, miesiączkujących
ponad 4 lata, w tym 55 dziewcząt (grupa A) z wtórnym brakiem miesiączki
przez ponad 3 miesiące lub miesiączkowaniem typu oligomenorrhoea od
menarche. Pozostałe 35 dziewcząt stanowiło grupę kontrolną (grupa B).
U każdej badanej obliczono wskaźnik masy ciała (BMI), w surowicy oznaczono
stężenia gonadotropin, estradiolu (E2), prolaktyny (PRL) i testosteronu (T)
metodą RIA [Orion Diagnostica] oraz BALP metodą IE [Metra Biosystems].
W moczu oznaczono stężenie NTx metodą IE [Ortho-Clinical Diagnostica];
wartości wyrażono w nM BCE (Bone Collagen Equivalents)/mM Cre
(kreatynina). Pomiarów gęstości mineralnej kości (BMD) dokonano w odcinku
L1 kręgosłupa metodą DEXA. BALP i NTx oznaczono ponownie po 3-6
miesiącach
leczenia
sekwencyjnego
preparatami
estrogenowoprogestagenowymi (EP).
Wyniki: W grupie A przed leczeniem stwierdzono: BMI 18.1+/-2.38kg/m2,
BMD 0.857+/-0.08g/cm2, E2 43.8+/-21.78pg/ml, a wartości te były istotnie
niższe w porównaniu do grupy B (p<0.001); stężenia FSH, LH, PRL i T w obu
grupach były w normie. W grupie A przed leczeniem EP stężenie BALP
wynosiło średnio 79.9U/l (26.7463.6), a NTx 399.7nM/mM Cre (27.4999.8),
natomiast po leczeniu odpowiednio BALP 40.9U/l (13.4334.0) i NTx 160.7nM
BCE/mM Cre (2.8636.7). W kontrolnej grupie B stężenie BALP wynosiło
41.1U/l (24.188.3), a NTx 46.9nM BCE/mM Cre (9.5105.3). Po leczeniu EP
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w grupie z niską masą kostną (grupa A) stężenie BALP obniżyło się o 47.3%
(18.588.4), a NTx o 57.4% (12.695.6).
Wniosek: Biochemiczne markery kostne BALP i NTx mogą być czułym
wskaźnikiem antyresorpcyjnego działania estrogenów na kość u dziewcząt
z niską masą kostną.

P061
POLIMORFIZM GENU VDR, ER I COLIA1
A MINERALIZACJA TKANKI KOSTNEJ U DZIEWCZĄT
Z ZESPOŁEM TURNERA
E. Sowińska-Przepiera, K. Kapczuk, E. Grys
Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Akademii Medycznej
im. K. Marcinkowskiego ul. Polna 33 60-533Poznań
Badano częstość występowania i wpływ na gęstość mineralną kości
polimorfizmu genu receptora witaminy D (VDR), receptora estrogenowego
(ER) i łańcucha 1 kolagenu typu I (COLIA1).
Materiał i metody: Badano 65 dziewcząt i kobiet w wieku 16-34 lat, w tym 29
(grupa A) z zespołem Turnera (kariotyp 45,X) oraz 36 (grupa B) zdrowych
pacjentek stanowiących grupę kontrolną. Pacjentki z zespołem Turnera nie były
leczone preparatami hormonu wzrostu. Oznaczono polimorfizmy BsmI genu
VDR [Morrison], XbaI i PvuII genu ER [Carling] oraz genu COLIA1 [Grant];
amplifikację DNA w PCR prowadzono z primerami ograniczającymi te regiony
polimorficzne, produkty amplifikacji inkubowano z analogicznym enzymem
restrykcyjnym [MBI Fermentas]. Uzyskano genotypy: VDR [BB, bb, Bb], ER
[XX, xx, Xx i PP, pp, Pp], COLIA1 [SS, ss, Ss]. Gęstość mineralną kości
(BMD) w odcinku L1 kręgosłupa oznaczono metodą absorpcjometrii
dwufotonowej DEXA. Obliczono BMI, oznaczono stężenie gonadotropin,
estradiolu (E2), testosteronu (T) i prolaktyny (PRL). Wyniki: W grupie A
stwierdzono BMI 22.5+/-4.1kg/m2, FSH 81.6 +/-37.09mIU/ml, LH 42.3+/21.1mIU/ml, E2 11.8+/-8.4pg/ml, T 0.86 +/-0.65ng/ml, PRL 11.6+/-0.65pg/ml,
BMD L1 0.795g/cm2 (min 0.447, max 1.012),co stanowiło 70.2% szczytowej
(min 40.00, max. 89.00) i 75.71% wiekowej (min 43, max 93) masy kostnej. W
porównaniu do grupy A, w grupie B badania hormonalne i densytometryczne
były w normie (p<0.001). W grupie A występowały polimorfizmy genów VDR
[BB 3.4%, Bb 34.5%, bb 62.1%], ER [XX 20.7%, Xx 27.6%, xx 51.7% oraz PP
34.5%, Pp 37.9%, pp 26.6%], COLIA1 [SS 89.7%, Ss 10.3%, ss 0.00%],
natomiast w grupie B VDR [BB 11.1%, Bb 47.2%,bb 41.7%], ER [XX 11.1%,
Xx 44.4%, xx 44.45% oraz PP 27.7%, Pp 50.0%, pp 22.3%], COLIA1 [SS
65.7%, Ss 31.4%, ss 2.8%]. Zależność statystycznie istotna wystąpiła tylko w
grupie A pomiędzy BMD a genotypem ER ppPpPP (p<0.008, t=-2.91).
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Wnioski: Polimorfizm genu ER (PvuII) może pogłębiać demineralizację tkanki
kostnej w zespole Turnera, czyli może być markerem genetycznym
weryfikującym czas podjęcia, jak i dawkę estrogenoterapii.
Pacjentki z grupy kontrolnej wymagają długofalowej obserwacji w ciągu życia,
gdyż odsetek niekorzystnych alleli genów był w tej grupie znaczący, co można
traktować jako jeden z czynników ryzyka osteoporozy.

P062
WSKAŹNIKI METABOLIZMU KOSTNEGO U DZIECI
Z OSTEOPOROZĄ I OSTEOPENIĄ W PRZEBIEGU
ZESPOŁU NERCZYCOWEGO
Danuta Chlebna-Sokół 1, Elżbieta Loba–Jakubowska1, Agnieszka
Rusińska1, Janusz Kozłowski 2, Jerzy Bodalski 2, Roman S. Lorenc 3,
Andrzej Lewiński 4
1

Klinika Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii AM w Łodzi
Klinika Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AM w Łodzi
3
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej IP CZD w Warszawie
4
Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy przy SP ZOZ SK nr 3
2

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie czy i jakie
nieprawidłowości występują w podstawowych badaniach gospodarki
wapniowo-fosforanowej i biochemicznych wskaźnikach metabolizmu
kostnego u dzieci z zespołem nerczycowym (ZN) i obniżoną
mineralizacją kośćca. Badaniami objęto 32 dzieci (w tym 23 chłopców i
9 dziewczynek) w wieku od 6 do 19 lat. Pacjenci ci byli leczeni
kortykosteroidami (KST) z powodu ZN w czasie od 6 miesięcy do 15 lat.
Łączna dawka leku mieściła się w granicach 1.07-39.3 g. U wszystkich
dzieci wykonano badanie densytometryczne kośćca metodą DEXA
(program total body i spine) oraz oznaczono w surowicy krwi: stężenia
wapnia, fosforu, magnezu, poziom PTH, 25 OHD, kalcytoniny i
osteokalcyny oraz aktywność izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej
(FZ). W dobowej zbiórce moczu określono wydalanie jonów oraz
stężenie pirydynoliny i dezoksypirydynoliny oraz C- końcowego
telopeptydu kolagenu typu I. Na podstawie przeprowadzonych badań u
13/32 dzieci stwierdzono wyraźne w odniesieniu do odpowiednich norm
obniżenie mineralizacji kośćca; u 4 była to osteoporoza, a u 9 –
osteopenia. Najczęściej występującymi nieprawidłowościami były:
podwyższenie aktywności izoenzymu kostnego FZ, zwiększone
wydalanie wskaźników resorpcji kośćca oraz hipomagnezemia. Nie
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wykazano
wyraźnych
zależności
między
czasokresem
kortykosteroidoterapii i zastosowaną dawka KST a stopniem obniżenia
mineralizacji kośćca.
Praca finansowana z grantu KBN nr 4PO5E 03816
Klinika Propedeutyki Pediatrii IP, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50

P063
NISKOROSŁOŚĆ I ZABURZENIA MINERALIZACJI
TKANKI KOSTNEJ WIODĄCYMI OBJAWAMI PÓŹNO
ROZPOZNANEJ PIERWOTNEJ KWASICY CEWKOWEJ
U 5 LETNIEGO CHŁOPCA
Witold Kołłątaj, Leszek Szewczyk.
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii AM w Lublinie.
Adres do korespondencji: Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii AM,
Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin.

Kwasice cewkowe dystalne są stosunkowo rzadkimi zaburzeniami
metabolicznymi, a ponieważ przez długi czas przebiegać mogą bez
istotnych dolegliwości, bywają rozpoznawane bądź przypadkowo, bądź
dopiero wtedy, gdy pojawią się dramatyczne objawy kliniczne
(krwiomocz lub dolegliwości bólowe towarzyszące kamicy nerkowej).
Kwasice cewkowe dystalne charakteryzują się niezdolnością nerek do
obniżania pH moczu poniżej 5.5 pomimo występowania kwasicy
ogólnoustrojowej. Cechą charakterystyczną są: kwasica metaboliczna,
hiperchloremia oraz nadmierna utrata Na, K, Ca i HCO3 z moczem.
Wśród mechanizmów związanych z kompensacją kwasicy są między
innymi zmniejszenie tempa mineralizacji kośćca oraz upośledzenie
tempa wzrastania. Przedstawiamy przypadek 5 letniego dziecka, które od
2 lat diagnozowane było przez wielu lekarzy z powodu niskorosłości,
spowolnienia rozwoju psychoruchowego oraz opóźnienia mineralizacji
tkanki kostnej. W wieku 5 lat dziecko osiągnęło 95 cm wysokości i 12 kg
masy ciała (parametry znacznie poniżej 3 centyla; –wartości typowe dla
dziecka około 3 letniego). Wiek kostny około 3 lat. Dokładna analiza
stanu metabolicznego ustroju pozwoliła na rozpoznanie skompensowanej
pierwotnej kwasicy cewkowej dystalnej. Wdrożenie typowego leczenia i
normalizacja parametrów metabolicznych spowodowała szybką zmianę
parametrów antropometrycznych (przyrost wysokości w tempie 1 cm/2
mies.) oraz poprawę mineralizacji tkanki kostnej.
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P064
UWAPNIENIE KOŚĆCA U CHORYCH Z CELIAKIĄ:
WPŁYW DIETY BEZGLUTENOWEJ
Z.Grzenda-Adamek1, E.Piątkowska2, J.Strzępek3, K.Przybyszewska1
M.Kruszewska1,
1

Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia, 2Pracownia antropometryczna,
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CMUJ,
3
Katedra i Klinika Ortopedii CMUJ, Kraków. 30-663 Kraków ul Wielicka 265

Celem pracy była ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u chorych
z celiakią w zależności od stopnia przestrzegania diety bezglutenowej.
Materiał i metoda: 59 pacjentów (40 dziewcząt, 19 chłopców) w wieku
od 10 do 20 lat, z celiakią, rozpoznaną zgodnie z kryteriami ESPGAN.
Chorych podzielono na 3 grupy: 1- dieta bezglutenowa ściśle
przestrzegana, 2- błąd dietetyczny 1-2 razy w tygodniu, 3- dieta nie
przestrzegana. Określono dzienne spożycie wapnia (Ca) oraz aktywność
fizyczną (AF). Pomiary BMD kręgosłupa lędźwiowego L2-L4 wykonano
metodą absorpcjometrii podwójnej energii promieniowania X (LUNAR
DPX-IQ). Wyniki porównywano do średniej odpowiedniej dla płci i
wieku (Z-score). Oceniono rozwój fizyczny (wzrost, masa ciała).
Wyniki: Dietę bezglutenową ściśle przestrzegało tylko 16 (27%) chorych
(grupa 1), do 2 grupy zaliczono 23 (39%) chorych. Dieta nie była
przestrzegana przez 20 (34%) chorych. U 35 (59%) chorych spożycie Ca
było niskie, w każdej grupie stanowili oni ponad połowę chorych.
Wysoką aktywność fizyczną deklarowało 35 (59%) chorych. Nie
stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy BMD w grupie 1 i
2 (średnia Z-score w grupie 1= -0.18, w grupie 2= -0.14). BMD było
obniżone w grupie 3 (Z-score= -1.57) w porównaniu z grupą 1 (p=0,01)
oraz grupą 2 (p=0,003). Stwierdzono wyższą BMD u chorych z wysokim
spożyciem Ca (p=0.002). Nie stwierdzono istotnego wpływu AF na
BMD u badanych chorych. W parametrach rozwoju fizycznego nie
stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami. Wnioski:
BMD było obniżone u chorych nie przestrzegających diety
bezglutenowej, popełnianie sporadycznych błędów w diecie nie miało
wpływu na BMD. Tylko niewielu chorych ściśle przestrzegało dietę
bezglutenową.
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P065
MASA KOSTNA, AKTYWNOŚĆ MARKERÓW
OBROTU KOSTNEGO ORAZ GOSPODARKA
WAPNIOWO – FOSFORANOWO–MAGNEZOWA U
DZIECI Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ
Violetta Świątkiewicz1, Anna Balcar-Boroń1, Grażyna Odrowąż-Sypniewska2, Andrzej Kołtan2, Sławomir Manysiak2, Katarzyna Dylewska1
1

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Pediatrii, Hemat. i Onkologii ul.Chodkiewicza 44 Bydgoszcz
2

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) oraz stosowana terapia mogą
niekorzystnie wpływać na wzrost, dojrzewanie i rozwój kośćca.
Celem pracy jest ocena masy kostnej u dzieci z ALL przed i po
zakończeniu intensywnej chemioterapii oraz próba oceny ewentualnych
czynników wpływających na mineralizację układu kostnego.
U 27 dzieci leczonych z powodu ALL dwukrotnie oceniono: stopień
mineralizacji kości przedramienia stosując metodę dwuwiązkowej
absorpcjometrii rentgenowskiej, aktywność markerów obrotu kostnego:
izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej (ALP-b) i C-końcowego
telopeptydu kolagenu typu I (CTX) w surowicy oraz stężenie wapnia
całkowitego, fosforu, magnezu w surowicy i ich dobowe wydalanie
w moczu.
Spośród 27 nowo zdiagnozowanych dzieci u 51,9% wykazano
obniżenie gęstości mineralnej kości (BMD), u 44,4% obniżenie
całkowitej zawartości minerałów w kośćcu (BMC). Po zakończeniu
intensywnej chemioterapii liczba chorych z nieprawidłowymi BMD
i BMC znamiennie wzrosła. W momencie rozpoznania stwierdzono
niższą, niż po leczeniu, aktywność ALP-b , wydalanie jonów wapnia
i fosforu w górnych granicach norm oraz stężenie jonów w surowicy
w dolnych granicach norm populacyjnych. Wzrost aktywności ALP-b,
po intensywnej chemioterapii, mógł być przyczyną zmniejszenia
wydalania wapnia i fosforu w moczu oraz wzrostu poziomów jonów w
surowicy. Wzrost poziomu CTX w trakcie leczenia korelował z utratą
masy kostnej wykazaną densytometrycznie.
Podsumowanie: Zaburzenia
mineralizacji tkanki kostnej
stwierdzono u prawie połowy dzieci już w momencie rozpoznania ALL
W trakcie leczenia liczba chorych z nieprawidłową masą kostną
zwiększyła się, a niedobory pogłębiły się. Wydaje się, że przyczynami
zaburzeń są: zwolnione kościotworzenie i zwiększona resorpcja.
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P066
ZABURZENIA GOSPODARKI WAPNIOWOFOSFOROWEJ ORAZ ZMIANY GĘSTOŚCI KOŚCI
U DZIECI LECZONYCH LEKAMI
PRZECIWPADACZKOWYMI
W.Ostoja-Chrząstowski, K.Sidor, A.Horvath
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie

