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Model osteoporozy pomenopauzalnej.
P78 Ostrowska Z., Świętochowska E., Kos - Kudła B. i wsp.: Ocena związku pomiędzy dynamicznymi
zmianami w stęŜeniach IGH - I a wybranymi biochemicznymi markerami obrotu kostnego w modelu
osteoporozy pomenopauzalnej u szczurzyc nm

R1
ZAAWANSOWANE METODY OBRAZOWANIA
MAKRO I MIKROSKOPOWEJ STRUKTURY
KOŚCI
Harry K Genant, Christofer Gordon, Yebin Jiang, Thomas F Lang,
Thomas M. Link
Sharmila Majumdar
University of California San Francisko
Westfaliche Wilhelms-Universitat.
Harry K Genant, MD, University of California San Francisko, San
Francisko, CA 94143-0628, USA
W ostatnim dziesięcioleciu doszło do znaczącego rozwoju
metod mających na celu ocenę szkieletu metodami nieinwazyjnymi.
Pozwoliło to na wczesne rozpoznawanie osteoporozy,
monitorowanie leczenia lub postępu procesu chorobowego oraz
wiarygodną ocenę ryzyka złamań.
Gęstość mineralna kości (Bone Mineral Density- BMD) całego
szkieletu, szkieletu obwodowego i centralnego oraz części
beleczkowatej i korowej, moŜe być oceniona z duŜą dokładnością. Z
duŜą precyzją moŜna równieŜ ocenić wytrzymałość kości i ich
skłonność do złamań.
Techniki nieinwazyjne są niezwykle pomocne w
uzyskiwaniu informacji na temat makro- i mikroskopowej budowy
kości i wykazują wyŜszość w stosunku do zwykłych technik
densytometrycznych. Podczas gdy te drugie dostarczają waŜnych
informacji na temat ryzyka złamań na podłoŜu osteoporozy, liczne
badania wskazują na to, Ŝe wytrzymałość kości jest nie tylko funkcją
BMD.
Ilościowa ocena makrostruktury kości w sensie np. geometrii, czy
cech mikrostruktury jak np. objętość beleczek kostnych, przestrzenie
miedzy nimi oraz wzajemne połączenia, mogą być niezwykle
pomocne w oszacowywaniu wytrzymałości kości.
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Metody osiągalne dla ilościowej oceny makrostruktury kostnej
zawierają (za wyjątkiem konwencjonalnych radiogramów, które tu
nie są omawiane) tomografię komputerową, a w szczególności
objętościowo-ilościową tomografię komputerową (volumetric
quantitative computed tomography - vQCT).
Metody nieinwazyjne zajmujące się oceną mikrostruktury kości
beleczkowatej zawierają tomografię komputerową wysokiej
rozdzielczości (high resolution computed tomography-hrCT),
tomografię komputerową mikro (micro-computed tomography-µ
CT), rezonans magnetyczny wysokiej rozdzielczości (hrMR) i
rezonans magnetyczny mikro (µMR).
VQct, hrCT i hrMR stosujemy przede wszystkim in vivo, podczas
gdy µCT i µMR stosowane są głównie in vitro.
Z perspektywy klinicznej stawiamy sobie większe wymagania co
do obrazowania kości stanowiącego równowagę pomiędzy
relatywną przewagą prostej densytometrii kości nad bardziej
skomplikowanymi badaniami, które zaspokoją głębsze oczekiwania
i szersze potrzeby kliniczne. Znaczące róŜnice biologiczne pomiędzy
szkieletem obwodowym i szkieletem osiowym pozostają
przedmiotem dalszych badań.
Na końcu naleŜy podkreślić, iŜ względne zasługi wyszukanych
technik obrazowania muszą być wywaŜone względem ich
zastosowania jako procedur diagnostycznych wymagających
wysokiej dokładności i wiarygodności względem ich zastosowania
w monitoringu wymagającego wysokiej precyzji i powtarzalności.
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R1
ADVANCED IMAGING OF BONE MACRO AND
MICRO STRUCTURE
Harry K Genant1 , Christopher Gordon1 Yebin Jiang1, Thomas F
Lang1, Thomas M Link2, Sharmila Majumdar1
1
University of California San Francisco 2Westfalische WilhelmsUniversitat.Harry K Genant,MD,Univerity of California San
Francisco,San Francisco,CA 94143-0628,USA
In the past decade , considerable progress has been made in the
devlopement of methods for assessing the skeleton noninvasively so
that osteoporosis can be detectedearly, its progression and response
to therapy carefully monitored , or the risk of fracture effectively
ascertained. Bone mineral density (BMD) of the peripheral, central
or entire skeleton as well as the trabecular or cortical bone
envelopes, can be evaluated with a high degree of accuracy and
precision and the strength of bone and the propensity to fracture can
be reliably estimated.
Noninvasive and/or nondestructive techniques are capable of
providing macro or micro structural information about bone, beyond
simple bone densitometry. While the latter provides important
information about osteoporotic fracture risk, numerous studies
indicate that bone strength is only partially explained by BMD.
Quantitative assessment of macrostructural characteristics such as
geometry , and microstructural features such as relative trabecular
volume, trabecular spacing and connectivity may improve our ability
to estimate bone strength.
The methods available for quantitatively assessing macrostructure
include (besides conventional radiographs, which are not considered
here)computed tomography and particularly volumetric quantitative
computed tomography (vQCT). Methods for assessing
microstructure of trabecular bone noninvasively
and/or
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nondestructively include high resolution computed tomography
(hrCT), micro computed tomography (µCT), high resolution
magnetic resonance (hrMR), and micro magnetic resonance µMR.
Volumetric QCT,hrCT and hrMR are generally applicable in vivo,
and µCT and µMR are principally applicable in vitro.
From a clinical perspective, the challenges for bone imaging include
balancing the relative advantages of simple bone densitometry
versus the more complex architectural features of bone or similarly
the deeper research requirements versus the broader clinical needs.
The considerable potential biological differences between the
peripheral appendicular skeleton versus the central axial skeleton
have to be further addressed.
Finally, the relative merits of these sophisticated imaging techniques
have to be weighed with respect to their applications as diagnostic
procedures requiring high accuracy or reliability versus their
monitoring applications requiring high precision or reproducibility.
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R2
LECZENIE OSTEOPOROZY - OBECNY STAN
WIEDZY
Pr P.D. Delmas, MD, PhD, Professor of Medicine, University
Claude Bernard and INSERM Research Unit 403, Lyon, France
W stosunku do osteoporozy powinno się stosować zasady
podstawowe dla medycyny, a leczenie powinno być klasyfikowane
na podstawie zdolności do zmniejszenia występowania złamań
osteoporotycznych w randomizowanych, kontrolowanych placebo
badaniach prospektywnych. ChociaŜ wprowadzano wiele
schematów leczenia osteoporozy, ale tylko niewiele wykazało
efektywność w zapobieganiu złamaniom.
Preparaty wapnia i niewielkie dawki witamy D są wartościowe u
pacjentów z osteoporozą i u starszych pacjentów domów opieki
społecznej, ale w większości przypadków nie wystarczają, aby w
sposób znaczący zmniejszyć ryzyko złamania. W wielu krajach
zachodnich hormonalna terapia zastępcza (HRT) jest uznawana za
złoty standard w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy, chociaŜ
efektywność w zapobieganiu złamaniom pochodzi głownie z badań
populacyjnych lub jednostkowych. Głównym problemem z HRT jest
jej słaba tolerancja, powodująca wstrzymanie leczenia w ciągu roku
u około połowy pacjentek. Ostatnie wynalezione preparaty złoŜone
dla stosowania ciągłego, z niewielką dawka estradiolu, mogą
zmniejszyć znacząco krwawienia miesiączkowe i istnieje
prawdopodobieństwo polepszenia tolerancji długoterminowej. Są
jednak kobiety, które nie mogą lub nie chcą stosować HRT,
szczególnie z powodu strachu przed rakiem sutka i w tych
przypadkach konieczne jest wdroŜenie leczenia alternatywnego.
W ciągu ostatnich lat bisfosfoniany pojawiały się jako jako
najbardziej efektywna alternatywa dla leczenia HRT. Wykazano, iŜ
alendronian w sposób znaczący zmniejsza częstość występowania
złamań kręgosłupa, nadgarstka i bliŜszego odcinka kości udowej u
pacjentów z osteoporozą, jak równieŜ stwierdzono, iŜ zapobiega
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pomenopauzalnej utracie masy kostnej u pacjentek we wczesnym
okresie po menopauzie. Alendronian i w mniejszym zakresie
etidronian równieŜ wykazują efektywność w zapobieganiu i leczeniu
osteoporozy posterydowej, zarówno u kobiet jak i męŜczyzn.
Kalcytonina donosowa wydaje się być interesującą alternatywą w
leczeniu osteoporozy, ale dane przedstawiające efektywność w
zapobieganiu złamaniom wydają się być nadal skąpe i
kontrowersyjne. Ostatnio wynaleziono nową grupę czynników, tj.
selektywne modulatory receptorów estrogenowych. Pierwszym
lekiem z tej grupy obecnym na rynku w leczeniu osteoporozy to
raloxifen, któremu udowodniono zapobieganie pomenopauzalnej
utracie masy kostnej i zmniejszenie ryzyka występowania złamań
kręgosłupa u pacjentów z osteoporozą, ale nie redukujących
występowania złamań w innych miejscach szkieletu. Raloxifen
zmniejsza poziom w surowicy LDL-cholesterolu i zmniejsza
występowanie raka sutka u kobiet z osteoporozą, bez jednoczesnego
stymulowania endometrium.
W porównaniu z obfitością leczenia, które moŜe hamować resopcje
tkanki kostnej, tylko niewiele schematów leczenia wykazywało
wpływ stymulujący tworzenie kości. Fluorki są potencjalnym
mitogenem dla osteoblastów, i zwiększających w sposób istotny
osiową masę kostną, ale nie zmniejszającą częstości występowania
złamań kręgosłupa. PTH równieŜ zwiększa beleczkową masę kostną,
ale jego efektywność w zapobieganiu złamaniom jest nieznana.
Kombinacje leczenia antyresorpcyjnego i czynników wpływających
na tworzenie kości wymagają dalszych badań.