Cel pracy: Ocena wpływu najczęściej stosowanych leków
przeciwpadaczkowych na wybrane parametry gospodarki wapniowofosforanowej, metabolizm witaminy D oraz układ kostny u dzieci
i młodzieży oraz znalezienie korelacji pomiędzy parametrami, których
oznaczenie jest powszechnie dostępne, a parametrami które są oznaczane
jedynie w dużych specjalistycznych ośrodkach.
Pacjenci i metody: Grupę badaną stanowiło 50 pacjentów leczonych
ambulatoryjnie z powodu padaczki, w wieku 8-23 lat (śr.14). W grupie
było 26 chłopców (mężczyzn) i 24 dziewczynki (kobiety). Co do rodzaju
przyjmowanego leku pacjentów podzielono na 3 grupy: 1. przyjmujący
wyłącznie kwas walproinowy (bądź jego pochodne)- 17 dzieci; 2.
przyjmujący wyłącznie karbamazepinę- 20 dzieci; 3. przyjmujący
więcej niż jeden lek w tym kwas walproinowy i/lub karbamazepinę
(politerapia)-13 dzieci. W surowicy pacjentów oceniano stężenie wapnia
zjonizowanego, wapnia całkowitego, fosforu, (aktywność) fosfatazy
alkalicznej oraz stężenie 25-hydroksywitaminy D i parathormonu, oraz
przeprowadzono densytometryczną ocenę układu kostnego (cały kościecTB oraz odcinek L2-L4 kręgosłupa). Wyniki badań porównywano
z normami laboratoryjnymi pracowni, w których wykonywano
oznaczenia
Wyniki: W całej grupie a także w trakcie analizy wszystkich trzech
podgrup stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie stężenia wapnia
zjonizowanego, fosfatazy alkalicznej, 25OHD i parathormonu. Pozostałe
parametry biochemiczne oraz badania densytometryczne nie
wykazywały statystycznie istotnych różnic w stosunku do normy.
Dodatkowo w grupie przyjmującej więcej niż jeden lek
przeciwpadaczkowy stwierdzono obniżenie gęstości kości odcinka L2-L4
kręgosłupa oraz obniżenie aktywności fosfatazy alkalicznej.
Stwierdzono statystycznie znamienną korelację pomiędzy stężeniem
wapnia zjonizowanego a stężeniem 25 OHD.
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P067
CZY TERAPIA LEWOTYROKSYNĄ (L-TX) MOŻE
ZMNIEJSZAĆ
GĘSTOŚĆ
MINERALNĄ
TKANKI
KOSTNEJ (BMD) U DZIEWCZĄT Z WOLEM PROSTYM ?
Paweł Matusik1, Ewa Małecka – Tendera1, Edward Franek2
Katedra i Zakład Patofizjologii Śląskiej AM w Katowicach1
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
Śląskiej AM w Katowicach2
Adres: Katedra i Zakład Patofizjologii, Medyków 14, 40-752 Katowice

Wpływ hormonów tarczycy na mineralizację i metabolizm tkanki kostnej
jest bezsporny. Sugeruje się, że długotrwała terapia L-TX może
zmniejszać BMD i nasilać metabolizm tkanki kostnej. Celem pracy była
ocena wpływu rocznej terapii L-TX na mineralizację i metabolizm tkanki
kostnej u młodych dziewcząt. Grupę badaną (GB) stanowiło 21
dziewcząt z wolem prostym w wieku śr. 14,2  1,8 lat. Przed i po roku
skojarzonej terapii L-TX i preparatem jodu (100mg/d) oceniano
następujące parametry: BMD oraz BMC całego ciała i w odcinku
lędźwiowym kręgosłupa metodą DEXA. Poziomy w surowicy PTH,
osteokalcyny (OC), hydroksyproliny (HP), frakcji kostnej fosfatazy
zasadowej (bAPh), witaminy D3, Ca i P oraz poziomy Ca i P w moczu
dobowym. Początkowa dawka L-TX (100g/d) utrzymywała TSH na
dolnej granicy normy i FT4 na górnej granicy normy. Grupa kontrolna
(GK) dobrana co do wieku, BMI oraz stopnia dojrzewania liczyła 22
dziewczęta leczone tylko preparatem jodu. Poziomy TSH i FT4 w GK
mieściły się w granicach normy podczas badania. Lumbar BMD
zwiększyła się znamiennie (p<0,001) w GB (1,01  0,2 g/cm2 do 1,06 
0,16 g/cm2) i w GK (p< 0,01) (1,05  0,15 g/cm2 do 1,1  0,13 g/cm2).
Total BMC zmniejszyła się znamiennie (p<0,001) w GB i GK (2296 
506 g do 2161  403 g i odpowiednio 2335  427 g do 2177  340 g).
Zmiany parametrów metabolizmu tkanki kostnej były podobne w obu
grupach. Znamiennie wzrósł poziom PTH, znamiennie obniżyły się
poziomy OC, wit. D3 i P. Poziomy pozostałych parametrów nie zmieniły
się znamiennie. Nie stwierdzono znamiennych różnic w ocenianych
parametrach miedzy GB a GK. Wniosek: Roczne leczenie L-TX nie
wpływa niekorzystnie na mineralizację i metabolizm tk. kostnej
u dziewcząt z wolem prostym.
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P068
OPIS ZMIAN ARCHITEKTURY KOŚCI
BELECZKOWEJ WYWOŁANYCH PROCESEM
STARZENIA
Zbisław Tabor, Eugeniusz Rokita.
Zakład Biofizyki Katedry Fizjologii CMUJ, ul. Grzegórzecka 16a, 31-531
Kraków

Celem przedstawionych badań było porównanie obecnie stosowanych
metod opisu architektury kości beleczkowej. W badaniach
skoncentrowano się na opisie dwuwymiarowych obrazów preparatów
histologicznych pobranych z trzeciego kręgu lędźwiowego dziesięciu
młodych (średnia wieku 28.1 lat, przedział wieku 25-33 lata) i dziesięciu
starszych osób (średnia wieku 73.4 lata, przedział wieku 70-77 lat).
Porównywano następujące metody opisu architektury kości beleczkowej:
analiza histomorfometryczna (średnia długość beleczek, asymetria,
BV/TV, powierzchnia jam szpikowych), charakterystyka Eulera,
odległość
dwupunktowa,
prawdopodobieństwo
dyskoneksji
(bezpośrednio wyznaczone przez ilość i wielkość rozłącznych części
struktury). Pokazano, że parametry opisujące architekturę kości silnie
korelują z BMD. Aby ocenić czułość wyżej wymienionych parametrów
na zmiany wywołane procesem starzenia skonstruowano algorytm
symulacji procesów przebudowy kości. Pokazano, że dla młodych osób
parametrem najczulej reagującym na zmiany architektury kości jest
BV/TV. Dla osób starszych (około 55-60 lat) gdy w wyniku procesu
starzenia istotne stają się zmiany polegająca na perforacji beleczek
najczulsze stają się parametry opisujące wielkość przestrzeni
międzybeleczkowej. Dla osób najstarszych (powyżej 65 roku życia), gdy
w wyniku procesu starzenia i utraty masy kości dochodzi do przerwania
ciągłości
beleczek
najczulszym
parametrem
staje
się
prawdopodobieństwo dyskoneksji.
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P069
INFLUENCE OF SEXUAL AND PHYSICAL
DEVELOPMENT ON STRUCTURAL-FUNCTIONAL
STATE OF BONE TISSUE IN PRE- AND PUBERTAL
GIRLS (WPŁYW ROZWOJU PŁCIOWEGO I FIZYCZNEGO
DZIEWCZĄT W OKRESIE POKWITANIOWYM
I PRZEDPOKWITANIOWYM NA FUNKCJĘ I STRUKTURĘ TKANKI
KOSTNEJ)

V.V.Povoroznjuk, Ye.D. Klotchko, T.V. Orlyk;
Institute of Gerontology, АМS Ukraine; Ukrainian Research Medical Center,
Ukraine, Kyiv
To study influence of sexual and physical development on structural-functional
state of bone tissue (BT) we've examined 97 girls aged 10–16 years old (mean
age – 13,2±0,18 years; height – 1,54±0,01 m; weight – 45,6±1,3 kg).
Quantitative evaluation of sexual development parameters was carried out using
Tumilovych's method. The following anthropometric parameters were
determined: chest volume (CV, sm), pelvic size (DSp – distance between
anterior iliac spines, DCr – distance between sacral crests, DTr – distance
between trochanters, sm). To evaluate structural-functional state of bone tissue
(BT) ultrasound bone densitometer “Achilles+” was used (Lunar Corp.,
Madison, WI). Speed of ultrasound spreading (SOS, m/sec), broadband
ultrasound attenuation (BUA, dB/MHz) and Stiffness Index (%) were
determined. Patients were divided into three groups: I gr. – 39 girls of
prepubertal age (mean age – 11,7±0,22 years; height – 1,46±0,02 m; weight –
35,6±1,4 kg); II gr. – 33 girls of prepubertal age with disorders of menstrual
cycle (mean age – 14,0±0,2 years); III gr. – 25 girls with established menstrual
cycle (mean age – 14,4±0,2 years). Appearance of menarche led to considerable
increase in physical development parameters: (height: I gr. – 1,46±0,02 m; II gr.
– 1,59±0,01 m ; III gr. – 1,59±0,01 m; weight: I gr. – 35,6±1,4 kg; II gr. –
51,4±1,8 kg; III gr. – 53,6±1,7 kg; CV: I gr. – 69,7±1,1 сm; II gr. – 81,2±1,2 cm;
III gr. – 80,5±0,9 cm; DSp: 19,8±0,3 cm; II gr. – 23,3±0,3 cm ; III gr. –
24,2±0,3 cm; DCr: 22,4±0,3 cm; II gr. – 25,6±0,2 cm; III gr. – 26,3±0,3 cm;
DTr: 25,1±0,4 cm; II gr. – 29,0±0,3 сm; III gr. – 30,1±0,4 сm), general number
of permanent teeth (I gr. – 23,6±0,7; II gr. – 27,5±0,2; III gr. – 27,1±0,3) and
ultrasound characteristics of structural-functional BT state (SOS: I gr. – 1570±3
m/sec; II gr. – 1580±4 m/sec; III gr. – 1587±5 m/sec; BUA: I gr. – 98,2±1,3
dB/MHz; II gr. – 107,0±1,8 dB/MHz; III gr. – 112,1±2,5 dB/MHz; IS: I gr. –
85,3±1,1%; II gr. – 93,8±1,8%; III gr. – 99,0±2,5%). Unlike parameters of
physical development, SI of girls belonging to III gr. has shown veritable increase
compared to II gr. (p < 0,05). Girls having pathological establishment of
menstrual function and late menarche make up a risk group for osteoporosis.
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They need constant densitometrical control (once or twice a year) and respective
treatment and prophylaxis (Calcium, Vitamin D metabolites, exercise therapy
etc.).

P070
IMPACT OF INCREASED FLUORIDE
CONCENTRATIONS IN WATER ON BONE TISSUE
FUNCTIONAL STATE, TEETH, ANTHROPOMETRIC
PARAMETERS AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF
TEENAGERS (WPŁYW PODWYŻSZONEGO STĘŻENIA FLUORU
W WODZIE NA STAN TKANKI KOSTNEJ, ZĘBÓW, PARAMETRY
ANTROPOMETRYCZNE I ROZWÓJ FIZYCZNY NASTOLATKÓW)

V.V.Povoroznjuk, Е.Ya.Zhovinsky, N.V.Grygoreva, А.B.Vilensky,
N.V. Bidenco. Department of Clinical Physiology and Pathology of Locomotor
Apparatus, Institute of Gerontology, Ukrainian Center of osteoporosis,
Vyshgorodskaya St. 67, 04114 Kiev, Ukraine.
The aim of this research is to study structural-functional state of bone
mass, teeth, state of factual feeding, anthropometric parameters and physical
development of children and teenagers residing in regions with high Fluoride
content in water. 103 children, aged 10-15 years (48 boys and 55 girls) from the
residential areas A, B and C where Fluoride content in environment was
increased were inspected during the study. It was discovered that the Fluoride
level in the water of towns B and C was 2-5 times higher than normative, and in
local wells the level differed within bounds of residential area. Lower level of
calorie content, insufficient protein consumption and low level of
microelements, unbalanced consumption of carbohydrates and fats characterize
a daily ration of teenagers from all towns. The excessive F concentration in
water (max – up to 3,51 ml/l in town C) leads to development of dental
fluorosis, frequency and degree of which depends on Fluoride level in drinkingwater, on the background of normal indexes of structural-functional state of
bone tissue. For children residing in region with increased Fluoride content in
drinking-water delay of physical development of boys and disharmonious
physical development of girls are rather typical. The anthropometric
examination of children revealed particular somatotypes of children from
different towns, but to study them would be the task of further investigations.
The increased Fluoride content in water negatively influences peak bone mass
formation and physical development as well as dental state and calls for
arrangements of primary and secondary prophylaxis of оsteoporosis and
fluorosis.

153

P071
BADANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY TYPEM
BUDOWY
KOSTNEJ
CIAŁA
A
WYBRANYMI
WSKAŹNIKAMI ANTROPOMETRYCZNYMI
OCENY STANU ODŻYWIENIA MŁODYCH OSÓB
DOROSŁYCH
Katarzyna Przybyłowicz, Roman Cichon, Lidia Wądołowska
Instytut Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
10-718 Olsztyn, ul. Słoneczna 44A

Cel: określenie wpływu typu budowy ciała wyznaczonego na podstawie
pomiaru szerokości nasady nadgarstkowej na wartość wybranych
wskaźników antropometrycznych oceny stanu odżywienia młodych osób
dorosłych celem dokładniejszej oceny występowania otyłości jako
czynnika sprzyjającego osteoporozie. Materiał i metodyka: badaniami
objęto 2847 osób w wieku 19-26 lat. Przeprowadzone pomiary
antropometryczne obejmowały określenie masy i wysokości ciała,
szerokości nasady nadgarstkowej oraz grubości czterech fałdów skórnotłuszczowych, z których wyznaczono zawartość tłuszczu w ciele wg
Durnina i Wormsley’a i obliczono BMI. Za podstawę zróżnicowania
kategorii budowy ciała przyjęto szerokość nasady nadgarstkowej.
Utworzono trzy kategorie budowy ciała w stosunku do których
przebadano współzależność z wartościami BMI i wybranymi
parametrami antropometrycznymi. Wyniki: przeprowadzona analiza
statystyczna wykazała znaczne zróżnicowanie w wartościach
podstawowych parametrów antropometrycznych oraz wskaźnika BMI
wśród osób należących do odmiennej kategorii budowy ciała. Po
dokonanym podziale na trzy kategorie budowy ciała zanotowano wzrost
współczynnika korelacji pomiędzy BMI a parametrami szacującymi
skład ciała. Wnioski: przeprowadzone badania wykazały wpływ typu
budowy kostnej na wartość wybranych wskaźników antropometrycznych
oceny stanu odżywienia młodych osób dorosłych, co pozwala na
dokładniejszą ocenę występowania otyłości w kontekście zagrożenia
osteoporozą.
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P072
PRZYDATNOŚĆ TESTU DIAGNOSTYCZNEGO
OCENY SPOŻYCIA WAPNIA

DO

Lidia Wądołowska, Ewa Joanna Nienartowicz, Roman Cichon
Instytut Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 10-718
Olsztyn, ul. Słoneczna 44A

Nieodpowiednie spożycie wapnia w dzieciństwie i okresie
młodzieńczym utrudnia osiągnięcie szczytowej masy kostnej i stanowi
jeden z czynników sprzyjających rozwojowi osteoporozy. Dostępne,
precyzyjne metody oceny spożycia składników odżywczych, w tym
wapnia, są zazwyczaj pracochłonne i kosztowne.
Z tego względu za celowe uznano opracowanie łatwego, taniego
i precyzyjnego testu diagnostycznego – jako narzędzia do ilościowej
oceny spożycia wapnia, przeznaczonego do zastosowania w badaniach
epidemiologicznych. W pracy określono zgodność oceny spożycia
wapnia uzyskanej za pomocą testu diagnostycznego z oceną uzyskaną
metodą wywiadu 24-godzinnego, wielokrotnego – z 7 kolejnych dni.
Badania przeprowadzono wśród 21 osób w wieku 21-22 lata, studentów
UWM w Olsztynie. W oparciu o pytania zawarte w teście
diagnostycznym, dotyczące ilości i częstości spożycia 11 produktów
mlecznych w ciągu tygodnia oraz przyjęte wskaźniki częstości spożycia,
określono średnie spożycie Ca/osobę/dzień. Do porównań wykorzystano
średnie spożycie wapnia z produktów mlecznych, uzyskane z 7-krotnego
wywiadu 24-godzinnego. Analizę statystyczną prowadzono na podstawie
testu T dla prób zależnych oraz współczynnika korelacji liniowej (r),
przy p0,05.
Nie wykazano różnic pomiędzy średnim spożyciem wapnia ocenionym
testem diagnostycznym oraz ocenionym za pomocą 7-dniowego
wywiadu 24-godzinnego (kobiety p=0.156; mężczyźni p=0.684). Średnie
spożycie Ca ocenione testem diagnostycznym w porównaniu do
obliczonego z wywiadu 24-godzinnego było wyższe u mężczyzn o 4%
(1023±255.4mg vs. 982±310.4mg; r=0.74), a u kobiet o 23%
(664±322.6mg vs. 538±226.8mg; r=0.28).
Uzyskane wyniki pozwalają na pozytywną ocenę opracowanego testu
diagnostycznego jako prostego narzędzia do ilościowej oceny spożycia
wapnia i zachęcają do kontynuowania badań w tym zakresie.
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P073
OCENA ZWIĄZKU POMIĘDZY WYDZIELANIEM
MELATONINY A METABOLIZMEM TKANKI
KOSTNEJ U OTYŁYCH KOBIET PRZED I PO
MENOPAUZIE
Zofia Ostrowska1, Beata Kos-Kudła2, Bogdan Marek2
1Zakład Biochemii Klinicznej, 2Katedra Patofizjologii i Endokrynologii
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Ostatnio pojawiły się sugestie, że zmieniona u otyłych kobiet sekrecja
melatoniny (Mel) mogłaby mieć znaczenie w regulacji ubytku masy
kostnej po menopauzie. Celem podjętych badań było wykazanie czy i w
jakim stopniu zmiany w nocnych stężeniach Mel u otyłych kobiet w
wieku przed- i pomenopauzalnym wpływają na metabolizm tkanki
kostnej, oceniany na podstawie oznaczeń stężenia we krwi (surowicy lub
osoczu) uznanych markerów obrotu kostnego, tj. ALP, BGP, PICP i
ICTP. Badaniami objęto 29 kobiet w wieku rozrodczym, w tym 16
otyłych (BMI 42  6,12 kg/m2; WHR 0.88  0,05) i 13 z prawidłową
masą ciała oraz 30 kobiet po menopauzie, w tym 18 otyłych (BMI 45 
7,03 kg/m2; WHR 0,86  0,06) i 12 z należną masą ciała. U wszystkich
otyłych kobiet wykazano istotne obniżenie nocnych stężeń Mel w
porównaniu do odpowiednich grup kontrolnych; zmianom tym
towarzyszył znaczny wzrost stężeń badanych markerów metabolizmu
kostnego. Był on bardziej nasilony w odniesieniu do markerów resorpcji.
Stwierdzono ponadto istotną odwrotnie proporcjonalną zależność
pomiędzy nocnymi stężeniami Mel a wartościami badanych markerów
metabolizmu kostnego. Zmiany w nocnych stężeniach Mel były mniej
nasilone u otyłych kobiet po menopauzie, niż u otyłych w wieku
rozrodczym; towarzyszyły im mniejsze nieprawidłowości w stężeniach
badanych markerów obrotu kostnego, a zwłaszcza resorpcji kości.
Wykazana u pomenopauzalnych otyłych kobiet wyższa korelacja
pomiędzy zmianami w nocnych stężeniach Mel a wartościami ALP,
BGP, PICP i ICTP, niż u otyłych w wieku rozrodczym, nasuwa
przypuszczenie, iż zmiany w stężeniach Mel mogą mieć
prawdopodobnie ochronne znaczenie przed utratą masy kostnej po
menopauzie.

156

P074
INDEKS MASY CIAŁA, STĘŻENIE
INSULINOPODOBNEGO CZYNNIKA WZROSTU
PIERWSZEGO I GĘSTOŚĆ TKANKI KOSTNEJ U KOBIET
W OKRESIE POSTMENOPAUZALNYM
Krzysztof Hadaś, Alina Warenik – Szymankiewicz,
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej A.M.
im K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul.: Polna 33, 60-535 Poznań.
Insulinopodobny czynnik wzrostu pierwszy (IGF 1) posiada bezpośredni
wpływ na efekt działania jednostki remodelującej tkankę kostną, bierze
więc aktywny udział w regulacji metabolizmu tkanki kostnej. Wyższe
wartości indeksu masy ciała (BMI) działają ochronnie na gęstość tkanki
kostnej (BMD). Celem pracy była ocena zależności między BMD, BMI i
stężeniem IGF 1 u kobiet w okresie postmenopauzalnym.
Badaniu poddano grupę 38 kobiet w okresie postmenopauzalnym i
oznaczono stężenie IGF 1 w surowicy krwi, oznaczono gęstość tkanki
kostnej w kręgosłupie lędźwiowym metodą DEXA.
Zbadano korelację pomiędzy BMD, stężeniem IGF 1, BMI i ilością lat
od ostatniej miesiączki.
Stwierdzono, że wraz z upływem lat po menopauzie następuje obniżenie
BMD (p<0,05), występuje wprost proporcjonalna zależność między IGF
1 a BMD ( p<0,05). Nie stwierdzono znamiennej zależności między
BMD a BMI (p=0,053).
Wnioski: wraz z upływem lat od menopauzy zmniejsza się gęstość tkanki
kostnej, stwierdzenie niskiego stężenia IGF 1 pozwala przewidywać
niższą gęstość tkanki kostnej i ma większą wartość w przewidywaniu
niskiej gęstości tkanki kostnej niż BMI.
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P075
ZMIANY PROFILU HORMONALNEGO I GĘSTOŚCI
MINERALNEJ KOŚCI U KOBIET Z MIĘŚNIAKAMI
MACICY LECZONYCH TRIOPTORELINĄ
St. Radowicki, K. Skórzewska
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej A M w Warszawie
00-315 Warszawa, ul. Karowa 2

Analogi GnRH indukują hypogonadyzm hypogonadotropowy poprzez
zmniejszenie wrażliwości gonadotropów przysadkowych na GnRH oraz
zmniejszenie ilości receptorów gonadotropowych, co powoduje
zahamowanie produkcji steroidów jajnikowych i wtórny brak miesiączki.
Stosowane są w leczeniu mięśniaków macicy celem zmniejszenia ich
wymiarów oraz obfitości krwawień. Celem pracy jest ocena zmian
profilu hormonalnego oraz gęstości mineralnej kości u kobiet z
mięśniakami macicy leczonych trioptoreliną (Decapeptyl depot®Ferring). Do badania zakwalifikowano 14 kobiet w premenopauzie, w
wieku 34-47 lat (średnio 42,67  7,51 lat) z mięśniakami macicy
stwierdzonymi w badaniu ultrasonograficznym. Wszystkie pacjentki
otrzymywały iniekcje domięśniowe 3,57 g trioptoreliny co 4 tygodnie
przez 12 miesięcy. Przed rozpoczęciem leczenia oraz po jego
zakończeniu oznaczano poziomy hormonów sterydowych we krwi przy
użyciu standardowych testów (Delfia LKB) oraz densytometrię odcinka
lędźwiowego (L1-L4) kręgosłupa (Lunar DPX).
Wyniki przedstawiono w tabeli: ns – nie znamienne statystycznie
parametr
BMD g/cm3
T-score
Z-score
FSH mIU/ml
LH mIU/ml
E2
pg/ml
PRL IU/ml

przed leczeniem

po leczeniu

1,056  0,069
-1,034  0,577
-0,792  0,576
8,22  9,45
8,45  8,85
155,12  154,82
169,51  107,37

0,984  0,046
-1,622  0,037
-1,308  0,289
4,94  2,81
0,71  1,27
26,96  27,63
136,79  94,17

znamienność
statystyczna
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
ns
p < 0,05
p < 0,05
ns

Gęstość mineralna kości po 12 miesiącach leczenia obniżyła się o 6,0 
4,47%. Wnioski:1. Stosowanie analogów GnRH powoduje znamienne
statystycznie obniżenie stężenia LH oraz estradiolu we krwi leczonych
kobiet. 2. Dwunastomiesięczna terapia analogami GnRH prowadzi do
znamiennie statystycznego obniżenia gęstości mineralnej kości w
obrębie kręgosłupa lędźwiowego.
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P076
MONITOROWANIE
GĘSTOŚCI
MINERALNEJ
KOŚCI ORAZ PROGRESJI NOWOTWORU U
PACJENTÓW
Z ZAAWANSOWANYM
RAKIEM
STERCZA LECZONYCH 1-OH WITAMINĄ D3 I
KLODRONIANEM
Marek Tałałaj1, Barbara Malinowska1, Alojzy Witeska2, Robert Jarema2,
Ewa Marcinowska-Suchowierska1.
1

Klinika Chorób Wewnętrznych CMKP, Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
i 2Oddział Urologiczny CSK MSWiA, Warszawa.
Całkowita blokada androgenowa stosowana w terapii zaawansowanego raka
stercza może powodować ubytek tkanki kostnej i zwiększenie liczby złamań
patologicznych szkieletu. Wykazano, że aktywne metabolity witaminy D
hamują proliferację komórek nowotworowych oraz, stymulowaną przez nie,
angiogenezę. Bisfosfoniany mogą spowalniać rozwój zmian przerzutowych w
szkielecie poprzez hamowanie resorpcji tkanki kostnej i ograniczenie uwalniania
z niej czynników wzrostowych.
Celem pracy była ocena skuteczności 1-OH witaminy D3 i klodronianu
w hamowaniu progresji raka gruczołu krokowego oraz zmian kostnych
wywoływanych przez całkowitą blokadę androgenową.
12 miesięczne badania objęły 73 pacjentów z zaawansowanym rakiem stercza,
z przerzutami do układu kostnego, leczonych orchidektomią z następowym
podawaniem flutamidu. 26 chorych otrzymywało dodatkowo 1-OHD3 w
dawce 0,5 g/d oraz CaCO3 w dawce 1 g/d, a 22 pacjentów powyższe leki oraz
klodronian w dawce 1600 mg/d. Stopień zaawansowania nowotworu oceniany
był badaniem USG, metodami biochemicznymi (PSA, fosfataza kwaśna, PAP)
oraz scyntygrafią szkieletu, BMD przy pomocy DXA, a przebudowa szkieletu w
oparciu o pomiary biochemicznych markerów resorpcji i tworzenia kości.
Wykazano, że podawanie 1-OHD3 wraz z CaCO3 hamuje ubytek masy kostnej
w kręgosłupie i bliższej nasadzie kości udowej, zaś klodronian powoduje wzrost
BMD w ocenianych obszarach szkieletu. Stężenia Ca i P w surowicy krwi,
poczynając od 6 miesiąca terapii, były wyższe u pacjentów leczonych 1-OHD3
i CaCO3 w porównaniu z dwiema pozostałymi grupami pacjentów. Aktywność
fosfatazy zasadowej w surowicy krwi obniżała się szybko we wszystkich
grupach chorych, natomiast wydalanie wapnia z moczem, które wzrosło u
pacjentów z całkowitą blokadą androgenową, było hamowane przez klodronian.
Aktywność fosfatazy kwaśnej, jej frakcji sterczowej oraz poziom PSA w
surowicy krwi ulegały szybkiemu obniżeniu we wszystkich grupach pacjentów,
wskazując na ograniczenie szybkości wzrostu nowotworu przez stosowaną
terapię.
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P077
WPŁYW GĘSTOŚCI MINERALNEJ I
MIKROSTRUKTURY TKANKI KOSTNEJ NA
WYTRZYMAŁOŚĆ TRZONÓW KRĘGOWYCH NA
ŚCISKANIE
Artur Gądek1, Leszek Wojnar2, Edward Czerwiński1.
1
2

Klinika Ortopedii CMUJ ul. Kopernika 19A, 31-501 Kraków,
Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali PK

Wytrzymałość na ściskanie trzonów kręgowych ma istotne znaczenie dla
spełniania przez nie podstawowej funkcji podpórczej. Określenie tej
wytrzymałości pozwala na ustalenie zagrożenia typowymi dla
osteoporozy
złamaniami
kompresyjnymi
kręgów.
Pośrednio
wytrzymałość trzonów określa się poprzez badanie ich gęstości
mineralnej (BMD).
Jakkolwiek badania densytometryczne pozwalają określić zagrożenie
złamaniem kości, to niektóre obserwacje kliniczne złamań kręgosłupa
nie potwierdzają w pełni ich wyników. Podnoszona jest natomiast coraz
częściej rola oceny struktury tkanki kostnej w prognozowaniu złamań.
Szerokie informacje o niej uzyskujemy dzięki histomorfometrii. Ocena
możliwości obu metod w aspekcie diagnostyki wytrzymałości tkanki
kostnej była głównym celem niniejszej pracy.
Aby ustalić, która z wymienionych powyżej metod w sposób bardziej
wiarygodny pozwala oszacować rzeczywistą wytrzymałość tkanki
kostnej i określić jej podatność na złamania, przeprowadzono serię badań
densytometrycznych i histomorfometrycznych izolowanych trzonów
kręgowych, analizując wyniki obu tych badań w aspekcie oceny
wytrzymałości tych kręgów. Potwierdzono istotny wpływ mikrostruktury
beleczek kostnych na wytrzymałość trzonów kręgów na ściskanie.
Szczególnie wysoka korelacja z wytrzymałością wystąpiła w przypadku
długości gałęzi i zawartości belek (R=0,90), podczas gdy dla BMD była
ona znacząco mniejsza (R=0,48)
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P078
WPŁYW DŁUGOTRWAŁEGO STOSOWANIA
BISFOSFONIANÓW NA STRUKTURĘ KOŚCI
OCENIANY METODĄ SCYNTYGRAFICZNĄ
I RADIOLOGICZNĄ
Paweł Kapuściński1, Ewa Marcinowska-Suchowierska2.
1,2