R2
TREATMENT OF OSTEOPOROSIS – STATE OF
ART
Pr P.D. Delmas, MD, PhD, Professor of Medicine, University
Claude Bernard and INSERM Research Unit 403, Lyon, France
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The concept of evidence based medicine should be applied to
osteoporosis, and treatments should be judged on their ability to
decrease the incidence of fragility fracture in randomized placebo
controlled prospective studies. Although many treatments have
been suggested in osteoporosis, few have shown anti-fracture
efficacy.
Calcium and low dose vitamin D supplementation are valuable in
osteoporotic patients and in elderly institutionalized women but in
most cases are not enough to decrease significantly fracture risk. In
most western countries, hormone replacement therapy (HRT) is
considered as the « gold standard » for the prevention and the
treatment of osteoporosis, although anti-fracture efficacy is mainly
derived from cohort and case control studies. A major problem with
HRT is the low compliance, resulting in cessation of treatment
within one year in about half of patients. The recent development of
combined continuous preparations, with low doses of estradiol, can
reduce significantly vaginal bleeding and are likely to improve long
term compliance. There are, however, women who cannot or do not
want to take HRT, especially because of the fear of breast cancer,
and effective alternatives are necessary.
In recent years, bisphosphonates have emerged as the most effective
alternative to HRT. Alendronate has been shown to decrease
markedly and significantly the incidence of vertebral, wrist and hip
fractures in osteoporotic patients and has also been shown to prevent
postmenopausal bone loss in early postmenopausal women.
Alendronate, and to a lesser extent etidronate, have also been shown
to be efficient in the prevention and treatment of glucocorticoid
induced osteoporosis, both in men and in women. Nasal calcitonin
is an interesting alternative for the treatment of osteoporosis, but the
data demonstrating an anti-fracture efficacy are still scanty and
controversial. A new class of agents has recently been developed,
the selective estrogen receptor modulators (SERMs). The first agent
in this class to be on the market for osteoporosis, raloxifene, has
been shown to prevent postmenopausal bone loss and to reduce
vertebral fracture incidence in osteoporotic patients but without
reducing the incidence of nonvertebral fractures. Raloxifene
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decreases serum LDL-cholesterol and decreases the incidence of
breast cancer in osteoporotic women, without stimulating the
endometrium.
Contrasting with the abondance of treatments that can inhibit bone
resorption, few treatments have been shown to stimulate bone
formation. Fluoride is a potent mitogen for the osteoblasts and
increases markedly axial bone mass but does not reduce vertebral
fracture rate. PTH also increases trabecular bone mass but its
antifracture efficacy is unknown. Combinations of antiresorptive
and bone forming agents deserve further attention.

R3
OCENA ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA W PROJEKCIE
EPOS;OPIS WYNIKÓW BADAŃ
J Reeve, D Felsenberg, M. Lunt i A J Silman w imieniu grupy
naukowej EPOS.
Institute of Public Health, Cambridge CB2 2SR England
Indywidualny wpływ osteoporozy na kościec konkretnego
człowieka moŜemy ocenić na podstawie ilości złamań i ich
wielkości. Przeprowadziliśmy badania prospektywne 3594 kobiet i
3366 męŜczyzn w wieku powyŜej 50 lat przez okres średnio 3.8
roku.
Klinicznie
złamania
sklasyfikowano
jako
incydentalne/mnogie,
zaklinowane/wklęsłe/dwuwklęsłe/zmiaŜdŜenia. Pojedyncze i mnogie deformacje oceniane
były takŜe przez algorytm McCloskey-Kanis.
Badano 133 kobiety z pojedynczymi deformacjami oraz 107
męŜczyzn. Modele ryzyka dla pojedynczych deformacji i złamań
klinicznych są podobne. Stosownie do wieku 65 lat, jedna kobieta
cierpiała na przypadkowe zniekształcenie na 100 przebadanych,
natomiast procent u męŜczyzn wynosił 0,56. Znaczącymi
czynnikami był wiek, wskaźnik masy ciała, występowanie
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deformacji wg. McCloskey-Kanis i stwierdzenie klinicznych
złamań. Gęstość kości teŜ odgrywa istotne znaczenie. W przypadku
skłonnosci do częstych złamań ryzyko wzrasta.
Przypadek utraty wysokości kręgu mierzony w procentowej redukcji
trzech zsumowanych wysokości kręgów był zaleŜny od wieku,
obecności deformacji i typu złamania. Jednostki z pęknięciami w
podstawie były od 5-17 razy bardziej naraŜone na wystąpienie
złamania niŜ jednostki bez złamań lub z klinowymi złamaniami.
Wszystkie znaczące czynniki zostały wprowadzone do modelu z
wieloma zmiennymi . Wiek, płeć, typ złamań podstawy pozostawały
znamiennymi czynnikami rozmiaru złamań. U jednostek z
poprzednimi
dwuwklęsłymi/zmiaŜdŜeniowymi
deformacjami
kręgosłupa wystepował,o dalsze złamania kregosł ze średnim 30\%
spadkiem LoH, w porównaniu z pacjentami z Ŝadnymi/klinowymi,
wklęsłymiuzłamanieami, które wynosiły średnio 13% Następował
wzrost o 44% na 10 lat i był 2,9% większy u kobiet.
Konkludując, w ponad 1/3 przypadków incydentalnych złamań
osteoporotycznych w obrębie kręgosłupa w wieku 65 lat dotyczyła
męŜczyzn. Wszystkie złamania mnogie są silnymi czynnikami
determinującymi ryzyko złamań (niezaleŜnie od BMD), a złamania
dwuwklęsłe i zmiaŜdŜeniowe są waŜnym czynnikiem pozwalającym
przewidzieć większe rozmiary złamań. RóŜnice w BMD są
czynnikiem, którego wartość w znacznym stopniu uzaleŜniona jest
od płci osobnika. Wszystkie zdobyte dane stanowią uŜyteczną
platformę, na której moŜna stawiać pytania co do
epidemiologicznych czynników ryzyka i kontynuować badania na
temat wpływu tych czynników na zdrowie tak pojedynczych
osobników, jak i całych społeczeństw.