Klinika Chorób Wewnętrznych SPSK Nr 1 im. Prof. W. Orłowskiego, CMKP,
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Bisfosfoniany, skuteczne inhibitory resorpcji kostnej są szeroko stosowane w różnych
chorobach szkieletu prowadząc do zmniejszenia utraty masy kostnej.
Celem pracy była: 1)próba ilościowej oceny wychwytu 99mTc-MDP oraz 2)możliwości
obrazowania zmian kostnych w scyntygrafii u psów leczonych różnymi bisfosfonianami.
Badania przeprowadzono na 38 psach podzielonych na 5 grup, z których każda
otrzymywała odpowiednio: 1) Etidronate(EHDP) 0,5mg/kg/d s.c, 2) EHDP 5,0mg/kg/d
s.c., 3) Risedronate 0.5mg/kg/d p.o., 4) Alendronate 1,0mg/kg/d p.o., 5) 0,9% NaCl s.c.
(kontrola) przez 12 miesięcy. Przed rozpoczęciem po 7 i 12 miesiącach leczenia
wykonano zdjęcia radiologiczne kręgosłupa lędźwiowego, miednicy oraz żeber. Po 7 i 12
miesiącach leczenia wykonano scyntygramy kości z ilościową oceną wychwytu
znacznika izotopowego. Scyntygramy wykonano po 5 minutach, 3 i 24 godzinach po
dożylnym podaniu 8-10mCi 99mTc-MDP. Oceny ilościowej wychwytu znacznika
dokonano w obszarze kręgów piersiowych Th1 – Th4 w projekcji P.A. Retencję
znacznika w tym obszarze oznaczono w czasie 3 i 24 godzin od podania radioizotopu i
określono jako odsetek pozostającej aktywności w porównaniu z wartościami
uzyskanymi w 5 minucie po wstrzyknięciu. Wartości odczytów korygowano zgodnie z
krzywą rozpadu promieniotwórczego radioizotopu. Dodatkowo 3 godziny po podaniu
99mTc-MDP wykonano scyntygramy klatki piersiowej oraz miednicy w projekcjach
bocznych celem oceny ew. ognisk wzmożonego gromadzenia znacznika –
odpowiadających złamaniom. Porównano wyniki zdjęć radiologicznych oraz scyntygrafii
pod względem ilościowym i jakościowym. Ilościowa analiza wykazała znamienne
zmniejszenie wychwytu 99mTc-MDP w 2 grupach psów leczonych EHDP po 7
miesiącach. Retencja znacznika była zmniejszona po 12 miesiącach leczenia u
wszystkich psów otrzymujących bisfosfoniany w porównaniu z grupą kontrolną.
Złąmania kostne znaleziono tylko w grupie psów leczonych wyższymi dawkami EHDP.
Po 7 miesiącach scyntygramy wykazały 22 złamania żeber wśród tych psów. Radiogramy
potwierdziły 13(59%) z 22 złamań. Po 12 miesiącach scyntygramy potwierdziły 48
złamań żeber tylko u psów otzrymujących wyższe dawki EHDP. W tym czasie
radiogramy wykazały 43(89%) z 48 złamań. Wnioski: psy leczone bisfosfonianami
potwierdziły zmniejszoną retencję znacznika potwierdzając wpływ bisfosfonianów na
tempo obrotu i mineralizację kości. Złamania żeber wykazano jedynie w grupie psów
leczonych wysokimi dawkami EHDP. Scyntygrafia u psów poddawanych długotrwałemu
leczeniu bisfosfonianami jest bardziej czuła niż radiogramy w diagnozowaniu złamań.
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P079
OCENA GĘSTOŚCI MINERALNEJ WOKÓŁ
ELEMENTÓW ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO
PO ALLOPLASTYKACH
R. T. Kukiełka, E. Czerwiński, J. Lorkowski
Klinika Ortopedii CMUJ 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19

Alloplastyka całkowita stawu biodrowego jest powszechnie stosowaną
metodą leczenia operacyjnego zmian zwyrodnieniowych oraz złamań
szyjki kości udowej. Istotnym problemem jest planowanie zabiegu
operacyjnego, prognozowanie wyników leczenia oraz wczesne
wykrywanie powikłań. Badanie densytometryczne wokół elementów
endoprotezy jest stosunkowo nową metodą pozwalająca na dokładną
ocenę gęstości mineralnej wyrażoną w wartościach liczbowych g/cm2.
Przeprowadzono analizę BMD u 33 pacjentów, w tym 24 po
alloplastykach pierwotnych cementowych oraz 9 po rewizyjnych. W tej
grupie było 27 kobiety i 6 mężczyzn w wieku od 45-84 lat. BMD
oceniano przy użyciu densytometru DPX-IQ przy pomocy
oprogramowania „Orthopedic hip”. U wszystkich pacjentów oceniono
BMD wokół elementów trzpienia endoprotezy w strefach Gruena, przy
czym w 3 przypadkach w tzw. rozszerzonych strefach Gruena. W 9
przypadkach stosując opcję Manual oceniano zmiany BMD w strefach
panewki wg De Lee-Charnleya. Badania densytometryczne wykonywane
były przed endoprotezoplastyką, następnie w 6 tyg., 3 msc., 6 msc oraz
rok po alloplastyce. Okres obserwacji zmian gęstości mineralnej wynosił
od 9 msc do 3,5 lat, średnio 21, 5 msc Stwierdzono początkowy spadek
gęstości we wszystkich strefach od Gruena a w szczególności w strefach
1 i 7 o 13-25% Gruena, zwłaszcza w okresie od 3-6 msc, natomiast
w następnych kontrolach dochodziło do normalizacji BMD. Pozostałe
strefy trzpienia i strefy panewki nie wykazywały istotnych zmian w
BMD. W badaniach przedoperacyjnych alloplastyk rewizyjnych
stwierdzano statystycznie znaczące różnice w zakresie BMD w strefach
obluzowanych w porównaniu do stref bez osteolizy. Wyniki badań
jakkolwiek po krótkim okresie obserwacji, wskazują na celowość
zastosowania pomiarów densytometrycznych zarówno w planowaniu
przedoperacyjnym jak i prognozowaniu wyników leczenia przy
alloplastykach stawów biodrowych .
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P080
OCENA GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI WOKÓŁ
BEZCEMENTOWEJ, POKRYTEJ
HYDROKSYAPATYTEM, PROTEZY STAWU
BIODROWEGO
Marek Tałałaj1, Włodzimierz Ozonek2, Paweł Kapuściński1,
Aleksander Wielopolski2, Ewa Marcinowska-Suchowierska1,
Kazimierz Rąpała2
1

Klinika Chorób Wewnętrznych CMKP, ul.Czerniakowska 231, 00-416
Warszawa, 2Klinika Ortopedii PSK Nr.2, CMKP Warszawa

Trzpienie protez stawu biodrowego mocowanych przy pomocy masy
cementowej ulegają obluzowaniu po upływie 7-10 lat u około 20%
pacjentów. Celem pracy była ocena, przy pomocy dwuenergetycznej
densytometrii
rentgenowskiej,
czy
zastosowanie
pokrytych
hydroksyapatytem, bezcementowych protez ABG pozwoli zapobiec
procesowi obniżania gęstości mineralnej kości wokół trzpienia protezy.
110 pacjentów (67 kobiet, 43 mężczyzn) w wieku 21-69 lat,
monitorowano prospektywnie przez okres co najmniej 12 miesięcy. U
89 spośród nich okres obserwacji przekroczył 2 lata, a u 56 pacjentów 3
lata od zabiegu operacyjnego. Badania densytometryczne wykonywano
w okresie pierwszych 3 tygodni po operacji, a następnie po 3, 6, 12, 24 i
36 miesiącach od zabiegu. Analizowano gęstość mineralną kości (BMD)
wokół części górnej protezy (analiza standardowa) oraz wokół całego jej
trzpienia (strefy Gruena). Mierzono też co 12 miesięcy BMD w
kręgosłupie lędźwiowym i bliższej nasadzie przeciwległej kości udowej
oraz co 6 miesięcy biochemiczne markery przebudowy tkanki kostnej.
Wykazano, że w okresie pierwszych 3 miesięcy po operacji dochodzi do
obniżenia BMD wokół trzpienia endoprotezy ABG o 2-9%. W kolejnych
miesiącach BMD wzrastała stopniowo osiągając po 1-2 latach wartości
zbliżone do wielkości początkowych, z wyjątkiem górnoprzyśrodkowego obszaru kości udowej, gdzie obserwowano postępujący
ubytek tkanki kostnej. Wykazano, że ubytek masy kostnej w pierwszych
3 miesiącach po operacji był wyższy u osób z szybszą przebudową
szkieletu. Obserwowany w późniejszym okresie przyrost BMD był
większy u mężczyzn niż u kobiet oraz u pacjentów z niższą początkową
gęstością kości wokół protezy. Wzrost BMD był proporcjonalny do
wzrostu i masy ciała pacjentów, natomiast nie korelował ze zmianami
BMD w pozostałych obszarach szkieletu.
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P081
MODELLING OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF TNFα
AND ITS SOLUBLE RECEPTORS IN RHEUMATOID
ARTHRITIS (MODELOWANIE AKTYWNOŚCI BIOLOGICZEJ TNF α
I JEGO ROZPUSZCZALNYCH RECEPTORÓW W REUMATOIDALNYM
ZAPALENIU STAWÓW)

Teresa Kokot, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel,
Andrzej Kozowicz, Barbara Zubelewicz, Adam Sterno
5th Departement of Internal Diseases, Medical University of Silesia,
Żeromskiego 7, 41-902 Bytom.
The presented study proposed to apply of non-linear dynamics and
computer simulation to modify an approach to the biological role of
TNFα and its soluble receptors. The aims of the study were as follows:
1/ to assess dynamics of time dependent variations of TNFα and its
soluble receptors concentration in plasma in rheumatoid arthritis (III0),
2/to search for rules regulating the fluctuation (usually non-linear and
dynamic) of these parameters, 3/ to determine the velocity of these
processes applying characteristic coefficient defining time-dependent
changes of TNF system, 4/ to describe the correlation between TNF α
and sTNF-Rs concentration using non-linear differential equation, 5/ to
work out a mathematical model of fluctuation in time of the cytokine and
soluble receptors in analysed diseases. Mathematical modelling was
based on clinical measurements of concentration of both TNF and
soluble receptors in 45 patients with rheumatoid arthritis (III0 ).
Dynamic mathematical models were presented in the order of three nonlinear differential equations, which regards rapid time-dependent changes
in the number of TNF secreting cells, serum levels of TNF and sTNF-Rs
fluctuations. Obtained data led to the following conclusions: 1/ Elevated
values of TNF serum concentration of its soluble receptors in rheumatoid
diseases, 2/ Application of the order of three differential equations in
order to perform prognostic analysis of variations of cytokine serum
concentration and its soluble receptors in a course of rheumatoid arthritis
lead to creation of mathematical model which illustrates dynamic and
non- linear fluctuation in time base , 3/ The analysis of obtained
solutions makes possible to conduct a theoretical and clinical verification
of these data, and moreover can be a vital factor in medical prognosis of
survival time.
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KORELACJA MIĘDZY OBRAZEM KLINICZNYM,
RADIOLOGICZNYM I ULTRASONOGRAFICZNYM
STAWÓW KOLANOWYCH DZIECI CHORYCH NA
HEMOFILIĘ
Anna Klukowska*, Zbigniew Czyrny**, Paweł Laguna***, Michał
Brzewski****, Małgorzata Serafin-Król**, Roma Rokicka-Milewska*.
* Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Akademia Medyczna,
Warszawa,00-576 ,ul.Marszalkowska 24.
** Zakład Diagnostyki Obrazowej, Akademia Medyczna, Warszawa.
*** Kliniczny Szpital Dziecięcy.
****Zakład Radiologii Pediatrycznej, Akademia Medyczna, Warszawa.
Słowa kluczowe: hemofilia, artropatia hemofilowa,
chondromalacja, staw kolanowy, zapalenie błony maziowej.

ultrasonografia,

Celem pracy była ocena obrazu klinicznego, radiologicznego
i ultrasonograficznego ( USG) stawów kolanowych u chorych na ciężką
postać hemofilii i choroby von Willebranda, ustalenie zależności między
tymi obrazami oraz przydatności USG w ocenie zaawansowania
artropatii hemofilowej. Badania przeprowadzono u 39 chłopców,
uwzględniając jedynie tych, którzy przebyli wylewy do stawów
kolanowych. Średni wiek dzieci wynosił 10,01±3,01 lat (od 2 do 16 lat).
U pacjentów z niewielkimi (1-3 punkty) i średnio nasilonymi ( 4-7
punktów) zmianami radiologicznymi w kościach stawu kolanowego
obserwowano zwiększenie ilości płynu, znaczny przerost i stan zapalny
błony maziowej w badaniu USG. U chorych na hemofilię ze znacznie
nasilonymi zmianami kostnymi (8-13 punktów) ilość płynu była zwykle
prawidłowa, odczyn zapalny niewielki, natomiast utrzymywał się
znaczny przerost błony maziowej. Ocenę radiologiczną artropatii
hemofilowej przeprowadzono w oparciu o klasyfikację Petterssona i
wsp. Stwierdzono dobrą korelację pomiędzy stopniem zniszczenia
chrząstki widocznym w obrazie USG a zaawansowaniem zmian
kostnych w badaniu radiologicznym. Ze wzrostem liczby przebytych
wylewów krwi do stawu kolanowego nasilało się niszczenie chrząstki
oraz kości stawu. Badanie USG stawu jest przydatne w ocenie płynu,
błony maziowej oraz chrząstki stawu u chorych na hemofilię.
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P083
CZY STAN UZĘBIENIA MŁODZIEŻY MA ZWIĄZEK
Z MASĄ KOSTNĄ?
J. Konstantynowicz1, T. Sierpińska2, M. Kaczmarski3,
J. Piotrowska-Jastrzębska1, M. Gołębiewska2
1
Zakład Propedeutyki Pediatrii AMB, 2Zakład Protetyki Instytutu Stomatologii
AMB, 3III Klinika Chorób Dzieci AM w Białymstoku
ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Zęby są najbardziej zmineralizowaną strukturą organizmu. Dotychczas nie
badano zależności pomiędzy staniem uzębienia a masą kostną. Celem pracy była
ocena stanu uzębienia w odniesieniu do zasobów mineralnych szkieletu
u młodzieży.
MATERIAŁ i METODY. Zbadano 123 zdrowe osoby (80 M i 43 F) w wieku
14-19 lat (średnio 16,4 lat), których masa ciała i wzrost mieściły się w
przedziale 3-97 percentyl. W stomatologicznym badaniu klinicznym oceniano
stan uzębienia, wykorzystując liczbę PUW [zęby z próchnicą (P) + zęby
usunięte (U) + zęby wypełnione (W)] dla każdej osoby oraz obecność lub brak
wady zgryzu. W badaniu ankietowym uwzględniono również higienę jamy
ustnej (w skali 3-stopniowej) i spożycie słodyczy. Wszystkie osoby poddano
pomiarom antropometrycznym (masa ciała, wzrost, wskaźnik masy ciała – BMI)
oraz
densytometrycznym
metodą
dwuwiązkowej
absorpcjometrii
rentgenowskiej (DEXA) przy pomocy systemu DPX-L (LUNAR), oceniając
gęstość mineralną szkieletu (Total BMD) i kręgów L2-L4 w projekcji AP (Spine
BMD). Analiza statystyczna: test Wilcoxona i test U Manna-Whitneya.
WYNIKI Stwierdzono dodatnią korelację liczby PUW z wiekiem
chronologicznym oraz stopniem dojrzałości płciowej wg Tannera u chłopców
(r=0,2 p=0,03 i r=0,26 p=0,03). Nie wykazano zależności statystycznej między
PUW i gęstością mineralną kości. Występowanie wady zgryzu było wyraźnie
skojarzone z niższą całkowitą masą szkieletową (r=-0,24 p=0,008) w całej
badanej populacji. Częste spożywanie dużych ilości słodyczy miało istotny
związek z wyższymi wartościami masy ciała oraz BMI (r=0,29, p=0,001),
natomiast ujemnie korelowało z Total BMD (r = -0,21, p=0,024) i Spine BMD
(r= - 0,26, p=0,004).
WNIOSKI: 1. W grupie osób po zakończonym okresie pokwitania stan
uzębienia nie wykazuje związku z masą całego szkieletu i gęstością kręgosłupa
lędźwiowego. 2. Młodzież z wadą zgryzu może być zakwalifikowana do grupy
ryzyka niższej masy kostnej. 3. Nadmierne spożywanie słodyczy przez
młodzież stanowi jeden z czynników zagrożenia osteopenią.
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P084
PANORAMICZNE INDEKSY ŻUCHWY A GĘSTOŚĆ
MINERALNA (BMD) ŻUCHWY ORAZ UOGÓLNIONA
OSTEOPENIA OCENIANE RENTGENOWSKĄ
ABSORPCJOMETRIĄ DWUWIĄZKOWĄ (DXA)
I ILOŚCIOWĄ METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ (QUS)
Wojciech Pluskiewicz1, Bogna Drozdzowska1, Barbara Tarnawska1,
Mariusz Michno2, Aleksandra Michno2.
1

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. 2NZOZ, Rybnik. Katedra i Klinika
Chorób Wewnętrznych, ul.3 Maja 13/15, 41-800, Zabrze.

Celem pracy była ocena korelacji panoramicznych indeksów żuchwy
(Mandibular Cortical Index-MCI, Panoramic Mandibular Index-PMI,
Mandibular Ratio-MR)z BMD [g/cm2] biodra (neck-BMD, Wards-BMD,
troch-BMD; CV%=2,5%) i żuchwy (m.-BMD; CV%=2,06%) metodą DXA
(Lunar DPX-L) oraz z parametrami ultradźwiękowymi kości piętowej
(Achilles Lunar: prędkość fali ultradźwiękowej-SOS [m/s],CV%=0,22% i
jej tłumienie-BUA [dB/MHz], CV%=1,8%, wskaźnik wytrzymałości-SI
[%]) i paliczków dłoni (DBM Sonic 1200: SOS zależna od amplitudy–AdSoS [m/s], CV%=0,64%) w grupie 36 zdrowych, bezzębnych kobiet po
menopauzie (średni wiek 60,4+/-6,9lat). Na podstawie MCI kobiety
podzielono na 3 podgrupy (C1,C2,C3). Wartości wszystkich parametrów
malały w podgrupach od C1 do C3. Najwięcej znamiennych statystycznie
różnic zanotowano między podgrupą C1 a C3. MCI korelowało dodatnio z
wiekiem i ujemnie z PMI, m.-BMD, Wards-BMD, Ad-SoS, podczas braku
znamiennych korelacji PMI i MR z parametrami oceniającymi stan szkieletu
(z wyjątkiem PMI z m.-BMD). Wnioski: MCI jest w stanie rozróżnić osoby
zdrowe i z osteopenią wśród pomenopauzalnych bezzębnych kobiet. MCI
znamiennie koreluje z pomiarami kości głównie o budowie zbitej
mierzonymi metodą DXA i QUS. Kobiety zakwalifikowane do podgrupy C3
MCI mają większą skłonność do osteoporozy niż kobiety należące do
podgrupy C1 czy C2. Wysoka zgodność pomiędzy 2 osobami oceniającymi
MCI (92-100%) potwierdza przydatność diagnostyczną MCI w praktyce
klinicznej. PMI i MR nie powinny być wykorzystywane jako wskaźniki
stanu szkieletu u bezzębnych kobiet po menopauzie. Nie korelują one
znamiennie z uogólnioną osteopenią, chociaż ich wartości wykazują
tendencje spadkowe w podgrupach od C1 do C3, podobnie do parametrów
mierzonych DXA i QUS.
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P085
CYFROWA OCENA STRUKTURY BELECZKOWEJ
KOŚCI SZCZĘK PO ZASTOSOWANIU WYBRANYCH
BIOMATERIAŁÓW U PACJENTÓW Z CHOROBAMI
PRZYZĘBIA
D. Gałecka-Wanatowicz1 ,I. Kołodziej1, T. Majchrzak2, E. Czerwiński2,
M. Chomyszyn-Gajewska1.
1

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Coll. Med. UJ,
31-155 Kraków, ul. Montelupich 4
2
Klinika Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków

Choroby przyzębia dość często doprowadzają do ubytków kostnych.
Ocena wgajania się zastosowanych do ich wypełniania biomateriałów na
podstawie badania radiologicznego jest trudna.
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania cyfrowego odczytu
struktury beleczek kostnych.
20 pacjentów w wieku od 32-55 lat, u których stwierdzono ubytki
pionowe kości w przebiegu schorzeń przyzębia zastosowano leczenie
chirurgiczne. W ubytki kostne wprowadzono wybrane biomateriały.
Celem wykonywanych zabiegów była poprawa jakości i odbudowa
struktury kości, zniszczonej przez proces zapalny.
Zastosowano następujące typy materiałów wszczepowych:
- mieszaninę -TCP (fosforan trójwapniowy) z HA-p (hydroksyapatyt)
- bioszkła.
Badanie
radiologiczne,
wewnątrzustne
metodą
izometrii
Cieszyńskiego przeprowadzono przed wykonaniem wszczepu i 12
miesięcy po zabiegu.
Zdjęcia radiologiczne digitalizowano, zapisywano w formacie bitmapy
w 256 odcieniach szarości, a następnie poddano algorytmowi programu
Trabecula o ustalonych parametrach. Celem oceny jakościowej
zregenerowanej struktury kostnej posłużono się definicją beleczki
radiologicznej wg Czerwińskiego.
Uzyskane rezultaty oceny jakościowej i ilościowej beleczek
potwierdziły celowość wykonywanych zabiegów chirurgicznych,
a zastosowanie przedstawionej metody badania pozwala na obiektywną
ocenę skuteczności leczenia.
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OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW MIERZONYCH NA
ZDJĘCIACH ORTOPANTOMOGRAFICZNYCH
U KOBIET W OKRESIE POMENOPAUZALNYM
H. Hüpsch - Marzec1, L. Ilewicz1, D. Klima2 , E. Świętochowska3,
W. Pluskiewicz4
1
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Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, 3Zakład Biochemii, 4Katedra i
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, ŚAM

Osteoporoza i będące jej konsekwencją patologiczne złamania kości
stanowią poważny problem zdrowotny współczesnego świata. Celem
pracy było sprawdzenie, czy obraz żuchwy uzyskany na zdjęciu
ortopantomograficznym może przyczynić się do wczesnego ustalenia
ryzyka tej choroby. Przeprowadzono badania u 55 kobiet w wieku 51 69 lat. Grupę badaną stanowiły pacjentki, u których w wyniku trwania
procesu osteoporotycznego doszło do patologicznego złamania dystalnej
nasady kości promieniowej. Grupę kontrolną stanowiły kobiety ochotniczki, które wyraziły zgodę na badania. Dokonano oceny gęstości
tkanki kostnej w obrębie kości piętowej (IMU). U wszystkich pacjentek
wykonano zdjęcia ortopantomograficzne. Oceniano istotę zbitą podstawy
trzonu żuchwy po obu stronach radiogramu, dystalnie od otworu
bródkowego.
W
zależności
od
morfologii
istoty
zbitej
przyporządkowywano im wartości wskaźnika MIC. Obliczano wartości
wskaźnika PIM . Wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej.
Wykazano statystycznie istotne różnice parametrów będących
pochodnymi gęstości kości oraz statystycznie znamienne różnice
dotyczące wartości wskaźnika MIC grade w obu grupach. Wnioski:
Badania potwierdziły przydatność zastosowania ilościowej metody
ultrasonograficznej u kobiet w okresie pomenopauzalnym dla oceny
gęstości
tkanki
kostnej.
Dokładna
analiza
obrazu
ortopantomograficznego, choć nie jest metodą niezawodną może
stanowić ważne, pomocnicze narzędzie w ustalaniu ryzyka osteoporozy.
Badania potwierdziły konieczność ścisłej współpracy stomatologa
z lekarzami innych specjalności. Stomatolog pełniący często rolę
„lekarza
pierwszego
kontaktu”
musi
wykazywać
wiedzę
interdyscyplinarną, dotyczą również zagadnień związanych z uogólnioną
osteoporozą.
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P087
WSPÓŁCZESNE
TRENDY
BADAŃ
NAD
PATOMECHANIZMEM
SCHORZEŃ
STAWÓW.
TECHNIKA
BEZPOŚREDNIEJ
OBSERWACJI
MIKROKRĄŻENIA W OBRĘBIE BŁONY MAZIOWEJ
STAWU KOLANOWEGO
Grzegorz Szczęsny1,2,3, Andreas Veihelmann1,4, Konrad Messmer1
(1) Inst.Chir.Dośw., Klinika Grosshadern, Monachium, (2) Katedra i Klinika
Ortopedii i Traumatologii, AM w Warszawie, (3) Zakład Chir. Dośw., CMDiK
PAN, Warszawa, (4) Klinika Ortopedyczna, Klinika Grosshadern, Monachium.
Adres do koresp: Zakład Chir. Dośw. CMDiK PAN, Pawińskiego 5, 02-106
Warszawa

Zaburzenia na poziomie mikrokrążenia odgrywają znaczną rolę
w patomechanizmie wielu jednostek chorobowych narządu ruchu, takich
jak reumatoidalne zapalenie stawów, martwice aseptyczne czy zmiany
zwyrodnieniowe. Zaburzenia te charakteryzują zwiększona liczba naczyń
włosowatych maziówki, zwiększone przesączanie wody i substancji
wielkocząsteczkowych oraz nasilona migracja leukocytów. W nowo
opracowanym modelu badawczym na myszach obserwowano
mikrokrążenie w obrębie maziówki stawu kolanowego. Doświadczenia
zostały przeprowadzone na myszach w znieczuleniu izofluranem. Po
unieruchomieniu kończyny tylnej w kamerze obserwacyjnej i ekspozycji
chirurgicznej ciała Hoffy poprzez cyrkularne wycięcie skóry i odcięcie
ścięgna rzepki, po dożylnym wstrzyknięciu FITC-dextranu i rodaminy6G obserwowano w przyżyciowym mikroskopie fluorescencyjnym
funkcjonalną
gęstość
naczyń
włosowatych,
średnicy
pozawłośniczkowych naczyń żylnych i szybkości przepływu krwi w ich
obrębie, indeks wynaczyniania substancji wielkocząsteczkowych oraz
liczby wolno toczących się i przylegających do śródbłonka leukocytów.
Przeprowadzone
doświadczenia
pozwoliły
na
uzyskanie
reprezentatywnych danych numerycznych wyrażających parametry
mikrokrążenia w obrębie błony maziowej stawu kolanowego. Wnioski.
Przedstawiony model umożliwia obserwację mikrokrążenia błony
maziowej stawu kolanowego w warunkach laboratoryjnych. Może być
on z powodzeniem stosowany w badaniach nad patomechanizmem
powstawania i przebiegu wielu schorzeń stawu kolanowego, jak również
w ocenie skuteczności stosowanego leczenia.
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P088
POMIAR SZPARY STAWOWEJ NA RADIOGRAMIE
Z ZASTOSOWANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY
OBRAZU
L. Wojnar1, E. Czerwiński2, J. Walczak2
1

Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali PK, Al. Jana Pawła II 37, 31864 Kraków, 2 Klinika Ortopedii CM UJ, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków

Celem pracy było opracowanie i weryfikacja takiej metody
automatycznego pomiaru szerokości szpary stawowej, która mogłaby
zostać wprowadzona do praktyki klinicznej.
Materiał do badań stanowiły radiogramy stawu kolanowego wykonane
w pozycji stojącej. Radiogramy były następnie skanowane
z rozdzielczością 10 punktów/ mm (254 dpi) na skanerze HP ScanJet
6100C wyposażonym w przystawkę do skanowania materiałów
transparentnych. Następnie otrzymane pliki poddano komputerowej
analizie obrazu przy pomocy licencjonowanego programu Aphelion v.
3.0.
Istotę przeprowadzonych badań stanowiło opracowanie nowego sposobu
analizy, eliminującego niedogodności algorytmu przedstawionego we
wcześniejszych doniesieniach. Obecna wersja algorytmu jest znacznie
mniej czuła na lokalne niejednorodności obrazu rentgenowskiego, dzięki
czemu daje wyniki, które stanowią podstawę do prób wykorzystanie ich
w praktyce klinicznej.
Przeprowadzono wstępne testy porównawcze opracowanej metody oraz
wyników pomiarów wykonanych przez lekarza bezpośrednio na
zdjęciach rentgenowskich. Wyniki te potwierdzają poprawność
opracowanej metody.