9

R3
THE EPOS VERTEBRAL FRACTURE INCIDENCE
STUDY; DESCRIPTIVE RESULTS.
J Reeve, D Felsenberg, M Lunt and A J Silman on behalf of the
EPOS Study Group. Institute of Public Health, Cambridge CB2 2SR
England (Anglia).
The personal impact of vertebral osteoporosis depends on fracture
size and number. We studied prospectively 3594 women and 3366
men aged >50 for a mean of 3.8 years. Clinical fractures were
classified as clinically incident/prevalent and as wedge/concave/biconcave/crush. Prevalent and incident morphometric deformities
were also identified by the McCloskey-Kanis algorithm. Between
clinical and morphometric incidence, Cohen's κ was 0.80 for
women, 0.63 for men.
There were 133 women with incident deformities and 107
men. Risk models for incident deformities and for clinical fractures
were similar. Adjusted to age 65, 1.00 (0.84,1.19; 95%CI) woman
suffered an incident deformity per 100 years follow up and 0.56
(0.46,0.73) men. Significant predictors were age (+1.9-fold/decade),
body mass index (+1.2-fold per 1SD reduction), baseline prevalent
McCloskey-Kanis deformity (4.0-fold increase if present) and
prevalent clinical fracture (5.3-fold increase if present). With bone
density in the model (1.7-fold increase per 1 SD reduction in BMD),
age, BMI and Centre dropped out. In the model with BMD, ?1
prevalent fracture (11% of subjects) increased risk 8.1-fold.
Incident loss of vertebral height (LoH), measured as the %
reduction of the 3 summed vertebral heights , was dependent on age,
the existence of a prevalent deformity and prevalent fracture type.
Subjects with crush at baseline were 5 or 17 times more likely to
suffer an incident fracture than subjects with wedge or no fractures,
respectively. All significant predictors were entered into a
multivariate model. Age, sex and baseline fracture type remained
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significant predictors of fracture size. Subjects with previous
biconcave/crush deformities suffered incident fractures averaging
30% LoH compared to subjects with none/wedge/concave who
averaged 13%. LoH increased 4.4% per decade of age and was 2.9%
larger in women.
In conclusion, >1/3 of cases of incident osteoporotic
vertebral fracture at age 65 are men. All prevalent fractures are
strong determinants of fracture risk (independently of BMD) and
biconcave and crush fractures predict future large fracture size. The
gender difference in incidence is substantially attributable to BMD.
These data provide a useful platform for interrogating postulated
epidemiological risk factors and for investigating impact at the
levels of the individual and the community.
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R4
BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE
WYSTĘPOWANIA CZYNNKÓW RYZYKA
OSTEOPOROZY W POPULACJI KOBIET
AGLOMERACJII BIAŁOSTOCKIEJ.
J.E. Badurski, N.Nowak, S. Daniluk, A. Dobreńko, P. Jancewicz
J Danowski Szpital Wojewódzki im. J Śniadeckiego, Centrum
Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok Skłodowskiej
25
Wprowadzenie: Podstawowym źródłem informacji o stanie
zagroŜenia populacji są badania epidemiologiczne, pozwalające na
ocenę środowiskowych czynników ryzyka.
Celem podjętego przez zespół badania jest ocena występowania i
jakości czynników ryzyka osteoporozy w populacji kobiet
aglomeracji białostockiej. Badanie oparte jest na dobranej losowo
próbie obejmującej 1100 kobiet w wieku > 45 lat proporcjonalnie do
przedziałów wiekowych w danym roczniku, mieszkanek miasta
Białegostoku i gmin ościennych. Próba została opracowana przez
komórkę statystyczną Urzędu Marszałkowskiego ściśle wg prawideł
reprezentatywnych badań populacyjnych. Dobór próby warunkował
nie przekroczenie granicy błędu 3%.
Metody: Przeprowadzone badanie obejmuje wypełnienie
kilkunastostronicowego kwestionariusza w obecności i przy pomocy
lekarza, zawierającego około 800 szczegółowych pytań dotyczących
dziennego jadłospisu w celu oceny zawartości w diecie białka,
wapnia, fosforu, stopnia aktywności fizycznej, wywiadu
ginekologicznego, obecności złamań, takŜe w rodzinie, stosowania
uŜywek typu alkohol, papierosy szeregu pytań z zakresu oświaty
zdrowotnej. Wykonanie badania gęstości kości kręgosłupa
lędźwiowego i szyjki kości udowej metodą DEXA przy uŜyciu
aparatu QDR 4500 SL HOLOGIC oraz ultrasonograficzne kości
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piętowej aparatem SAHARA zostało zaplanowane do końca
1999roku. W chwili obecnej, po przeprowadzeniu 1100 ankiet
wykonaliśmy ok. 100 badań densytometrycznych. Wyniki zostaną
omówione na etapie ich realizacji do czasu sympozjum.
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R4
EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF OSTEOPOROSIS
RISK FACTORS AMONG FEMALE POPULATION
IN BIAŁYSTOK’S REGION
J.E.Badurski, N.Nowak, S.Daniluk, A.Dobreńko. .J.Danowski,
P.Jancewicz Śniadecki Hospital, Centre of Osteoporosis of
Osteoporosis and Osteo-Articular Diseases, Sklodowskiej str. 25,
Białystok
Background: Epidemiological study is the main source of
information about population’s impendency. It makes estimation of
environmental risk factors possible. The aim of this study is to
evaluate incidence and power of osteoporosis risk factors among
female population in Białystok’s region. The study is based on
random selection including 1100 women above 45y of age,
proportionally to age sections in definite age-group. Women come
from Białystok city and bordering communes. Trial was worked up
by statistical section by Marshal’s Department, precisely under the
rules of epidemiological study. Proper random selection was a
requisite of keeping within the bounds of error 3%.
Methods: The study consists of filling in a questionnaire in doctor’s
attendance and BMD measurements. The questionnaire contains
about 800 detailed questions concerning diary menu, in order to
estimate contents of calcium, proteins, phosphor, body mass index,
physical exercises, life habits, gynecological history, breast feeding,
age of menarche, smoking habits, incidence of fractures also in
family. BMD is performed with DEXA (QDR4500SL) HOLOGIC
that evaluated bone mass and BMD of lumbar spine and neck, also
QUS (ACHILLES) of calcaneal bone. Closure of measurements is
planing to the end of 1999y. In this time, after carrying into effect
1100 questionnaires we performed 100 DXA measurements. Results
will be discussed on the stage of their realisation during symposium
time.
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R5
Wartość badania densytometrycznego kości
przedramienia w skriningu osteoporozy
Radosław T. Kukiełka, Edward Czerwiński
Klinika Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków, ul.
Kopernika 19a
Wstęp
Podstawowym kryterium rozpoznawania osteoporozy jest
badanie densytometryczne. Densytometria jest metodą pośredniego
oznaczania gęstości mineralnej kości na podstawie pomiaru
absorpcji promieniowania jonizującego. Wprawdzie za „złoty
standard” przyjęte jest badanie DXA kręgosłupa i bliŜszego końca
kości udowej, to w Polsce rozpoznanie osteoporozy opiera się
najczęściej na pomiarach z zastosowaniem densytometrów
obwodowych.
W celu określenia wartości badania densytometrycznego
przedramienia wykonano jednoczesne pomiary densytometryczne
przedramienia, kręgosłupa i bliŜszego końca kości udowej w grupie
600. W tej grupie było 556 kobiet w wieku od 26 do 88 r.Ŝ. (średnia
56.6 lat) oraz 44 męŜczyzn w wieku od 23 do 82 r.Ŝ. (średnia.58.9
lat). ZaleŜność BMD (bone mineral density - gęstość mineralna
kości) od wieku oceniono w grupie 20.000 osób przebadanych,
którzy zgłaszali się spontanicznie lub byli kierowani przez lekarzy
rejonowych do badań densytometrycznych przedramienia
przeprowadzanych przez Oddział Krakowski Polskiej Fundacji
Osteoporozy od listopada 1995 do listopada 1997. W grupie tej
89% badanych stanowiły kobiety, 11 % męŜczyźni. Wiek badanych
wahał się od 18 do 95 lat (średnia 56.6 lat).
Do badań densytometrycznych przedramienia stosowano
aparat Osteometer DTX 200 (DXA). Pomiary dokonano w odcinku
distal i ultradistal. Badanie densytometryczne kręgosłupa oraz szyjki
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kości udowej wykonano densytometrem DPX IQ firmy Lunar. W
obrębie kręgosłupa pomiaru dokonywano w odcinku lędźwiowym w
projekcji AP w zakresie L2-L4. Pomiary BMD bliŜszego końca
kości udowej obejmowały: pole szyjki, trójkąt Warda, krętarz, trzon
oraz pomiar całkowity.
W celu określenia wartości diagnostycznej badania
przedramienia porównano u kaŜdego pacjenta jego wartość do
wyników pomiaru kręgosłupa i bliŜszego końca kości udowej. Za
wynik zgodny uznano badanie, w którym rozpoznanie lub
wykluczenie osteoporozy w badaniu przedramienia potwierdzone
zostało pomiarem kręgosłupa lub bliŜszego końca kości udowej. Za
wynik fałszywie ujemny uznano brak rozpoznania osteoporozy w
badaniu przedramienia, a jej stwierdzenie w badaniu kręgosłupa lub
bliŜszego końca kości udowej. Wynik fałszywie dodatni
przyjmowano, gdy osteoporoza była rozpoznana w badaniu
przedramienia, a nie była stwierdzona w kręgosłupie lub bliŜszym
końcu kości udowej. Ponadto oceniono zgodność rozpoznań
osteoporozy, osteopenii oraz normy w pomiarach obwodowych i
osiowych w oparciu o kryteria WHO.
Porównanie zgodności wyników pomiarów w densytometrii
osiowej i obwodowej w całej grupie 556 kobiet dało 89,7% (499)
wyników zgodnych, 6,7% (37), wyników fałszywie ujemnych,
natomiast wyniki fałszywie dodatnie stanowiły 3,6% (20). Najlepszą
zgodność uzyskano w grupach wiekowych 20-39 oraz 80-89 –
100%, w pozostałych grupach zgodność wahała się w od 85 do 90%.
Porównując bezpośrednie wyniki analiz w oparciu o kategorie
diagnostyczne WHO w ponad 75% przypadków stwierdzono pełną
zgodność rozpoznań pomiędzy pomiarami przedramienia a
kręgosłupem i bliŜszym odcinkiem kości udowej. Mniejsza
zgodność pomiarów u męŜczyzn 77,6% jest najprawdopodobniej
związana z małą liczebnością grupy.
Stwierdzono obniŜanie się gęstości mineralnej z wiekiem
badanych, przy czym gęstość mineralna u kobiet utrzymuje się do
ok. 45 roku Ŝycia i od tego czasu stwierdza się spadek gęstości
mineralnej. Natomiast u męŜczyzn od osiągnięcia szczytowej masy
kostnej w wieku ok. 30 lat stwierdza się stopniowy spadek BMD. W
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oparciu o kryteria WHO stwierdzono wzrost częstości
występowania osteoporozy z wiekiem badanych, przy czym w
młodszych grupach wiekowych do 60 roku Ŝycia częstsza była u
męŜczyzn, aniŜeli u kobiet. W grupie pacjentów po 50 roku Ŝycia
częstość występowania osteoporozy wyniosła odpowiednio u kobiet
33,1%, a u męŜczyzn 32,3%, co koreluje z doniesieniami z
literatury.
Badanie densytometryczne przedramienia jest wartościową,
tanią i precyzyjną metodą w diagnostyce osteoporozy.
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R5
THE VALUE OF BONE MINERAL DENSITY
MEASUREMENTS OF THE FOREARM IN
SCREENING OF OSTEOPOROSIS
Radosław T. Kukiełka, Edward Czerwiński
Department of Orthopaedics of Medical College of Jagiellonian
University, Kopernika 19A, Kraków, Poland
The DXA method is currently considered the golden
standard in diagnosing osteoporosis. Measurements are carried out
most frequently in the lumbar spine, proximal femur and forearm
regions. Nowadays densitometers allow for precision in each of
these regions of 0.5-1.5%. According to WHO criteria the values of
T-scores in any site justifies the diagnosis of osteoporosis. The
study was aimed to estimate the value of the forearm densitometry
in comparison to bone mineral density measurements in proximal
femur and lumbar spine. The study also puts forth the results of
densitometric measurements of the forearm in 20,000 patients.
Cohort of 600 patients (556 women from 26 to 88 years of
age (mean 56,6 yrs), and 44 men from 23 to 82 years of age (mean
58,9 yrs)) was investigated. Forearm measurements were carried
out using the DTX-200 and measurements of the lumbar spine and
proximal femur were performed on DPX-IQ (Lunar) densitometer.
Correlation between readings obtained in all regions was analysed
using statistical methods. The diagnosis of osteoporosis based on
results from peripheral and axial densitometry was compared
according to following definition:
* compatible result - osteoporosis diagnosed in either ROI in
forearm and confirmed by either ROI in proximal femur or spine
* false positive result - osteoporosis diagnosed in either ROI in
forearm but not confirmed by either ROI in proximal femur or spine
* false negative result - osteoporosis excluded in either ROI in
forearm but diagnosed by either ROI in proximal femur or spine
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Research of bone mineral changes according to age and
prevalence of osteoporosis was performed on the 20,000 cases, who
applied spontaneously for investigation or were referred by GP. The
population taken for examination consisted of women in 89.3%
(17,964) and men in 10.7% (2,036). The mean age was 56 years
(from 18 to 95, SD 11,1). Age of menopause in women at an
average of 49.3 (SD 5.0) With all 20,000 patients measurements of
bone mineral content on the DTX-200 were performed. The bone
mineral density in the ultradistal and distal regions was evaluated
and expressed in g/cm2. Prevalence of osteopenia and osteoporosis
was presented according to WHO criteria.
Comparison the diagnosis of osteoporosis in forearm, spine
and proximal femur in 556 women showed 89.7% (499) compatible
results, 6.7 % (37) false negative and 3.6 % (20) false positive. The
best compatibility was observed in the age groups 20-39 and over 80
years of age - a hundred percent, in other groups from 85 to 90%.
77,3 % of compatibility in 44 men was probably due to small group
of patients.
According to WHO criteria in diagnosing normal range
BMD, osteopenia and osteoporosis 75,4 % of compatible results
were found in women.
In both sexes peak bone mass is observed between 30 and 40
years of age, after which gradual decrease in bone mass occurs
markedly faster after 45 years of age in women in comparison to
men. From 50 years of age there is a massive increase in the
frequency of osteoporosis (T-score<-2.5), from 12.3 to 87.9% in the
oldest women group. The fundamental trend we observed in men
was similar. In men one can observe higher percentage od
osteoporosis in the younger groups. Up to 60 years of age
osteoporosis is found even more frequent in men than in women.
Among patients 50 years of age and older osteoporosis was found in
33.3% women and 32.1% men.
Measurement of BMD in forearm is a very efficient, precise
and low cost method.
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R6
OSTEOPOROZA A ZMIANY ZWYRODNIENIOWE
Dequeker Jan
Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine,
University Hospitals Leuven, B-3212 Pellneberg, Belgium.
Odwrotona zaleŜnośc pomiędzy wystepowaniem ostweoporozy a
zmianami zwyrdonieniowymi była zauwaŜona ok. 30 lat temu. Tym
niemniej temat pozostaje nadal kontrowersyjny. Ostatnie
doniesienia dotyczące pomiarów gęstości mineralnej w duŜych
populacyjnych epidemiologicznych badaniach potwierdziły, Ŝe
pacjenci z uogólnionymi zmianami zwyrodnieniowymi mają
znacząco zwiększona mase kopstną w osiowym i obwodowym
szkielecie w porównaniu z odpowiednią dobraną do wieku, płci i
masy grupą kontrolną. Związek z umiarkowaną i cięŜką postacia
zmian zwyrdnieniowych ze zwiększoną gęstością mineralną qw
szkielecie osiowym i obwodowym jest porónywalna do innych
czynników determinujących masę kostną jak wiek 10 lat i 10 kg
masy ciała i moŜe wpływać protekcyjnie na złamania, w
szczedólności złamania w bliŜszym odcinku uda. W obu
przypadkach OA i OP czestostqwierdzana jest nadmierna kyfoza
piersiowaTEndencja do włączania tzw. bezobjawowej osteoporozy
kręgosłupa (kręgi klinowe) ocenianej w morfometrii kręgosłupaw
badaniach dotyczących wystepowania osteoporozy, moŜe
doprowadzsić do fałszywego zwiększenia częśtości, jesli właczy się
w to pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi. U pacjentów ze
zmianami zwyrodnieniowymi kregosłupa bowiem sklinowacenie
kregów zzwiązane jest przebudową kształtu dopasującą do lordozy
lędźwiowej, a nie jest konsekwekcją złamania.
W bardzsiej szczegółowych badaniach Ŝe ilosciowe zmiany kostne
pojawiają się w zmianach zwyrodnieniowychze zwiekszoną
gęstością mineralna, zwiększoną zawartością IGF-I, IGF-II, TGF
beta i osteokalcyny, wykazując lepsze machenizmy naprawcze i
zmieniony fenotyp osteoblastów.
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Stąd teŜ
odwrotna relacja pomiędzy OA i OP moŜe
wyjaśniać mechanizmy patofizjologiczne.