171

P089
OCENA SKUTECZNOŚCI LECZNICZEJ
I TOLERANCJI SIARCZANU GLUKOZAMINY
(ARTHRYL) W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ
STAWÓW KOLANOWYCH
Racewicz A., Badurski J.E.
Oddział Chorób Wewnętrznych i Osteoartrologii z Pracownią Leczenia Bólu
Szpitala Wojewódzkiego ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 15-950 Białystok

Anaboliczne i anty kataboliczne właściwości siarczanu glukozaminy
(SG) wykazane eksperymentalnie w I i II fazie badań zachęciły do
przeprowadzenia szeregu prób klinicznych ukierunkowanych na leczenie
OA. Celem niniejszej pracy było uzyskanie własnych doświadczeń i
ocena tolerancji oraz skuteczności leczniczej SG. Badaniem objęto 35
kobiet z mało i średnio zaawansowaną OA stawów kolanowych, w
średnim wieku 58,5 lat, z bólami trwającymi średnio 7,6 lat. Chore
otrzymywały codziennie 1 saszetkę zawierającą 1500 mg SG przez 6
tygodni. Na początku próby, po 6 tygodniach i po 3 miesiącach od
zakończenia leczenia dokonywano oceny tolerancji i skuteczności
leczenia. W ocenie nasilenia bólu samoistnego, bólu przy ucisku i bólu
podczas ruchu wg skali Likerta i skali VAS, obserwowano istotne
statystycznie zmniejszenie dolegliwości po zakończeniu leczenia, w
stosunku do początku badania i efekt ten utrzymywał się jeszcze przez 3
miesiące. W ocenie jakości życia przy użyciu testu bólowo czynnościowego Lequesne’a, również stwierdzono istotną statystycznie
poprawę po pierwszych 6 tygodniach i dalsze jej utrzymywanie przez
okres 2-3 miesięcy się po zaprzestaniu przyjmowania SG. Średni czas
przejścia 25 metrów po płaskiej powierzchni, w analogicznym jw.
okresie, skrócił się u większości kobiet. Subiektywna ocena skuteczności
terapii wskazała na poprawę u 32 pacjentek, zaś wg oceny lekarza
prowadzącego badanie - u 34 chorych. Liczba przyjmowanych tabletek
paracetamolu w czasie leczenia SG była wyraźnie niższa. Obserwowano
również dobrą tolerancję preparatu.
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P090
OBUSTRONNA CHOROBA OSTEOCHONDRITIS
DISSECANS STAWU KOLANOWEGO
W MATERIALE KLINIKI CHIRURGII URAZOWEJ
I ORTOPEDII SZPITALA WOJSKOWEGO WE
WROCŁAWIU
Maciej Kentel, Leszek Lewczyk, Krzysztof Tokarczuk,
Wojciech Wodzisławski
Z IV Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we WrocławiuKlinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii.
Kierownik Kliniki - dr n. med. Wojciech Wodzisławski
Adres do korespondencji: Maciej Kentel, 51-114 Wrocław
ul. Bezpieczna 12/2 Tel. 071/3657910 lub 0601732903

W latach 1996-2001 w Klinice Chirurgii Urazowej i
Ortopedii 4 WSKzP we Wrocławiu, z powodu oddzielającej martwicy
chrzęstno-kostnej stawu kolanowego, leczono 24 chorych- cztery
kobiety i dwudziestu mężczyzn. Wiek chorych wahał się między 16 a
36 rokiem życia, średnio 22,5 lat. U sześciu chorych stwierdzono
zmiany dotyczące obydwu stawów kolanowych. Wszyscy chorzy byli
mężczyznami, wiek chorych wynosił od 16 do 24 lat, średnio 18,5 lat. U
wszystkich, z powodu rozpoznania w badaniu artroskopowym świeżego
wydzielenia fragmentu chrzęstno-kostnego wykonano plastykę
chrząstki. U pięciu chorych stwierdzono osteochondritis dissecans
kłykcia przyśrodkowego kości udowej, u jednego zmiana dotyczyła
kłykcia bocznego. Na wykonanych kontrolnych badaniach
radiologicznych stwierdzono bliźniacze ogniska OCD w drugim stawie
kolanowym.
Do badania kontrolnego zgłosiło się 6 leczonych. Czas
obserwacji wynosił od 2 miesięcy do 4 lat, średnio 1,5 roku. Autorzy
przedstawiają uzyskane rezultaty kliniczne i radiologiczne. U dwóch
chorych stwierdzono powikłania pod postacią nawracających wysięków,
ograniczenia ruchów stawu kolanowego i okresowych dolegliwości
bólowych.
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P091
ARTEFAKTY W BADANIU PŁYNU STAWOWEGO
Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz,
Grażyna Białkowska-Puszczewicz
Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zmiany chorobowe toczące się w błonie maziowej, chrząstce i w jamie
stawowej, a także wiele procesów ogólnoustrojowych, znajduje swoje
odbicie w składzie płynu stawowego. Na podstawie oceny
mikroskopowej płynu stawowego w niektórych stanach chorobowych
można ustalić rozpoznanie – dotyczy to głównie zapaleń stawów
wywołanych przez kryształy i zakażenie bezpośrednie stawu. W innych
zespołach chorobowych
badanie to może ułatwić rozpoznanie
różnicowe, określenie aktywności procesu zapalnego ,rokowanie i
monitorowanie leczenia. Jedną z podstawowych metod analizy płynu
stawowego jest ocena preparatu bezpośredniego w świetle
spolaryzowanym. Może ona być niekiedy utrudniona przez
zanieczyszczenia, które mogą przedostać się do płynu stawowego
podczas przygotowywania preparatu. Artefakty często przypominają
kryształy. Należą do nich między innymi:

- Fragmenty szkła w kształcie igieł, rombów, prostokątów
znajdujących
się na powierzchni szkiełek nakrywkowych,
przypominające kryształy
moczanu sodu lub pirofosforanu
wapnia.
- Wersenian sodowy stosowany jako antykoagulant, który krystalizuje w
formie igieł, struktur romboidalnych lub prostokątnych
przypominających kryształy moczanu sodu lub pirofosforanu wapnia.
Wersenian w formie bezpostaciowej podobny jest do kryształów
glikokortykosteroidów
- Talk z rękawiczek ochronnych , którego cząsteczki są podobne do
kryształów glikokortykosteroidów
-Włókna bawełniane lub celulozowe pozostawione na powierzchni
szkiełka podstawowego lub nakrywkowego podczas wycierania, które
mogą przypominać duże kryształy hydroksyapatytów
- Nitki grzybni z płynu stawowego długo przechowywanego, które
przypominają włóknik.
Możliwości powstania artefaktów jest znacznie więcej- ich identyfikacja
wymaga dużego doświadczenia.
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P092
POLIMORFIZM
KRYSZTAŁÓW
W PŁYNIE STAWOWYM

CHOLESTEROLU

Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz,
Grażyna Białkowska-Puszczewicz
Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Celem badań było określenie częstości występowania kryształów
cholesterolu w płynie stawowym w różnych stanach chorobowych oraz
charakterystyka kryształów.
Badania w kierunku obecności kryształów przeprowadzono na materiale
1000 próbek płynu stawowego pobranych od 854 chorych. Grupę badaną
stanowili chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów ( 573 przypadków)
i chorobę zwyrodnieniową stawów (281 osób). Osad płynu oceniano
w mikroskopie ze światłem spolaryzowanym. Obecność kryształów
cholesterolu wykazano w 16 próbkach płynu pobranego od 7 chorych,
byli to wyłącznie chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów. Kryształy
miały najczęściej kształt prostokątnych lub romboidalnych płytek z
ubytkiem w jednym narożniku i wykazywały silną dodatnią i ujemną
dwójłomność światła spolaryzowanego. Mniejsze i większe płytki
często tworzyły zlepy. W niektórych przypadkach kryształy cholesterolu
miały także kształt prostych lub łukowato wygiętych igieł. Te postacie
wykazywały słabą zdolność załamywania światła.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że
występowanie kryształów cholesterolu w płynie stawowym jest
zjawiskiem rzadkim. Polimorfizm kryształów może utrudniać ich
różnicowanie z innymi substancjami załamującymi światło
spolaryzowane.
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P093
OCENA PŁYNU STAWOWEGO PO SYNOWEKTOMII
CHEMICZNEJ
Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz,
Grażyna Białkowska-Puszczewicz
Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nawracające wysięki w przebiegu chorób reumatycznych są wskazaniem
do wykonania synowektomii chemicznej. Jednym z preparatów
wykorzystywanych do tego celu jest Varicocid – sól sodowa kwasu
oleinowego.
Celem pracy była ocena wpływu Varicocidu na skład płynu stawowego.
Badania wykonano u 47 chorych z rozpoznaniem reumatoidalnego
zapalenia stawów ,u których utrzymywały się wysięki w stawach
kolanowych. Płyn stawowy uzyskany przed i po podaniu Varicocidu
poddano ocenie właściwości fizykochemicznych, biochemicznych oraz
badaniu cytologicznemu i histopatologicznemu.
Badanie histopatologiczne polegało na wykonaniu skrawków
parafinowych z osadu płynu stawowego, które następnie barwiono
eozyną, hematoksyliną oraz czerwienią Kongo.
Płyn stawowy pobrany przed podaniem Varicocidu; średnia wartość pH
wynosiła 7,95, średnie stężenie białka 4,7 g/dl, w osadzie nie
stwierdzano obecności kryształów. Liczba komórek w 1 ul płynu
wynosiła średnio 17 800,odsetek granulocytów obojętnochłonnych 36%,
komórek pyknotycznych 11%, limfocytów 52%, monocytów 1%. Płyn
pobrany po podaniu Varicocidu najczęściej był brunatny, mętny z
fragmentami tkanek, pH ulegało obniżeniu średnio do 7,02, zwiększało
się stężenie białka do 5,3 g/dl, średnia liczba komórek wynosiła 50 600
w 1 ul, odsetek granulocytów obojętnochłonnych 88%,liczba komórek
pyknotycznych zmniejszyła się do 1% , a limfocytów do 5%.
W badaniu histopatologicznym osadu płynu po synowektomii
chemicznej stwierdzano fragmenty zniszczonej błony maziowej i
chrząstki stawowej. W żadnym z preparatów nie wykazano obecności
złogów amyloidu.
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P094
ACTIVITY OF N-ACETYL--HEXOSAMINIDASE
AND ITS ISOENZYMES IN RHEUMATOID AND
OSTEOARTHRITIC FLUIDS (AKTYWNOŚĆ N-ACETYLO-βHEKSOZAMINIDAZY I JEJ IZOENZYMÓW W PŁYNIE STAWOWYM W
CHOROBACH REUMATYCZNYCH I ZWYRODNIENIOWYCH)

Janusz Popko1, Anna Zalewska2, Stanisław Sierakowski3, Tomasz
Macias1 ,Małgorzata Knaś2, Renata Brycka1, Krzysztof Zwierz2
1

Department of Pediatric Orthopedic and Traumatology, 2Department of
Pharmaceutical Biochamistry, 3Department of Rheumatology Medical
Academy, Białystok. 15-274 Białystok, J. Waszyngtona 17.

N-acetyl--hexosaminidase (HEX) releases N-acetylhexosamines
from non reducing end of glycoproteins, glycolipids and proteoglycans.
N-acetylhexosamines are constituents of proteoglycans and
glycoproteins of human joint cartilage. Data regarding hexosaminidase
activity in arthritis are limited to a few publications.
The aim of our work was to determine the activity of HEX and its
isoenzymes in the serum and synovial fluid of patients with rheumatoid
arthritis (RA), osteoarthritis (OA) and knee injury (patients with trauma
and tear of the anterior cruciate ligament-ACL alone or in combination
with meniscus-ACL/MEN). In this patients x-rays were taken of all
joints which had clinical symptoms of joint injury. The radiographs
were evaluated by the method of Larsen. Patients with RA had Larson
score  III0, patients with OA had Larson score < IIIo and changes in one
or two knees and patients with injured ligaments and menisci of the knee
had normal results on radiography.
The serum and the knee synovial fluid were obtained from:
15 active RA patients (age 22-76), 17 patients with primary OA (age 4175) and 36 patinets with torn ACL/MEN (age 16-42). The activity of
HEX and its isoenzymes was determined by measuring liberation of pnitrophenol from p-nitrophenyl N-acetylglucosaminide. In all group
investigated, specific activity of HEX and its isoenzymes in synovial
fluid was 2-3 times higher than in the serum. We found highest specific
activity of HEX in synovial fluid and serum of RA patients, medium
values of patients with arthrosis, and lowest of patients with knee injury.
Our data suggest that the N-acetyl--hexosaminidase is involved in
degradation of knee joint extracellular matrix and can be good indicator
of the degree of that degradation.
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P095
GLYCOSAMINOGLYCANS AND AMINOHEXOSES
IN SYNOVIAL FLUID OF INJURED KNEE JOINTS
(ZAWARTOŚĆ GLIKOZAMINOGLIKANÓW I HEKSOZOAMIN W
PŁYNIE STAWU KOLANOWEGO PO USZKODZENIU WIĘZADŁOWYM)

Krystyna Średzińska1 , Janusz Popko 2, Andrzej Gindzieński1 ,
Krzysztof Zwierz3
Department of General Chemistry1 ,Department of Pediatric Orthopaedics2 ,
Department of Pharmaceutical Biochemistry3 Medical Academy, 15-274
Białystok, J.Waszyngtona 17.

Injuries to the ligaments and menisuc of the knee are associated with
increased risk for developing post-traumatic osteoarthritis connected
with an increased release of proteoglycans and glycosaminoglycans from
the cartilage.There is little information on the proteoglycans and
glycosaminoglycans in the synovial fluid of an injured knee joint.
The aim of our investigation has been to evaluate the levels of
glycosaminoglycans and aminohexoses in knee joint fluids in relation to
the time which has passed after injury. Samples of knee joint fluid were
collected during routine diagnostic arthroscopy,3 weeks to 27 months
after injury, from 18 patients ( 13 men and 5 women) aged 17-38 ( mean
24.9 years) .In this fluid were determined : proteins,uronic acids and
hexosamines. Glycosaminoglycans were released from proteoglycans by
papain digestion, and separated on microcolumns with CF-11 in to :
hyaluronic acid, heparan sulphate, chondroitin sulphate –4 and –6, and
keratan sulphate.
In the synovial fluid from the knee joint we have found the highest
levels of hexosamines and glycosaminoglycans occuring at 1 month after
trauma, and diminishing after that.
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P96
ZMIANY GĘSTOŚCI MINERALNEJ BLIŻSZEJ
NASADY PISZCZELI W CHOROBIE
ZWYRODNIENIOWEJ KOLAN Z
WSPÓŁISTNIEJĄCĄ SZPOTAWĄ DEFORMACJĄ
OSI KOŃCZYNY DOLNEJ
Karol Nowak, Radosław Kukiełka, Edward Czerwiński
Klinika Ortopedii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 19; 31-501 Kraków

Zaburzenie osi kończyny dolnej jest bardzo często obserwowane u
chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Strukturę
warstwy podchrzęstnej końców stawowych kości dotychczas oceniano
na podstawie badania radiologicznego. Densytometria umożliwiła
dokładną analizę struktury kostnej w interesujących nas okolicach
kośćca. Analizowaliśmy zmiany gęstości mineralnej nasady piszczeli i
ich związku ze szpotawym zagięciem osi kończyny dolnej u chorych z
chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.
Gęstość mineralna kości (BMD) była badana u 45 chorych w wieku 15
do 78 lat, średnio 62, którzy byli operowani w Klinice Ortopedii z
powodu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego ze szpotawym
zagięciem osi. BMD nasady bliższej piszczeli badano densytometrem
Lunar DPX-IQ w trzech okolicach nasady: bocznej, centralnej i
przyśrodkowej. Zaburzenie osi kończyny badano używając aparatu
Metrecom firmy Faro. Wyniki porównano do grupy 20 chorych bez
zmian zwyrodnieniowych i bez zaburzeń osi kończyn dolnych.
Zwiększony poziom BMD stwierdzono w przedziale przeciążanym
piszczeli w porównaniu do przedziału odciążanego. Współczynnik
porównujący obie te wartości BMD wynosił średnio 3,3 (od 1,2 do 24,5).
Jego wielkość rosła proporcjonalnie do szpotawości badanych kolan.
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P097
NIESELEKTYWNE, NIESTEROIDOWE LEKI
PRZECIWZAPALNE (NSLPZ) HAMUJĄ RESORPCJĘ
KOŚCI IN VITRO
J.Badurski (1), P.Lakkakorpi, K.Vaananen (2):
(1) Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno – Stawowych, Białystok,
i (2) Zakład Anatomii Uniwersytetu w Oulu, Finlandia.