R6
OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS
Dequeker Jan
Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine,
University Hospitals Leuven, B-3212 Pellneberg, Belgium.
The inverse relationship between osteoporosis (OP) and
osteoarthritis (OA) was first noticed 30 years ago. The subject,
however, remains controversial. Recent observations on bone
mineral density (BMD) in large epidemiological population surveys
confirmed that cases with generalized OA had significantly
increased bone mass at the axial and peripheral skeleton compared
to age and sex matched controls corrected for body weight. The
association of moderate to severe OA with increased appendicular
and axial BMD is comparable to that of other determinants of bone
mass, including 10 years of age and 10 kg of body weight, and thus
may confer protection against fracture, especially of hip fracture.
In both conditions, OA and OP, thoracic kyphosis is a prominent
feature. The tendency to include so-called asymptomatic vertebral
OP (wedging), measured by vertebral radiographic morphometry in
prevalence studies of OP, may lead to overdiagnosis if the cases of
thoracic OA are included. In OA of the spine, wedging is not a
consequence of fracture but of remodeling of the shape to match the
lumbar lordosis.
In studies of greater depth it was also found that qualitative bone
changes occur in OA with increased pure BMD and increased
contents of IGF-I, IGF-II, transforming growth factor ß, and

21

osteocalcin, indicating better repair mechanisms and altered
osteoblast phenotype.
Thus, the inverse relationship between OA and OP might elucidate
pathophysiologic mechanisms.
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R7
JAK OCENIĆ RYZYKO ZŁAMANIA U KOBIET PO
MENOPAUZIE
Pierre D. Delmas, M.D., Ph.D., Professor of medicine, University
Claude Bernard and Inserm Research Unit 403, Lyon, France
Gęstość mineralna kości długich oceniana metodą dwuenergetycznej
absorpcji promieniowania rentgenowskiego jest jak dotąd głównym
czynnikiem determinującym złamania osteoporotyczne kościa, a
wartość kryteriów dla osteopenii i osteoporozy opartych na
szczytowej masie kostnej zaproponowanych przez WHO została
potwierdzona u kobiet w duŜych prospektywnych badaniach
epidemiologicznych. Głównymi czynnikami ryzyka złamań co
najmniej częściowo niezaleŜnymi od BMD są wiek, kliniczne
czynniki ryzyka (jak złamanie bliŜszego odcinka kości udowej w
rodzinie, wcześniejsze złamania osteoporotyczne, niska masa ciała),
ocena ultradźwiękowa kości, zwiększony obrót kostny oceniany
przy uŜyciu markerów kostnych. Dlatego jest istotnym
zdefiniowanie, jak te parametry powinny być analizowane, aby
zwiększyć efektywność całkowitej oceny ryzyka złamań.
Przeanalizowaliśmy ten problem w oparciu o dane z badania
EPIDOS, badania prospektywnego dotyczącego czynników
determinujących złamania bliŜszego odcinka kości udowej
przeprowadzonym u ponad 7500 zdrowych kobiet powyŜej 75 roku
Ŝycia w obserwacji 3-4 letniej. Kombinacja klinicznych czynników
ryzyka i/lub markerów kostnych z pomiarem DXA polepsza
moŜliwość przewidywania złamania w biodrze w porównaniu z
jedynym pomiarem DXA w bliŜszym odcinku uda . Przy braku
pomiaru DXA kombinacja pomiaru ultradźwiękowego i markerów
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kostnych dostarcza podobną czułość i specyficzność. W
opracowaniu zostaną przedstawione dane uzyskane u młodszych
grup wiekowych oraz przedyskutowane zostaną aspekty
tterapeutyczne.

R7
HOW TO ASSESS THE RISK OF FRACTURES IN
POSTMENOPAUSAL WOMEN
Pierre D. Delmas, M.D., Ph.D., Professor of medicine, University
Claude Bernard and Inserm Research Unit 403, Lyon, France
A long bone mineral density (BMD) as assessed by dual energy Xray absorptiometry (DXA) is by far the major determinant of
fragility fractures, and the cutoffs for osteopenia and osteoporosis
based on peak bone mass proposed by the WHO have been validated
in women in large propective epidemiological studies. Major risk
factors for fractures that are – at least in part- independent from
BMD include age, some major clinical risk factors (such as maternal
history of hip fracture, prevalent fragility fractures, a low body
weight), ultrasound evaluation of bone and increased bone turnover
assessed by bone markers. It is important, therefore, to define how
these parameters should be combined to improve the global
assessment of fracture risk. We have addressed this issue using data
from the EPIDOS study, a prospective study of the determinants of
hip fracture performed in more that 7,500 healthy women > 75 years
of age followed for 3 to 4 years. The combination of clinical risk
factors and/or bone markers with DXA improves the prediction of
hip fracture obtained with hip DXA alone. In the absence of DXA, a
combination of heel utrasound and bone markers provides similar
sensitivity and specificity. Data obtained with younger cohorts will
be reviewed, and therapeutic will be discussed.
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R8
KLINICZNE ZASTOSOWANIE GESTOŚCI
MINERALNEJ KOŚCI
I INNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA
John A Kanis, Centre of Metabolic Bone Diseases (WHO
Collaborating Centre),
University of Shieffield Medical School, Beech Hill Road, Sheffield
S10 2RX, UK
Ocena gęstości mineralnej kości stanowi kamień milowy w
diagnostyce osteoporozy. Osteoporoza została zdefiniowana jako
stan, w którym dochodzi do odchylenia standardowego większego
niŜ 2 i 1/2 w porównaniu do grupy młodych zdrowych kobiet.
Podobne wartości BMD mogą być równieŜ stosowane w
identyfikacji osteoporozy u męŜczyzn. Pomiary gęstości mineralnej
kości dostarczają waŜnych informacji co do prawdopodobieństwa
wystąpienia złamań w przyszłości.
Absorcjometria podwójnej energii promieniowania jest doskonałym
badaniem diagnostycznym w przypadku stawu biodrowego,
natomiast wyniki T-score z innych miejsc nie mogą być uŜywane
wymiennie. Przy diagnozowaniu innych miejsc stosujemy inne
techniki
pomiaru.
MoŜliwość
przewidzenia
wystąpienia
jakichkolwiek złamań staje się w duŜym stopniu bardziej
prawdopodobna, gdy pomiar ujawnia obniŜenie gęstości mineralnej
kości o 1.6 odchylenia standardowego. Prawdopodobieństwo
prawidłowej oceny ryzyka złamań danej części kośćca jest większe
gdy dokonamy pomiaru densytometrycznego tej określonej części
szkieletu. Ograniczenia wszystkich tych metod świadczą, Ŝe nie
powinny być one stosowane samodzielnie w badaniach
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przesiewowych, ani teŜ w diagnostyce osteoporozy i określania
progu interwencji leczniczej. JednakŜe w przypadku osobników z
niską masą kostną lub innymi czynnikami ryzyka interwencja
terapeutyczna moŜe przynieść korzyści. Dlatego jest sprawą bardzo
istotną, aby pod uwagę brać inne czynniki ryzyka przy ocenie
konkretnych osobników. Jest to szczególnie waŜne, gdy dostarczają
one konkretnych informacji o innych czynnikach ryzyka
niezwiązanych z oceną gęstości mineralnej kości. Informacje o tych
właśnie czynnikach ryzyka otrzymać moŜemy dzięki oznaczaniu
biochemicznych markerów przemian kostnych, korzystaniu z
nieabsorpcjometrycznych
technik,
takich
jak
techniki
ultradŜwiękowe oraz braniu pod uwagę innych czynników
wpływających na ryzyko złamań. NaleŜą tu przypadki złamań w
przeszłości, przypadki złamań odnotowane u członków rodziny, czy
teŜ niski BMI (Body Mass Index). Kombinacja oceny ryzyka w
oparciu o wartość gęstości mineralnej kości (jak i bez jej
uwzględnienia) stała się istotna w ustalaniu wytycznych klinicznych
w krajach europejskich, Dalekiego Wschodu oraz USA.
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R8
CLINICAL USE OF BONE MINERAL DENSITY
AND OTHER RISK FACTORS
John A. Kanis, Centre for Metabolic Bone Diseases (WHO
Collaborating Centre), University of Sheffield Medical School,
Beech Hill Road, Sheffield S10 2RX, UK
The assessment of bone mineral density forms the cornerstone for
the diagnosis of osteoporosis. Osteoporosis is defined as a bone
mineral density that lies 2˝ standard deviations or more below the
average for the young healthy female population. Similar absolute
BMD values can be used to identify osteoporosis in men. Bone
mineral density measurements provide important information
concerning the future likelihood of fractures. Dual energy X-ray
absorptiometry at the hip is the gold-standard for the diagnosis of
osteoporosis and T-scores derived from other sites cannot be used
interchangeably. Other sites and indeed other validated techniques
can be used for the assessment of risk. Their ability to predict (any)
fracture risk is broadly similar and risk increases approximately 1.6
fold for each standard deviation decrease in measurement. The
gradient of risk is improved by measuring sites of clinical relevance
(eg hip for hip fracture). Limitations in all these tests mean,
however, that these techniques cannot be used alone for widespread
screening, nor too is the diagnosis of osteoporosis necessarily an
intervention threshold. Indeed, individuals with low bone mass and
other risk factors may benefit from intervention. It is, therefore,
important to utilise other risk factors in the assessment of
individuals, particularly those that have been shown to provide
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information independently of bone mineral density. Those of value
include biochemical markers of bone turnover, non-absorptiometric
techniques such as ultrasound and the use of clinical risk factors that
provide independent contributions to risk. Examples include a prior
history of fracture, a family history of fracture and a low body mass
index. The combinations of risk assessments with and without bone
mineral density have been utilised in the development of practice
guidelines in Europe, the Far East and the United States.
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R9