Wprowadzenie: Prostaglandyny (PGE) są silnymi i bezpośrednimi
mediatorami przebudowy kości. W niskich stężeniach stymulują, a w
wysokich hamują czynność osteoblastów. Bezpośrednio i krótkotrwale
hamują osteoklasty, zaś przy długim i pośrednim oddziaływaniu
zdecydowanie wzmagają resorpcje kości. NSLPZ są najczęściej
stosowanymi lekami w chorobach stawów dzięki właśnie możliwości
hamowania syntezy PGE w błonie maziowej i otaczających tkankach
zmniejszając stan zapalny. Finalny efekt oddziaływania NSLPZ w kości
jest mało poznany, a ma to znaczenie kliniczne, gdyż prawie wszystkie
inhibitory resorpcji kości wywierają efekt antykataboliczny na chrząstkę
stawową. Podjęliśmy przeto badania wyjaśniające wpływ NSLPZ na
resorpcję kości in vitro. Materiał i metody: Testowano nieselektywne
NSLPZ: naproksen (NS), piroksykam (P), diklofenak (D) i indometacynę
(IN) oceniając ich wpływ na „pompę protonową” i wpływ na aktywność
resorpcyjną szczurzych osteoklastów hodowanych na skrawkach
kostnych w środowisku DMEM z 10% płodowej surowicy cielęcej
wyrażając wyniki w wskaźniku resorpcji (liczba osteoklastów do liczby
zatok resorpcyjnych), a w przypadku NS również poprzez komputerową
ocenę pól resorpcyjnych. W przypadku P badaliśmy również wpływ
PGE2 na jego aktywność w kościach. Wyniki: Wszystkie badane NSLPZ
statystycznie wysoce znamiennie hamowały resorpcje kości w dawkach
znacznie niższych od terapeutycznych. W przypadku P+PGE2, P
hamował resorpcję w stężeniach 500 x mniejszych. Żaden z badanych
NSLPZ nie hamował pompy protonowej, z wyjątkiem IN, ale w
stężeniach 10 x większych od terapeutycznych. Wniosek: Hamujący
wpływ NSLPZ jest niedocenionym zjawiskiem, a może uczestniczyć w
antykatabolicznym oddziaływaniu leczenia choroby zwyrodnieniowej
stawów.
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P098
ZASTOSOWANIE INŻYNIERII TKANKOWEJ DO
UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CHRZĄSTKI
STAWOWEJ
J. Lorkowski, E. Czerwiński
Klinika Ortopedii CM UJ, ul. Kopernika 19a, 31-501 Kraków.

Chrząstka stawowa u człowieka nie wykazuje zdolności do regeneracji.
Skutki urazów lub zmian zwyrodnieniowych chrząstki stawowej nasilają
się w czasie, co stanowi poważny problem kliniczny. Najnowsze metody
leczenia ubytków chrząstki stawowej wykorzystują techniki inżynierii
komórkowej - jeden z aspektów biologii komórki rozwijany ciągu
ostatnich 30 lat i wykorzystujący podstawy inżynierii w badaniach
składu chemicznego oraz zdolności proliferacyjnych komórek. Próby
zastosowania technik inżynierii w odniesieniu do chrząstki zakończyły
się dużym sukcesem (R. Service, Science, 1995). Regeneracja ubytków
chrząstki z wykorzystaniem autologicznych chondrocytów wymaga
namnożenia chondrocytów. Zastosowanie hodowli chondrocytów celem
regeneracji defektów chrząstki stawowej obecnie stało się coraz bardziej
popularne (M. Brittberg et al., NEJM, 1994; T. Noguchi et al., Clin
Orthop, 1994). Po raz pierwszy transplantacja autologicznych
chondrocytów przeprowadzona została w 1987 roku i obecnie stanowi
uznaną metodę leczenia uszkodzeń chrząstki w zakresie stawu
kolanowego. Ze względu na fakt, iż liczba chondrocytów która może
zostać pobrana od jednego pacjenta jest ograniczona konieczne jest
namnażanie pobranych, prawidłowych komórek in vitro. Do pobrania
prawidłowej chrząstki z górnej części kłykcia przyśrodkowego kości
udowej wykorzystuje się odpowiednie instrumentarium. Regeneracja
uszkodzonej chrząstki z zastosowaniem materiałów autologicznych ma
największe szansę powodzenia jeśli ubytek jest niewielki, izolowany.
Skład nowo powstałej po leczeniu chrząstki jest podobny do zdrowej
tkanki. Techniki izolacji i hodowli ludzkich chondrocytów są ogromnie
czasochłonne, jednakże rozwijane przez biotechnologiczne koncerny (np.
Genzyme) metody inżynierii tkankowej pozwalają obecnie na szybkie
namnażanie komórek.
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P099
PODAŻ
BIAŁKA W DIECIE A OBJĘTOŚĆ KOŚCI
BELECZKOWEJ W KOŚCI PISZCZELOWEJ SAMICY
SZCZURA
Andrzej Sawicki 1,2, Andrzej Dębiński 1, Tamara Szymańska-Dębińska 1
1

Samodzielna Pracownia Metabolizmu Mineralnego i Chorób Kości, Instytut
Żywności i Żywienia, 2 Warszawskie Centrum Osteoporozy i Gospodarki
Wapniowej „Osteomed”. Instytut Żywności i Żywienia ul. Powsińska 61/63, 02903 Warszawa

Celem pracy była ocena wpływu ilości białka w diecie na
objętość kości beleczkowej bliższej przynasady kości piszczelowej
samicy szczura.
Badania wykonano na 54 samicach szczura Wistar Outbred
w wieku 75-80 dni. Zwierzęta podzielono na grupy w zależności od
zawartości wapnia, fosforu i białka w paszy doświadczalnej. Po
6 miesiącach ekspozycji wykonywano 24 godzinną zbiórkę moczu,
zwierzęta dekapitowano i pobierano do badań krew i kość piszczelową.
W surowicy oznaczono stężenia: wapnia, fosforu oraz fosfatazy
alkalicznej natomiast w moczu dobowe wydalania wapnia.
Nieodwapniany 15 mm odcinek przynasady bliższej kości piszczelowej
utrwalano, odwadniano i zatapiano w metakrylanie metylu. Zatopioną
kość krojono w płaszczyźnie strzałkowej na 5m skrawki, które
barwiono metodą Goldnera. Ocenę histomorfometryczną objętości kości
beleczkowej (BV/TV) wykonano w obszarze zawartym od 0,5 do 2,5
mm od chrząstki wzrostowej w kierunku trzonu kości używając
mikroskopu wyposażonego w integrator okularowy Zeiss 1.
%Ca pasza
%P pasza
% białka
S Ca (mmol/l)
UCa (mmol/d)
BV/TV %

NBNCa
0,75
0,7
15
2,70
0,08
0,22
0,05
23,13,2

NBUCa
0,25
0,7
15
3,20
0,33
0,23
0,03
24,83,3

WBNCa
0,75
0,7
30
2,26
0,10
0,31
0,3*
18,91,6*

WBUCa
0,25
0,7
30
2,63
0,12
0,29
0,05*
16,91,6*

UBNCa
0,75
0,7
7,5
2,22
0,13
0,22
0,04
18,83,1*

UBUCa
0,25
0,7
7,5
2,42
0,10
0,24
0,02
18,32,5*

X  SD, Test U Manna-Withneya * p<0,05 vs NBNCa
Zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie podaży białka w diecie
powoduje obniżenie objętości kości beleczkowej u samicy szczura.
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P100
WPŁYW USUNIĘCIA SZYSZYNKI I PODAWANIA
MELATONINY NA PROCESY OSTEOPOROZY
POMENOPAUZALNEJ WYWOŁANEJ ZABIEGIEM
OWARIEKTOMII U SAMIC SZCZURÓW
Zofia Ostrowska1, Beata Kos-Kudła2, Elżbieta Świętochowska1, Janusz
Górski1, Mariusz Nowak2, Bogdan Marek2, Dariusz Kajdaniuk2
1Zakład Biochemii Klinicznej, 2Katedra Patofizjologii i Endokrynologii
Śląskiej Akademii Medycznej. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Celem pracy było wykazanie czy pinealektomia i podawanie melatoniny
(Mel) mogą wpływać na procesy osteoporozy pomenopauzalnej
indukowanej zabiegiem owariektomii (Ovx) u szczurzyc. Badaniami
objęto 150 zwierząt; 6 z nich pozostawiono nietkniętych, u 72 wykonano
Ovx, a u pozostałych - operację pozorną (K). Po wykonaniu zabiegu
szczurzyce podzielono na 6 podgrup: 1 - Ovx, 2 - Ovx+Px, 3 Ovx+Px+MEL, 4 - K, 5 - K+Px, 6 - K+Px +MEL. Zwierzęta podgrupy 2,
3, 5 i 6 poddano pinealektomii, a pozostałe - pozornej operacji. Po
upływie 2 tygodni od zabiegu zwierzętom grupy 3 i 5 podawano (przez
okres 4 tygodni) Mel (50 g/100 g m.c.), a pozostałym - rozpuszczalnik.
W odpowiednim czasie tj. przed zabiegiem oraz po upływie 6, 12, 18 i
24 tygodni od jego wykonania, zwierzęta umieszczano w klatkach
metabolicznych (od godz. 6:30 do 9:30) celem zebrania porcji moczu do
oznaczeń stężenia HYP i Ca. W następnej dobie szczurzyce poddano
dekapitacji (o godz. 8:00), pobraną krew odwirowano, a w otrzymanej
surowicy oznaczono stężenia Mel, oraz pozostałych markerów obrotu
kostnego - ALP, PICP i ICTP. Wykazano, że pinealektomia wpłynęła
pobudzająco, a Mel egzogenna - supresyjnie na stężenia badanych
markerów obrotu kostnego. Podawanie Mel tylko częściowo niwelowało,
wywołane przez Ovx, zmiany metabolizmu kostnego, co wskazuje na
udział innych (poza Mel) czynników w tym mechanizmie. U szczurzyc z
zachowaną szyszynką efekt działania Mel na metabolizm kostny był
bardziej nasilony, co sugeruje, iż sama szyszynka może modyfikować
efekty własnego działania, najprawdopodobniej poprzez swoiste dla tego
hormonu receptory.
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P101
OCENA ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW OBROTU
KOSTNEGO W SUROWICY KRWI U SAMIC
SZCZURZYCH PO EKSPERYMENTALNEJ
OWARIEKTOMII PODDANYCH
DŁUGOTRWAŁEMU DZIAŁANIU
WOLNOZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH
Aleksandra Bilska-Urban,1Aleksander Sieroń1, Andrzej Wiczkowski 2,
Ryszard August3, Magdalena Kubacka1, Ewa Birkner4, Marzena
Zalewska-Ziob2.
1

Kl. Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej, Śl.AM,2 Katedra i Z-d
Biologii Medycznej, Śl.AM 3 Kl. Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Śl.AM,
4
Katedra i Z-d Biochemii Śl.AM; Aleksandra Bilska-Urban, Klinika Chorób
Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2, 41-902
Bytom, ul. Batorego 15.
Wstęp: Deficyt estrogenów po fizjologicznym wygaśnięciu funkcji jajników lub
po ich chirurgicznym usunięciu usposabia do rozwoju osteoporozy. Celem pracy
jest zbadanie wpływu długotrwałej ekspozycji w wolnozmiennym polu
magnetycznym na obrót kostny poprzez pomiar wskaźników resorpcji i
kościotworzenia w surowicy na modelu zwierzęcym samic szczurzych po
eksperymentalnej owariektomii. Materiał i metodyka: Badaniom poddano 35
samic szczurzych rasy Wistar. Źródłem zmiennego pola magnetycznego był
aparat Ambit 2000 (Polska). Ekspozycję przeprowadzano 1 godzinę dziennie
przez 100 dni. Zwierzęta podzielono na 4 grupy:
Grupa
szczurów
K
O
5
40

Liczba
szczurów
8
8
10
9

Narkoza
eterowa
tak
tak
tak
tak

Owariektomia
nie
tak
tak
tak

Parametry
pola
magnetycznego
Ekspozycja pozorowana
Ekspozycja pozorowana
B=10mT; f=5Hz, prostokąt
B=10mT; f=40Hz, sinusoida

Po zakończeniu ekspozycji w surowicy zwierząt oznaczano aktywność fosfatazy
alkalicznej, jako enzymu kościotworzenia oraz stężenie wapnia całkowitego i
zjonizowanego i fosforu. Wyniki: Aktywność fosfatazy alkalicznej w surowicy
krwi wykazywała znamienność statystyczną w poszczególnych grupach
(p=0,0102), przy czym wartości w grupie 5 były znamiennie niższe w
porównaniu z grupami O i K (odpowiednio p=0,0164 i p=0,0029). W badanych
surowicach nie obserwowano istotnych statystycznie różnic w stężeniu wapnia
całkowitego w poszczególnych grupach zwierząt (p=0,0682). Natomiast
stężenia wapnia zjonizowanego w poszczególnych grupach wykazywały
znamienność statystyczną (p=0,0081). Znamiennie niższe było ono w grupie 5 i
40 w porównaniu z grupą K (odpowiednio p=0,0077 i p=0,0033). Według tej
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zależności największe stężenie wapnia zjonizowanego jest w grupie K, a
następnie 40. Stężenie fosforu w surowicy krwi w grupach badanych O, 40, K
było znamiennie niższe w porównaniu z grupą 5 (odpowiednio p=0,0004,
p=0,0025, p=0,0014). Najwyższe stężenie fosforu odnotowano w grupie 5.
Wnioski: 1/ Długotrwała ekspozycja w wolnozmiennym polu magnetycznym
nie powoduje u samic szczurzych po eksperymentalnej owariektomii istotnych
zmian biochemicznych w badanych parametrach surowicy krwi.
2/ Zmienność badanych parametrów biochemicznych zależy od etapu obrotu
kostnego, a nie od wpływu pola magnetycznego.

P102
OCENA GĘSTOŚCI MASY KOSTNEJ U SAMIC
SZCZURZYCH PO EKSPERYMENTALNEJ
OWARIEKTOMII PODDANYCH
DŁUGOTRWAŁEMU DZIAŁANIU
WOLNOZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH
Aleksandra Bilska-Urban1, Aleksander Sieroń1, Ryszard August2,
Magdalena Kubacka1, Andrzej Wiczkowski3, Grzegorz Cieśłar1,
Grażyna Izdebska-Straszak3.
1
Kl. Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śl.AM, 2Kl. Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii Śl.AM, 3Katedra i Z-d Biologii Lekarskiej Śl.AM,
Aleksandra Bilska-Urban, Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny
Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2, 41-902 Bytom, ul. Batorego 15.
Wstęp: Deficyt estrogenów po fizjologicznym wygaśnięciu funkcji jajników lub
po ich usunięciu chirurgicznym usposabia do rozwoju osteoporozy. Celem pracy
jest zbadanie wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego na mineralizację
tkanki kostnej poprzez oznaczenie metodą radiologiczną gęstości masy kostnej
na modelu zwierzęcym samic szczurzych po eksperymentalnej owariektomii.
Materiał i metodyka: Badaniom poddano 35 samic szczurzych rasy Wistar.
Źródłem zmiennego pola magnetycznego był aparat Ambit 2000 (Polska).
Ekspozycję prowadzono 1 godzinę dziennie przez 100 dni. Zwierzęta
podzielono na 4 grupy:
Grupa
szczurów
K
O
5
40

Liczba
szczurów
8
8
10
9

Narkoza
eterowa
tak
tak
tak
tak

Owariektomia
nie
tak
tak
tak

Parametry
pola
magnetycznego
Ekspozycja pozorowana
Ekspozycja pozorowana
B=10mT; f=5Hz, prostokąt
B=10mT; f=40Hz, sinusoida

Gęstość masy kostnej (BMD) oznaczono densytometrycznie metodą DEXA, oceniając ją
w kręgosłupie lędźwiowym oraz w lewej kości udowej. Wyniki: 1/ wartości BMD
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oznaczone w kręgosłupie lędźwiowym wykazywały znamienność statystyczną w
poszczególnych grupach zwierząt (p=0,0061). Najniższe znamiennie BMD było w grupie
0 i 5 w porównaniu z grupą K (odpowiednio p=0,0357 i p=0,0019) oraz znamiennie
niskie BMD było w grupie 5 w porównaniu z grupą 40 (p=0,0179). Nie wykazano
znamienności statystycznej między grupami 40 i K. Zauważono nieznamiennie
statystyczny wzrost BMD w grupie 40 w porównaniu do 5 i 0. BMD największe jest w
grupie kontrolnej, a następnie w grupie poddanej ekspozycji pola magnetycznego o
częstotliwości 40 Hz o przebiegu sinusoidalnym. 2/ Wartości BMD oznaczone w lewej
kości udowej w poszczególnych grupach zwierząt różniły się również znamiennie
(p=0,0031). Wartości BMD w grupach 40, 5 i 0 były znamiennie niższe w porównaniu z
grupą K (odpowiednio p=0,0024, p=0,0025 i p=0,0039). Zauważono nieznamiennie
statystyczny wzrost BMD w grupie 40 w porównaniu do 0. Największa gęstość masy
kostnej była w grupie kontrolnej, a następnie w grupie poddanej ekspozycji pola
magnetycznego o częstotliwości 40 Hz o przebiegu sinusoidalnym. Wnioski: 1/
Długotrwała ekspozycja w wolnozmiennym polu magnetycznym powoduje zwiększenie
masy kostnej u samic szczurzych poddanych owariektomii, szczególnie w przypadku
pola o częstotliwości 40 Hz i przebiegu sinusoidalnym. 2/ Uzyskane wyniki wskazują na
możliwość wykorzystania wolnozmiennych pól magnetycznych w terapii osteoporozy po
przeprowadzeniu dalszych badań odnośnie doboru parametrów terapeutycznych pola.

P103
WPŁYW
LENTARONU
NA
UKŁAD
KOSTNY
U OWARIEKTOMIZOWANYCH
I
NIEOWARIEKTOMIZOWANYCH SZCZURÓW
Maria Pytlik, Waldemar Janiec, Barbara Nowińska, Urszula Cegieła,
Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Halina Woźnica
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny,
Śląska Akademia Medyczna, 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
Lentaron jest selektywnym inhibitorem aromatazy enzymu
przekształcającego prekursory androgenowe (androstendion i testosteron) w
estrogeny (estron i estradiol). Jest stosowany w leczeniu hormonozależnego raka
sutka u kobiet po menopauzie. Lentaron hamuje syntezę estrogenów we
wszystkich tkankach zawierających aromatazę (jajniki, tkanka tłuszczowa,
wątroba, mięśnie, mieszki włosowe). Niedobór estrogenów zaburza remodelację
tkanki kostnej. Wpływ Lentaronu na ten proces nie jest poznany.
Celem pracy było zbadanie wpływu lentaronu (20 mg/kg s.c. raz w
tygodniu) podawanego przez 4 tygodnie na układ kostny u szczurów
obustronnie owariektomizowanych i nieowariektomizowanych. Badania
przeprowadzono na 3 miesięcznych samicach szczurów szczepu Wistar, które
podzielono na 4 grupy: I – Kontrola (szczury nieowariektomizowane), II –
Szczury owariektomizowane, III – Szczury nieowariektomizowane + Lentaron,
IV – Szczury owariektomizowane + Lentaron). We wszystkich grupach badano
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masę kości, długość, średnicę, zawartość substancji mineralnych i wapnia w
kości piszczelowej i udowej, przyrost kości piszczelowej na grubość od strony
periosteum i endosteum, szerokość osteoidu od strony periosteum i endosteum,
powierzchnię trzonu oraz powierzchnię jamy szpikowej kości piszczelowej,
szerokość chrząstki nasadowej i grubość beleczek kostnych w nasadzie i
przynasadzie kości udowej. Badano także mechaniczne własności kości udowej.
Obustronna owariektomia spowodowała osteopeniczne zmiany
w układzie kostnym u szczurów. Lentaron nie wpływał w sposób znaczący na
przebudowę tkanki kostnej u szczurów nieowariektomizowanych (grupa III).
Lentaron podawany szczurom owariektomizowanym (grupa IV) nieznacznie
zmniejszał zmiany w układzie kostnym wywołane owariektomią.

P104
WPŁYW JAŁOWEGO STANU ZAPALNEGO
SZPIKOWEJ NA KOŚCI DŁUGIE U SZCZURÓW

JAMY

Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Waldemar Janiec, Agata Sowińska,
Joanna Folwarczna, Urszula Cegieła, Barbara Nowińska, Maria Pytlik,
Leszek Śliwiński
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny, Śląska Akademia
Medyczna, 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

Celem pracy było zbadanie wpływu jałowego stanu zapalnego jamy
szpikowej kości udowej na zmiany morfologiczne w kościach szczurów.
Badania przeprowadzono na szczurach samcach szczepu SPD (233-250
g), które podzielono na dwie grupy badane, u których wywołano jałowy
stan zapalny jamy szpikowej kości przez okres (3 lub 6 tygodni) i dwie
odpowiednie grupy kontrolne.
W celu wywołania jałowego stanu zapalnego jamy szpikowej kości
zastosowano metodę Meiera i wsp. w modyfikacji własnej. U szczurów,
uśpionych metoheksytalem, wprowadzono do jamy szpikowej kości
udowej implant jałowej peletki bawełnianej.
Po 3 lub 6 tygodniach eksperymentu zwierzęta zabijano. Wykonano
pomiary makrometryczne wyizolowanych kości udowych i kości
piszczelowych (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 badania hematologiczne szpiku kostnego i krwi
obwodowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że
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model eksperymentalny z zastosowaniem implantu jałowej peletki
bawełnianej do jamy szpikowej kości długiej u szczurów może być
wykorzystany w celu wywołania eksperymentalnego jałowego stanu
zapalnego jamy szpikowej kości. Charakteryzuje się on zmniejszeniem
zawartości komórek układu erytroblastycznego oraz zwiększeniem
zawartości
komórek
układu
mieloblastycznego
i
układu
limfoblastycznego w szpiku kostnym kości zawierającej implant.
Ponadto stwierdzono zwiększenie powierzchni przekroju poprzecznego
części korowej trzonu i zmniejszenie powierzchni przekroju
poprzecznego jamy szpikowej, zwiększenie przyrostu zewnętrznego i
wewnętrznego na grubość, zmniejszenie szerokości chrząstki nasadowej,
zwiększenie masy oraz deformację kształtu kości zawierającej implant.

P105
WPŁYW CYKLOFOSFAMIDU NA PROCESY
PRZEBUDOWY KOŚCI DŁUGICH U SZCZURÓW
Urszula Cegieła, Waldemar Janiec, Agnieszka Piątek, Maria Pytlik,
Joanna Folwarczna, Barbara Nowińska, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak,
Leszek Śliwiński
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny, Śląska Akademia
Medyczna, 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4, Poland

Nowotwory, zarówno te, które dają przerzuty do kości, jak i te bez
przerzutów, mogą powodować patologiczną przebudowę tkanki kostnej,
której następstwem jest ogólnoustrojowa hiperkalcemia lub osteomalacja
przy normokalcemii.
Celem pracy było zbadanie wpływu stosowania cyklofosfamidu, leku
o działaniu cytostatycznym, na procesy przebudowy kości długich
u szczurów poprzez ocenę zmian parametrów makrometrycznych
i histometrycznych oraz własności mechanicznych kości udowej.
Badania przeprowadzono na szczurach samcach szczepu Wistar
o wyjściowej masie ciała 212-229 g, które podzielono na 3 grupy (n = 6):
I - kontrola, II - cyklofosfamid (10 mg/kg mc im, podawany przez
pierwsze 14 dni, a następnie po siedmiodniowej przerwie przez 7 dni),
III - cyklofosfamid (20 mg/kg mc po, podawany przez pierwsze 14 dni).
Po 28 dniach eksperymentu zwierzęta zabijano i oznaczano masę,
długość i średnicę oraz zawartość substancji mineralnych w kości
udowej i w kości piszczelowej, powierzchnie przekroju poprzecznego
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kości korowej piszczeli i jamy szpikowej, przyrost kości piszczelowej na
grubość i szerokość osteoidu od strony endosteum i od strony periosteum
w kości piszczelowej oraz grubość beleczek kostnych, szerokość
chrząstki nasadowej i własności mechaniczne kości udowej.
Uzyskane wyniki wykazały, że cyklofosfamid powoduje zaburzenia
procesu przebudowy tkanki kostnej. Obserwowano zmniejszenie masy,
długości, średnic i zawartości substancji mineralnych w kościach
długich, grubości beleczek kostnych w kości udowej, przyrostu kości
korowej piszczeli na grubość i szerokości osteoidu, pola powierzchni
przekroju poprzecznego kości korowej piszczeli oraz zwiększenie pola
powierzchni przekroju jamy szpikowej w kości piszczelowej i
zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej kości udowej.

P106
CHRZĄSTKA STAWOWA ORAZ KOŚĆ ZBITA
I GĄBCZASTA PODOBNIE WYCHWYTUJĄ STRONT
PODAWANY DOUSTNIE SZCZUROM
J.Badurski, J. Supronik, Z.Kaliszewski, B.Kaliszewska, K.Naruszewicz
(1) and M.Jabłoński, M.Gorzelak (2):
(1)Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok;
(2)Oddział Ortopedii w Akademii Medycznej w Lublinie, Polska.

Wprowadzenie: Sole strontu stymulują zarówno chondrocyty jak
i osteoblasty, lecz hamują osteoklasty. Trwają wieloośrodkowe badania
nad skutecznością strontu w leczeniu osteoporozy, ale również nad jego
wpływem na chrząstkę stawową poddawaną czynnikom katabolicznym.
Ponieważ proporcja wychwytu strontu przez chrząstkę stawową i kość
zbitą oraz beleczkową jest nieznana, podjęliśmy badania wyjaśniające
dystrybucję tego pierwiastka po jego długotrwałym, doustnym
podawaniu.
Materiał i metody: Cztery grupy szczurów płci męskiej przez sześć
miesięcy otrzymywały wodne roztwory chlorku strontu: 0.001%(1.75
μM/dzień), 0.05%(87.5 75 μM/d) i 0.1%(175 μM/d) vs wodę jako
kontrolę. Chrząstki stawowe stawów biodrowych i kolanowych oraz
kości zbita i gąbczasta trzonu i nasady bliższej k.udowej
wypreparowywano i suszono. Stront w nich oznaczano metodą absorpcji
atomowej AAS-ETA aparatem Perkin-Elmera 4100ZL stosując
grafitową kuwetę THGA.
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Wyniki: Stężenia strontu wyrażane w mg na kg suchej masy tkanek
badanych podane są w tabeli:
0,001%
0,05%
0,1%
Kontrola
Chrząstka kolana
85
1917
3681
4800
Chrząstka biodra
83
2011
4604
5719
Kość zbita
151
2316
3962
5681
Kość gąbczasta
131
1947
3561
4826
Wniosek: Stężenia strontu we wszystkich badanych tkankach rosną
proporcjonalnie do wzrastających dawek podawanego preparatu i są
porównywalne pomiędzy kością i chrząstką stawową, wyższe w
biodrze niż w kolanie oraz wyższe w kości korowej niż w
beleczkowej.

P107
WPŁYW CHLORKU STRONTU NA ROZWÓJ ZMIAN W
UKŁADZIE KOSTNYM SZCZURÓW WYWOŁANYCH
DZIAŁANIEM PREDNIZOLONU
Barbara Nowińska, Waldemar Janiec, Maria Pytlik, Joanna Folwarczna,
Justyna Marcinkowska, Gabriela Król, Urszula Cegieła,
Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Leszek Śliwiński
Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny, Śląska Akademia
Medyczna, 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

Dotychczasowe metody leczenia osteoporozy posteroidowej są
mało skuteczne, stąd istnieje potrzeba poszukiwania środków mogących
przeciwdziałać uszkodzeniu kości przez glikokortykosteroidy.
Celem pracy było zbadanie wpływu chlorku strontu na rozwój
osteopenii u szczurów samców szczepu SPD wywołanej podawaniem
prednizolonu w dawce dobowej 5 mg/kg m.c.i.m. Chlorek strontu
podawano w dawce dobowej 300 mg/kg m.c.p.o. przez okres 4 lub 8
tygodni.
Określano masę kości, długość i średnicę kości długich,
zawartość substancji mineralnych i wapnia w kości piszczelowej i kości
udowej. Ponadto oznaczano powierzchnię przekroju poprzecznego
trzonu i jamy szpikowej kości piszczelowej, szerokość osteoidu
zewnętrznego i wewnętrznego, przyrost kości piszczelowej na grubość
od strony okostnej i śródkostnej, szerokość chrząstki nasadowej, grubość
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beleczek kostnych nasady i przynasady kości udowej. Własności
mechaniczne oznaczano wyznaczając siłę potrzebną do złamania kości
udowej oraz maksymalne ugięcie kości udowej pod wpływem
przyłożonej siły.
Uzyskane wyniki wskazują, że u zdrowych szczurów chlorek
strontu stosowany przez 4 lub 8 tygodnie nie wpływał w istotny sposób
na długość i średnicę wyizolowanych kości, ich masę i zawartość
substancji mineralnych w badanych kościach. Obserwowano natomiast,
na podstawie oznaczeń histomorfometrycznych, pewne zmiany
wskazujące na hamowanie przez chlorek strontu procesów resorpcji bez
znamiennego wpływu na procesy kościotworzenia. Łączne stosowanie
chlorku strontu z prednizolonem nieznacznie łagodziło niekorzystny
wpływ prednizolonu na kości.

P108
ZMIANY W CHRZĄSTCE STAWOWEJ SZCZURÓW
PO OWAREKTOMII PODDAWANYM
INTENSYWNEMU TRENINGOWI BIEGOWEMU JAKO MODEL DOŚWIADCZALNY ARTROPATII
POMENOPAUZALNEJ U KOBIET
J.Badurski (1), T.Wagner (2), J.Popko (3):
(1)Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno – Stawowych, Białystok,;(2) Zakład
Anatomii Patologicznej Instytutu Reumatologicznego w Warszawie i (3) Klinika
Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku.

Wprowadzenie:
Obciążenie
mechaniczne
pobudza
zarówno
chondrogenezę jak i osteogenezę, ale jaki jest udział w tych procesach
estrogenów, szczególnie w chrząstce stawowej, wiadomo tylko
fragmentarycznie. O ile w wieku rozwojowym wywierają wpływ
anaboliczny, o tyle ich rola po menopauzie daleka jest od wyjaśnienia,
Eksperymentalna owarektomia (OVR) mogłaby naśladować sytuację
chrząstki stawowej po menopauzie, szczególnie u szczurów
poddawanym intensywnemu treningowi biegowemu – imitującego
przeciążenie stawów. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 60,
sześciomiesięcznych samic szczurzych, podzielonych na cztery grupy: 1.
kontrola, 2. tylko biegi, 3. OVR bez biegów i 4. OVR + biegi, które
przeprowadzano na bieżni pochyłej (10%), 1200 m/godz, dwie godziny
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dziennie przez 6 dni w tygodniu. Badano elementy stawu kolanowego:
chrząstkę stawową, więzadła krzyżowe, łękotki i błony maziowe
metodami histomorfologicznymi i morfometrycznymi, mikroskopią w
świetle
spolaryzowanym
i
badano
ilościową
zawartość
glikozaminoglikanów (GAG) chrząstki. Wyniki: 1. Szczury z
zachowanymi gonadami poddawane intensywnym biegom nie wykazały
żadnych zmian w stawie kolanowym; 2. OVR powodowała znaczący
wzrost mineralizacji chrząstki i kostnienie łękotek; 3. OVR i biegi
wywoływały wszystkie cechy degeneracyjne stawu: objawy
uszkodzenia, zmniejszenie grubości chrząstki, zaburzenie orientacji
włókien kolagenu, zmniejszenie liczby chondrocytów, znaczne
zmniejszenie zawartości GAG, kostnienie łękotek. Wniosek: Szczury po
owarektomii poddawane intensywnemu biegowi wytwarzają zmiany w
chrząstce stawowej, które mogą stanowić model eksperymentalny
artropatii pomenopauzalnej u kobiet.
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