ZASTOSOWANIE KLINICZNE DENSYTOMETRII
CAŁEGO CIAŁA (TOTAL BOBY
DENSYTOMETRY)
E.F.J. Ring, D.M. Elvins
Royal National Hospital for Rheumatic Diseases, Bath BAI IRL
UK
Ocena całkowitej gęstości kości ciała (Total Body Bone
Density - TBBMD) stała się moŜliwa w ciągu ostatniego
dziesięciolecia. Zostało to szeroko potwierdzone dzięki
specjalistycznym badaniom, a technika uznawana jest jako powolna
i droga procedura, jeśli pomiar dokonywany jest przy uŜyciu
starszego typu aparatów DEXA. Nowocześniejsze urządzenia typu
DEXA (fan-beam DEXA) bardzo szybko skanują całe ciało w czasie
poniŜej 3 minut.
Co więcej, dawka promieniowania jest bardzo niska, jak na przykład
2.6 µSv przy zastosowaniu densytometru Hologic 4500.
Zastosowania pomiaru całkowitego pomiaru kostnego BMD są
nieograniczone.
Miejscowa analiza, w szczególności w obrębie kończyn dolnych i
górnych jest niezwykle pomocna w przypadku, gdy proces
chorobowy obejmuje tylko jedną stronę ciała. Ustaliliśmy, Ŝe
normalny poziom symetrii w odniesieniu do BMD u zdrowych
dorosłych wynosi 2.5% (SD 2%) w przypadku kończyn górnych i
2.7% (SD 2.4%) w przypadku kończyn dolnych.
Kliniczne zastosowanie ww. metod zawiera w sobie diagnostykę
osteoporozy w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa,
utracie masy kostnej w dystrofii sympatycznej (reflex sympathic
dystrophy) i celiakii.
Skład ludzkiego ciała moŜe być ponadto ustalany w oparciu o
wyniki badań dokonanych aparaturą skanującą tkanki miękkie.
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Metoda ta okazała się szczególnie uŜyteczna w odniesieniu do
anorexia nervosa i chorób przebiegających z upośledzeniem
wchłaniania w jelitach.
Zanotowano pewne problemy związane ze skanowaniem
pacjentek w starszym wieku u których występowały zaburzenia ze
strony
lędźwiowego
odcinka
kręgosłupa
oraz
zmiany
zwyrodnieniowe stawów biodrowych.
W związku z tym, Ŝe BMD części lędźwiowej kręgosłupa wynosi
poniŜej 3% TBBM (total body bone mineral), jest bardzo
prawdopodobne, iŜ zaburzenia kręgosłupa lędźwiowego będą miały
tylko niewielki wpływ na wynik TBBMD.
Zalety densytometrii typu fan-beam są coraz większe dzięki
znaczącemu zwiększeniu szybkości skanowania i lepszej jakości
obrazu.
ZauwaŜalnym minusem tego rodzaju pomiarów wiąŜe się z
ekspozycją na promieniowanie rtg, jednak czas trwania badania i
jego jakość w pełni je rekompensują. Dawka promieniowania
stosowana przy badaniu metodą DEXA jest wciąŜ poniŜej średniej
dawki stosowanej w konwencjonalnej diagnostyce radiologicznej.
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R9
THE CLINICAL USE OF TOTAL BODY
DENSITOMETRY
E.F.J. Ring, D.M. Elvins
Royal National Hospital for Rheumatic Diseases, Bath BA1 1RL
UK
The estimation of total body bone density (TBBMD) has been
available for some ten years. It has been largely confined to special
research studies, and is regarded as a slow and expensive procedure,
when measured with an older pencil beam DEXA machine.
However, modern fan-beam DEXA systems are very fast scanning
the total body in under three minutes. Furthermore, the radiation
dose is very low e.g. 2.6 µSv with the Hologic 4500 densitometer.
Applications are not limited to use of the total body BMD
measurement. Regional analysis, particularly of the arms and legs is
useful when disease or disuse may affect one side of the body. We
have established that the normal level of symmetry in the BMD of
healthy adults is 2.5% (SD 2%) arms, and 2.7% (SD 2.4%) in the
legs.
Clinical applications include the study of osteoporosis in
ankylosing spondylitis, bone loss in reflex sympathetic dystrophy,
and coeliac disease. Body composition is also determined from the
total body scan, using soft tissue software. In anorexia nervosa and
malabsorption diseases, serial measurements have proved to be
useful.
The problems of scanning older women with complications of the
lumbar spine and osteo-arthritis of the hip are well recognised. As
the lumbar spine BMD is <3% of the total body bone mineral, it is
likely that such abnormalities will have only a minor effect on the
TBBMD result.The advantages of fan-beam densitometry are
dramatic improvement in speed of scan, and enhanced image
quality. The apparent disadvantage of increased radiation dose is
outweighed by the speed and quality of data, the DEXA dose is still
below the average used in radiological investigations.
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R10
GĘSTOŚĆ MINERALNA KRĘGOSŁUPA U OSÓB
ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI W
POMIARACH QCT
Andrzej Urbanik, Agata Brzozowska-Czarnek, Edward Czerwiński,
Radosław Kukiełka
Katedra Radiologii Collegium Medicum
Klinika Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego

Ilościowa Tomografia Komputerowa /QCT/ jest współcześnie
jedyną metodą nieiwazyjnego pomiaru gęstości mineralnej
kości wyraŜonego w jednostkach volumentrycznych.
Występowanie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa u osób
starszych istotnie wpływa na wartość pomiaru BMD
wykonywanego metodą DXA uznaną za „złoty standard”.
Generowany błąd czyni pomiary gęstości mineralnej (BMD) u
tych osób niewiarygodnymi.
Celem pracy było stwierdzenie na ile zmiany
zwyrodnieniowe wpływają na pomiar gęstości mineralnej
kręgosłupa oznaczonej
metodą DXA oraz porównanie
wyników do badania ilościowej tomografii komputerowej
(QCT).
Materiał i metoda
U 8 pacjentów / 7 kobiet i 1 męŜczyzna / -w wieku od 50 do 76
lat- oznaczono BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
metodą DXA stosując aparat DPX-IQ. Ze względu na
stwierdzone
w
obrazie
radiologicznym
zmiany
zwyrodnieniowe wykonano równieŜ oznaczenie BMD (vBMD)
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przy pomocy aparatu Helicat Flash (Elscint), stosując firmowy
program BMA. Badaniem obejmowano kręgi L1 – L5 w
płaszczyźnie osiowej. vBMD mierzono w zakresie kości
beleczkowej trzonów. Zgodnie z programem, badanie kaŜdego
pacjenta uzupełniono pomiarami fantomu dobranego do
budowy chorego.
Celem weryfikacji obu aparatów wykonano w róŜnych
odstępach czasowych badania tego samego fantomu (Hologic).
Pomiary fantomu wykazały niski błąd powtarzalności obu
metod. Porównano stwierdzone kategorie diagnostyczne
rozpoznań osteoporozy wg WHO w badaniach QCT i DXA.
Wyniki
Analiza wskaźników T-score wg pomiarów DXA wykazała u 6
osób wyniki prawidłowe i u 2 osteopenię. Pomiary QCT
ujawniły natomiast w tej samej grupie u 6 osób osteoporozę i u
2 osteopenię. śaden z wyników w tej grupie nie kwalifikował
badanej osoby do normy.
Wniosek
Wynik badania wskazuje, Ŝe pomiary QCT są szczególnie
przydatne w oznaczeniach BMD u chorych ze zmianami
zwyrodnieniowymi.
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R11
POTENCJAŁ DIAGNOSTYCZNY OZNACZEŃ
OSTEOPOROZY W POLSCE
R.S.Lorenc
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej IP CZD Al. Dzieci
Polskich 20, 04-736 Warszawa
Wynikające z szerokiego zagroŜenia osteoporozą w Polsce
zapotrzebowanie diagnostyczne powoduje konieczność obok
uściślenia strategii diagnostycznych takŜe opracowanie jednolitych
obowiązujących w całym kraju algorytmów zarówno dotyczących
oznaczeń i interpretacji wyników jak i wskazań. Aktualna codzienna
praktyka ujawniła, Ŝe ze względu na szczupłość potencjału
diagnostycznego oraz koszty oznaczeń miejsce szerokiego skriningu
z udziałem badań densytometrycznych zajmują coraz szerzej
oznaczenia osób zdecydowanych na podjęcie leczenia.
Niemniej nawet w ograniczonej skali działań stale w Polsce
rozszerza się spektrum wykorzystywanej aparatury diagnostycznej
(jedno i dwuwiązkowe densytometry, kilka rodzajów aparatów
ultradźwiękowych, obwodowa tomografia komputerowa). Na plan
pierwszy w tej sytuacji wysuwa się konieczność unifikacji
interpretacji wyników i zaleceń diagnostyczno-leczniczych.
Pomocne na tej drodze są istniejące zalecenia WHO i Towarzystw
Densytometrycznych.
Natomiast
do
tematów
naczęściej
dyskutowanych stale naleŜą zagadnienia lokalnych norm, czynników
ryzyka, a takŜe diagnostyka męŜczyzn i starszych kobiet oraz
miejsca markerów w diagnostyce i monitorowaniu leczenia.
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R11
DIAGNOSTIC POTENTIAL OF OSTEOPOROTIC
MEASUREMENT
Roman S. Lorenc
Dept. Biochem. Exp. Med. The Memorial Children`s Health
Institute, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warsaw in Poland
In accord with needs during last years in Poland appeared, the
necessity of general consensus in respect to general diagnostic
strategy, and treatment of osteoporosis. As in other countries the
screening procedure has been limited to patients that intend to be
treated. An obstacle in uniform procedures and interpretation of data
is increasing presence of broad spectrum of diagnostic equipment
(SEXA, DEXA several ultrasound units as well as pQCT ones).
The basic for general interpretation pattern are WHO criteria. The
ongoing questions are focused on local norms, diagnostic in men
and older women, the role and place of biochemical markers in
diagnostic and evaluation, criteria for treatment.
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R12
ROLA MARKERÓW KOSTNYCH W
OSTEOPOROZIE
Pierre D. Delmas, M.D., Ph. D., Professor of Medicine, University
Claude Bernard and Inserm Research Unit 403, Lyon France
W ciągu ostatnich kilku lat w sposób znaczący ulepszono systemy
oceny biochemicznych markerów obrotu kostnego,. Najbardziej
czułe i specyficzne markery tworzenia kości to frakcja kostna
alkalicznej fosfatazy, całkowita osteokalcyna (zawierająca całe
cząsteczki lub duŜe N-Mid fragmenty) oraz peptydy N-końcowe
kolagenu typu I mierzone w ostatnio wynalezionych próbach
radioimmunologicznych RIA. Spośród wielu markerów resorpcji
tkanki kostnej pomiary wydzielania z moczem (deoxy) pirydynoliny
(crosslinks) oraz N i C-terminalnych telopeptydów (odpowiednio
NTX i CTX) są najbardziej specyficznymi i czułymi. W dodatku
dostępne szeroko są obecnie testy dwumiejscowego testu
immunologicznego dla poziomu w surowicy CTX. Markery kostne
mogą być stosowane w przewidywaniu utraty masy kostnej u kobiet
w wieku okołomenopauzalnym. Trzy niezaleŜne badania wykazały,
iŜ zwiększony obrót kostny jest związany ze zwiększoną utratą masy
kostnej w okresie 4-15 lat u kobiet od 50 do 70 roku Ŝycia. W
dodatku wykazaliśmy, iŜ u starszych kobiet ta zwiększona resorpcja
kości jest związana z dwukrotnym zwiększeniem ryzyka złamania
bliŜszego odcinka kości udowej , a pacjentki z niską gęstością
mineralną kości (T-score poniŜej - 2.5) i zwiększonym obrotem
kostnym mają cztero- do pięciokrotnie zwiększone ryzyko złamania
bliŜszego odcinka kości udowej. Markery kostne mogą być
stosowane w ocenie efektywności terapii antyresorpcyjnej, jak
hormonalna terapia zastępcza, raloxifen, czy bisfosfoniany. My i
inni wykazaliśmy, Ŝe spadek szybkości obrotu kostnego w krótkim
okresie czasu (3-6 msc), jest znacząco skorelowany z
długoterminowym (2-letnim) wzrostem gęstości mineralnej kości. Z
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duŜą dokładnością pacjent moŜe być monitorowany przy
zastosowaniu markerów kostnych w celu zapewnienia dobrej
zgodności pomiarów.
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R12
THE ROLE OF BONE MARKERS IN THE
MANAGEMENT OF OSTEOPOROSIS
Pierre D. Delmas, M.D., Ph. D., Professor of Medicine, University
Claude Bernard and Inserm Research Unit 403, Lyon France
The assay features of biochemical markers of bone turnover have
markedly improved in the past few years. The most sensitive and
specific markers of bone formation include serum bone alkaline
phosphatase, total osteocalcin (including the intact molecule and the
large N-Mid fragment) and the N extension peptide of type I
collagen (PINP) measured with a recently developed
radioimmunoassay. Among the various markers of bone resorption,
measurements of the urinary excretion of the (deoxy) pyridinoline
crosslinks and of N- and C- related telopeptides (NTX and CTX
respectively) are the most sensitive and specific ones. In addition, a
two-site immunoassay of serum CTX is now widely available. Bone
markers can be used to predict the rate of bone loss in
postmenopausal women. Three independent studies have shown that
high bone turnover is associated with increased bone loss over 4 to
15 years in women 50 to 70 years of age. In addition, we have
shown in elderly women that increased bone resorption is associated
with a twofold increase in the risk of hip fractures and that those
with both a low BMD (T score below –2,5) and increased bone
resorption have a 4 to 5 fold increase in hip fracture risk. Bone
markers can be used to monitor the efficacy of antiresorptive
therapy such as hormone replacement therapy, raloxifene and
bisphosphonates. We and others have shown that the short term (3 to
6 months) decrease of bone turnover is significantly correlated with
the long terms (2 years) increase in BMD of the spine. With
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adequate cut-offs, individual patients can be monitored with bone
markers in order to ensure adequate compliance.

R13
ILOŚCIOWE BADANIE ULTRADŹWIĘKOWE
W OSTEOPOROZIE
CC Glüer, R. Barkmann, Medizinische Physik, Klinik für
Diagnostische Radiologie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Germany
Ilościowe badanie ultradźwiękowe stanowi obecnie waŜne narzędzie
w ocenie układu kostnego w osteoporozie. Zastosowanie fali
mechanicznej jest techniką z wyboru w ocenie mechanicznych
właściwości takich jak elastyczność czy wytrzymałość kości.
Zwykle oceniane są dwa parametry, BUA i SOS. Badania
prospektywne wykazały moŜliwość przewidywania występowania
złamań osteoporotycznych na podstawie obu tych parametrów
mierzonych na pięcie.
Innych parametrem będącym kombinacją powyŜszych jest zaleŜna
od amplitudy prędkość rozchodzenia się ultradźwięków. Ten
parametr jest mierzony na paliczkach palców. W niewielkiej grupie
badanych przedstawiono zdolność przewidywania złamań kości.
Poza tymi dwoma miejscami pomiaru wprowadza się inne miejsca
pomiaru oraz systemy pomiarów ultradźwiękowych w wielu
róŜnych miejscach.
Liczne badania wykazały równieŜ, Ŝe urządzenia ultradźwiękowe
mogą być zastosowane takŜe do monitorowania zmian podczas
leczenia w grupach pacjentów. Tym niemniej obecnie nie ma
moŜliwości monitorowania leczenia pojedynczego pacjenta.
Wskazany jest dalszy rozwój techniczny aparatury. Niepewne jest
równieŜ jak stosować badania ultradźwiękowe w diagnostyce
osteoporozy. Wykazano, Ŝe kryterium WHO, tj gęstość mineralna
kości poniŜej -2.5 odchylenia standardowego poniŜej średniej dla
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młodych dorosłych nie moŜe być bezpośrednio przeniesiona na
urządzenia ultradźwiękowe. RóŜnice w obniŜaniu wartości
parametrów z wiekiem przeczą prostemu zastosowaniu kryterium 2.5. Tym niemniej naleŜy podkreślić, iŜ silna zaleŜność oceny
ultradźwiękowej z ryzykiem złamania moŜe być uŜyteczna w
podejmowaniu decyzji co do leczenia u niektórych pacjentów. Tym
niemniej wymaga to złoŜonej oceny innych czynników ryzyka u
pacjenta, wywiadu rodzinnego, stosowanych leków oraz badania
klinicznego. RównieŜ konieczne są szkolenia operatorów i
prowadzenie ścisłej kontroli jakości pomiarów. Jeśli stosuje się
wszystkie te zalecenia, to ilościowe badanie ultradźwiękowe moŜe
odgrywać istotną i korzystną rolę w ocenie osteoporozy.

R13
QUANTITATIVE ULTRASOUND ASSESSMENT
OF OSTEOPOROSIS
CC Glüer, R. Barkmann, Medizinische Physik, Klinik für
Diagnostische Radiologie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Germany
Quantitative Ultrasound (QUS) techniques represent a powerful tool
for the assessment of skeletal status in osteoporosis. As mechanical
wave it is the natural choice for the assessment of mechanical
properties such as elasticity and bone strength. Two parameters are
typically assessed: Broadband Ultrasound Attenuation (BUA) and
Speed of Sound (SOS). Both parameters are being measured at the
calcaneus and in prospective studies they both have been
demonstrated to predict osteoporotic fracture incidence. Another
parameter that combines attenuation and velocity aspects is
Amplitude Dependent Speed of Sound (AD-SOS). This parameter is
measured at the finger phalanges. Again prospective fracture
prediction has been demonstrated in a small subject group. Beyond
these two measurements sites other measurement modes and
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locations can be assessed and multi-site measurement systems have
been introduced.
A number of studies have also shown that QUS devices can be used to
monitor changes due to treatment in groups of patients. However, currently
no recommendation for monitoring individual patients can be made. Further
improvements of device performance are required. Uncertainty today also
exists how to use QUS devices for the diagnosis of osteoporosis. It has been
demonstrated that the WHO criteria, i.e. a bone mineral density below -2.5
standard deviations below young normal cannot simply be extended to
ultrasound approaches. Differences in the age-related decline prohibit the
generic use of the 2.5 SD criterion. However, one should emphasize that the
strong performance with regard to risk assessment can be sufficient for
therapy decisions in some cases. However, this requires a comprehensive
assessment of the patient’s other risk factors, family history, medical
history, and a physical examination. Also comprehensive operator training
and regularly performed quality assurance measures are mandatory. If all
these requirements are met QUS approaches can play an important
beneficial role in the assessment of osteoporosis.

R14
OCENA STANU KOŚCI W REHABILITACJI
NEUROLOGICZNEJ PRZY UśYCIU
ULTRASONOMETRU SAHARA
Ring EFJ, Minchinton M., Haigh R.
Royal national Hospital for Rheumatic Diseases, Bath BAI IRL
UK
Brak ruchu jest czynnikiem doprowadzającym do spadku masy
kości. Schorzenia neurologiczne mogą bardzo wyraźnie wpływać na
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upośledzenie ruchomości, poprzez długie okresy leŜenia w łóŜku,
czy konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego.
U tych właśnie pacjentów zastosowano ilościowe pomiary
ultrasonograficzne (QUS). Ultrasonometr SAHARA (pomiar
dotyczący pięty) moŜe być nachylany pod dowolnym kątem i
stosować go moŜna równieŜ u pacjentów leŜących.
Materiał i metoda
Czterem powtórnym pomiarom poddano 6 zdrowych ochotników,
leŜących najpierw na kozetce lekarskiej, a później na podłodze dla
ustalenia współczynnika zmienności dla tych dwóch pozycji.
Grupa (n=32) 16 pacjentów, u których występowały choroby neurodegeneracyjne (ND) i 16 pacjentów po przebytych urazach
mózgowych (ABI) była poddana badaniu przy uŜyciu
ultrasonometru Sahara. Długość okresu braku normalnej aktywności
fizycznej wśród pacjentów wynosiła od 3 miesięcy do 12 lat. W
grupie 32 przeprowadzono łącznie 55 pomiarów.
Wyniki
Współczynnik zmienności prędkości rozchodzenia się fali
ultradźwiękowej (SOS), współczynnik wytrzymałości Stiffness i
zapis tłumienia fali ultradźwiękowej (BUA) wynosiły poniŜej 2%.
Wyniki były nieznacznie wyŜsze u pacjentów leŜących aniŜeli
siedzących (w wózku inwalidzkim).

POZYCJA
Normalna
(stopy na podłodze)
Horyzontalna
(łóŜkowa)

SOS
0.14%

STIFFNESS
1.19%

0.17%

1.45%

BUA
0.91%
1.63%

ZauwaŜalna jest tendencja do obniŜania SOS w miarę wydłuŜania
okresu braku normalnej aktywności fizycznej, odnosi się to
wszystkich pacjentów. Średni wynik Z-score pacjentów, u których
nie doszło jeszcze do zmian wynikających z unieruchomienia
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wynosił -0.11 (zasięg od 1.8 do -2.2). W grupie pacjentów z
pośrednim okresem unieruchomienia (n=13) średni wynik Z-score
wynosił -0.92 (zasięg od 0.6 do -2.8), natomiast w grupie pacjentów
unieruchomionych powyŜej 5 lat (n=9) wynosił on średnio -1.13
(zasięg 0.6 do -3.6).
Nie zanotowano róŜnicy w wynikach QUS pomiędzy grupami
chorych ND i ABI. W przypadku poraŜenia połowiczego (n=9)
większość pomiarów ograniczono do strony sparaliŜowanej.
Wnioski
Pomiar QUS moŜe być zastosowany w celu oznaczenia stopnia
utraty masy kostnej u pacjentów unieruchomionych z powodu
dolegliwości neurologicznych. Ultrasonometr Sahara moŜe być z
powodzeniem zastosowany w wykonywaniu pomiarów QUS stopy u
pacjentów leŜących.
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R14
THE ASSESSMENT OF BONE STATUS IN NEUROREHABILITATION USING THE SAHARA
ULTRASONOMETER
Ring EFJ, Minchinton M, Haigh R.
Royal National Hospital for Rheumatic Diseases, Bath BA1 1RL
UK.
Immobility leads to bone loss. Neurological disorders can severely
affect mobility, with long periods of bed-rest or wheel chair
dependence. Quantitative Ultrasound (QUS) measurements were
made in these patients. The Sahara Ultrasonometer (heel
measurement) can be tilted to an angle and used on recumbent
patients.
Material & Methods. A series of 4 repeat measurements on 6
normal volunteers lying on an examination couch and in the usual
position on the floor to investigate the coefficient of variation of the
two positions.
A clinical group (n=32) 16 patients with neuro-degenerative
diseases (ND), and 16 with acquired brain injury (ABI) were
assessed with the Sahara ultrasonometer. Length of immobility was
from 3 months to 12 years. 55 measurements were obtained in 32
patients.
Results The coefficients of variation in Speed of Sound (SOS),
Stiffness and Broad Band Attenuation (BUA) were less than 2%,
with the bed lying measurements slightly higher than the sitting
(dependent) readings.
Position
Floor (normal)

SOS
0.14%

Stiffness
1.19%
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BUA
0.91%

Bed (lying down) 0.17%

1.45%

1.63%

There is a trend to reduced SOS with duration of immobility in all
patients. The mean Z score of 10 patients who had not yet suffered
from immobility was -0.11 (range 1.8 to -2.2). In the short term
immobility group (n=13), the mean Z score was -0.92 (range 0.6 to 2.8), and in the group with over 5 yrs immobility (n=9), the mean
was -1.13 (range 0.6 to -3.6). There were no differences in QUS
results between the ND and ABI groups. In hemiplegia (n=9), most
measurements were reduced on the plegic side.
Conclusion
Os Calcis QUS can be used to determine the severity of bone loss
resulting from immobility due to neurological disease. The Sahara
ultrasonometer can be used to measure the heel of recumbent
patients.
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R15
WSPÓŁCZYNNIK WYTRZYMAŁOŚCI STIFFNESS
I OSIOWY BMD DOSTARCZAJĄ
PORÓWNYWALNYCH WYNIKÓW T-SCORE
Jef Van Dam, Richard Mazess, Lunar Europe, Brussels, Belgium,
Lunar
Corporation, Madison, Wisconsin, USA. Avenue Roger
Vandendnessche
18/9, B-1150, Brussels, Belgium.
Obwodowa densytometria bardzo często nie dostarcza dokładnych
wyników w odniesieniu do zaawansowania osteoporozy u kobiet w
wieku pomenopauzalnym. W naszych badaniach porównywaliśmy
wyniki pomiarów T-score u kobiet rasy białej przy uŜyciu
ultrasonometru Achilles (n=1600), densytometru DEXA (PIXI)
(n=1620) i osiowego densytometru typu DEXA (DPX) (n=1585).
Osteoporoza została zdefiniowana jako stan w którym wartości Tscore są mniejsze lub równe w stosunku do wartości
zaproponowanych przez WHO.
BMD pięty, pomiar BUA i BMD krętarza ukazują podobny wzór
powolnych zmian związanych z wiekiem. Ta zmiana wartości BMD
razem z 12-16 % SD u młodych kobiet, jest przyczyną relatywnie
małej obniŜki wartości T-score u kobiet starszych. W konsekwencji,
tylko u około 5% kobiet w wieku pomenopauzalnym rozpoznano
osteoporozę. W przeciwieństwie, współczynnik Stiffness, wskaźnik
ultradźwiękowy uwzględniający BUA i SOS, dał wyniki T-score
porównywalne do osiowego BMD i stwierdzano podobnego stopnia
zaawansowania osteoporozy. Osiowy BMD pozostał w jakichś
sposób bardziej czuły w odniesieniu do pierwszej dekady wieku
pomenopauzalnego.
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Miejsce

SD
%

BMD kości piętowej
BUA
BMD krętarza
BMD kręgosłupa
BMD szyjki kości udowej
wskaźnik Stiffness

16
12
14
10
12
16

T-SCORE % osteoporozy < 2.5SD
wiek 65 lat
50-59 60-69
70-79
-0.7
1
4
12
-1.0
1
5
15
-0.7
1
6
15
-1.8
8
23
36
-1.4
5
17
38
-1.6
3
18
33
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R15
ULTRASOUND STIFFNESS AND AXIAL BMD
PROVIDE COMPARABLE T-SCORES
Jef Van Dam1, Richard Mazess2, 1Lunar Europe, Brussels,
Belgium,2Lunar Corporation, Madison, Wisconsin, USA. Avenue
Roger Vandendnessche 18/9, B-1150, Brussels, Belgium.
Peripheral densitometry often underestimates the prevelance of
osteoporosis in postmenopausal women. We compared T-scores of
measurements in white women using an os calcis ultrasonometer
(Achilles) (n=1600), an os calcis DEXA densitometer
(PIXI)(n=1620), and an axial DEXA densitometer (DPX)(n=1585).
Osteoporosis was defined as a T-score of < 2.5, following proposed
WHO guidelines.
Os calcis BMD and BUA, and trochanteric BMD, all showed a
similar pattern of slow change with age. This BMD change,
together with a 12-16% SD in young women, resulted in relatively
small reductions of T-scores in older women. As a consequence,
only ~5% of postmenopausal women were defined as osteoporotic.
In contrast, Stiffness, an ultrasound index incorporating BUA and
SOS, gave T-scores comparable to axial BMD, and ascertained a
similar prevalence of osteoporosis. Axial BMD remained somewhat
more sensitive in the first postmenopausal decade.
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SITE

SD%

T-SCORE
AGE 65

% OSTEOPOROTIC <2.5 SD
50-59

60-69

70-79

Os Calcis BMD

16

-0.7

1

4

12

Ultrasound BUA

12

-1.0

1

5

15

Trochanteric BMD

14

-0.7

1

6

15

Spine BMD

10

-1.8

8

23

36

Femur Neck BMD

12

-1.4

5

17

38

Ultrasound Stiffness

16

-1.6

3

18

33
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R16
DYSKRYMINACJA ULTRASONOGRAFICZNA
OSTEOPENII I OSTEOPOROZY BEZ ZŁAMAŃ
Janusz E. Badurski, Andrzej Dobreńko, Stefan Daniluk, Nonna A.
Nowak, Piotr Jancewicz. Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno –
Stawowych w Białymstoku.
Wprowadzenie. Wobec niskiej 30-40% korelacji pomiędzy
badaniami kręgosłupa i szyjki kości udowej (DEXA) oraz kości
piętowej (QUS)
w grupie zdrowych kobiet w średnim wieku 44 lat (1) dokonano
porównania wyników tych badań
u kobiet z osteopenią i
osteoporozą bez złamań w średnim wieku 67 lat.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 310 kobiet w
średnim wieku 67.4 lat (45-82). Wszystkie kobiety miały zmierzoną
gęstość tkanki kostnej w obrębie kręgosłupa lędźwiowego L2–L4
oraz w szyjce kości udowej (DEXA), a takŜe gęstość w kości
piętowej (QUS). W badaniach posługiwano się aparatami
QDR4500SL oraz Sahara firmy Hologic. Na podstawie wyników
DEXA kobiety podzielono na dwie grupy: z osteopenią – T score
=(–1, –2.5) i z osteoporozą T score ≤ –2.5. Następnie
w obu grupach porównano parametry zmierzone metodą QUS.
Wyniki. Stwierdzono istotną statystycznie (p<0.0001) róŜnicę
BMD, QUI, BUA, SOS na niekorzyść osób z osteoporozą w
porównaniu do grupy z osteopenią. Średnia wartość BMD kości
piętowej w obu grupach wynosiła odpowiednio 0.456 i 0.369 g/cm2,
co odpowiada T score –1.12 i –1.89. Wartość BUA wynoszą 62.5 i
48.6 a SOS 1534 i 1516. Współczynniki korelacji r2 pomiędzy
parametrami DEXA i QUS wahały się pomiędzy 0.29 - 0.47.
Wnioski. Pomimo słabej korelacji pomiędzy gęstością kości w
szyjce kości udowej czy kręgosłupie lędźwiowym a w kości
piętowej, moŜna przyjąć, Ŝe metoda QUS pozwala na rozróŜnienie
osteoporozy od osteopenii u kobiet po menopauzie w badanej przez
nas grupie wiekowej. Granica pomiędzy osteopenią a osteoporozą
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przebiega na wysokości Tscore równe –1.5, a nie jak w badaniach
DEXA przy T=-2.5.
1. Daniluk S. i wsp. Post. Osteoartr. 1998,10,15
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R16
QUANTITATIVE ULTRASOUND (QUS)
DISCRIMINATES OSTEOPENIA FROM
OSTEOPOROSIS WITH NO FRACTURES IN
SENILE FEMALE POPULATION
Janusz E. Badurski, Andrzej Dobreńko, Stefan Daniluk, Nonna A.
Nowak, Piotr Jancewicz, ElŜbieta Jeziernicka-Daniluk.
Centre of Osteoporosis and Osteo-Articular Diseases, Bialystok,
Poland
Introduction. Our previous analyses (1) showed low 30-40%
determination coefficient (r2) between QUS of heel and BMD by
DEXA of spine and hip in the group of 188 healthy female at the
mean age of 44,1.
Patients and Methods. In this elaboration we compare QUS values
(Sahara-Hologic) in two groups of 310 women classified according
to WHO criteria with osteopenia (T score –1.0 to –2.5) and that with
osteoporosis (≤ -2.5) (DEXA, by QDR4500SL-Hologic) with no
fracture at mean age of 67,4 (45-82).
Results. All the QUS parameters QUI, BUA, SOS significantly
(p<0.0001) distinguished osteopenia from osteoporosis. BMD of
heel were 0.456 and 0.369 corresponding to T score –1.12 and –1.
89, BUA were 62.5 and 48.6 and SOS 1534 and 1516 respectively.
Conclusion. QUS is able to discriminate osteopenia from
osteoporosis in senile women. Threshold between them is on the
level of –1.5.
Reference: 1. Daniluk S. et co.: Post.Osteoartrol. 1998,10,15
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R17
POSTĘPY W OZNACZENIACH
ULTRASONOGRAFICZNYCH KOŚCI U DZIECI
Maciej Jaworski, Roman S. Lorenc.
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-736
Warszawa.
Ultradźwiękowa aparatura do pomiarów kości jest w
ostatnich latach coraz szerzej stosowana przede wszystkim w
badaniach u osób dorosłych, ale takŜe u dzieci i młodzieŜy. Celem
pracy była weryfikacja tej metody w pomiarach u dzieci zdrowych i
u dzieci z osteoporozą w przebiegu róŜnych schorzeń. W badaniach
uczestniczyła grupa 899 dzieci zdrowych ze szkół warszawskich (718 lat) oraz 32 dzieci z wrodzoną _łamliwości_ kości (OI), 33
dzieci z idiopatyczną osteoporozą młodzieńczą (IJO; 19 faza ostra,
14 faza przewlekła) i 73 dzieci z hipercalcuri_ (HYP). Badania
ultradźwiękowe kości piętowej (BUA, SOS i Stiffness) wykonano
aparatem Achilles Plus, badania gęstości kości całego szkieletu
(TBBMD) i kręgosłupa lędzwiowego (AP Spine BMD) metodą
DEXA aparatem Lunar DPX-L.
U dzieci zdrowych zaobserwowano
statystycznie
znamienną przewagę chłopców 15, 16 i 17-letnich nad dziewczętami
w wartościach BUA oraz Stiffness oraz trend do przewagi u
chłopców 18-letnich. Obserwowano takŜe wyŜszą dynamikę
przyrostu SOS, BUA i Stiffness wraz z wiekiem u chłopców niŜ u
dziewcząt. U dzieci z hipercalcurią stwierdzono znamienne
obniŜenie wartości Z-score dla SOS, oraz trend do obniŜenia Zscore TBBMD. Z-score dla BUA i Stiffness były w normie (badania
Ap Spine u tych dzieci nie wykonywano). U dzieci z OI i z IJO
zaobserwowano znamienne obniŜenie wartości Z-score zarówno dla
SOS, BUA i Stiffness jak i AP Spine BMD oraz TBBMD, przy
czym najniŜsze wartości obserwowano u dzieci z OI, pośrednie u
dzieci z IJO-faza ostra, a najwyŜsze u dzieci z IJO-faza przewlekła.
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Otrzymane wyniki sugerują, Ŝe metoda ultradźwiękowa
odzwierciedla zróŜnicowanie w rozwoju kośca u chłopców i
dziewcząt, oraz, Ŝe jest podobnie przydatna w diagnostyce
wrodzonej
łamliwości
kości,
idiopatycznej
osteoporozy
młodzieńczej i hipercalcurii jak metoda DEXA pomiaru gęstości
kości.
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R17
DEVELOPMENT OF ULTRASOUND BONE
MEASUREMENTS IN CHILDREN
Maciej Jaworski, Roman S. Lorenc.
Department of Biochemistry and Experimental Medicine,
The Children's Memorial Health Institute,
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa.
Ultrasound equipment for bone evaluation has been
widespread introduced to medical practice only in adults. The aim of
this study was evaluation of this method in children in two clinical
situation: physiology and pathology. Group of 899 healthy children
(7-18 yrs) was recruited from local schools. Three groups of
diseased children: 32 with osteogenesis imperfecta (OI), 33 with
idiopathic juvenile osteoporosis (IJO; 19-active phase, 14-chronic
phase) and 73 with hypercalcuria (HYP) were also measured.
Ultrasound measurements of os calcis (SOS, BUA and Stiffness)
were done using Achilles Plus. Additionally total body BMD and
lumbar (AP) spine BMD were measured using Lunar DPX-L
apparatus (DEXA method) and compared with ultrasound data.
It was shown that BUA and Stiffness in healthy 15, 16 and
17 yrs boys were significantly greater than in age-matched girls (in
18 yrs only statistical trends were observed). SOS, BUA and
Stiffness increase faster during adolescence in boys than in girls.
SOS and TBBMD Z-scores for children with HYP were
significantly lower than zero, when for BUA and Stiffness were
normal (lumbar spine BMD was not measured in this group). All Zscores in OI and IJO groups were significantly lower, however the
lowest values were observed in OI group, intermediate in IJO-active
phase and the highest in IJO-chronic phase group. It has been
suggested that ultrasound method reflects sex differences of bone
development during adolescence, and that clinical usefulness of
ultrasound method is similar to DEXA method in diagnostic of
hypercalcuria, osteogenesis imperfecta and idiopathic juvenile
osteoporosis.
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R18
ULTRADŹWIĘKOWA DENSYTOMETRIA PIĘTY
U DZIECI I MŁODZIEśY UKRAIŃSKIEJ
Vladislav Povoroznjuk, Institute of Gerontology AMS of Ukraine,
Vyshgorodskaya St.67, 254114, Kyiv, Ukraine
W badaniach analizowaliśmy stan tkanki kostnej u dzieci i młodzieŜy
obojga płci zamieszkujących Ukrainę. Celem badań było ustalenie wartości
normalnych dla tkanki kostnej ukraińskich dzieci i młodzieŜy. Przebadano
577 zdrowych dzieci i młodzieŜy w wieku 7-18 lat (205 męŜczyzn i 372
kobiety) uŜywając densytometru ultradźwiękowego „Achilles+” (Lunar
Corp., Madison, WI). Dokonywano pomiarów prędkości rozchodzenia się
fali ultradźwiękowej (SOS, m/s), szerokopasmowego tłumienia
ultradźwięków (BUA, dB/MHz) i współczynnika „Stiffness” (SI, %).
Zaobserwowano wzrost z wiekiem parametrów ultrasonograficznych u
obojga płci. Stwierdzono, Ŝe parametry określające stan gąbczastej tkanki
kostnej, ich gęstość zwiększa się w przedziale 10-14 lat. W trakcie analiz
ujawniono znaczącą korelacje pomiędzy parametrami ultradźwiękowymi i
wzrostem (SOS=1413 + 0.99 x wzrost; r=0.45 ; R2 =20.2 ; p.<0.001 ;
BUA=7.0 = 0.62 x wzrost ; r=0.60 ; R2=36.1 ; p.<0.001 ; SI=0.69 x wzrost
- 19.6 ; r=0.60 ; R2=36.1 ; p.<0.001). W oparciu o uŜyte modele
matematyczne wypracowane wzory, które pozwalają na obliczenie
strukturalno-funkcjonalnego wieku układu kostnego (SFA BS) u dzieci i
młodzieŜy.
SFA BS (płeć męska) = 9.01 x H + 0.06 x W + 0.04 x BUA - 7.7
(r = 0.88 ; R2 = 78 % ; p. < 0.0001)
SFA BS (płeć Ŝeńska) = 8.02 x H + 0.05 x W - 0.008 x SOS - 13.9
(r = 0.78 ; R2 = 61 % ; p. < 0.0001), gdzie
H=wzrost, W=waga
Konkludując naleŜy stwierdzić, Ŝe podstawowe pomiary mające na celu
uniknięcie rozwinięcia się osteoporozy w wieku późniejszym, powinny być
przeprowadzane pomiędzy 10 i 15 rokiem Ŝycia.
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R18
ULTRASOUND DENSITOMETRY OF THE
CALCANEUS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
OF UKRAINE
Vladislav Povoroznjuk, Institute of Gerontology AMS of Ukraine,
Vyshgorodskaya St. 67, 254114, Kyiv, Ukraine
The bone tissue state in children and adolescents of Ukraine,
subjects of both sexes, was studied. The purpose of this study is to
determine normal values in Ukrainian children and adolescents. The
total of 577 healthy children and adolescents (205 males and 372
females; 7–18 years old) were examined by ultrasound bone
densitometer „Achilles+” (Lunar Corp., Madison, WI). The speed of
sound (SOS, m/s), broadband ultrasound attenuation (BUA,
dB/MHz) and a calculated „Stiffness” index (SI, %) were measured.
Ultrasound parameters increased with age in both sex (fig.1). It was
found out that the ultrasound parameters characterizing the state of
spongy bone tissue, its density increase during the age of 10–14
years. Results of liner regression analyses revealed a significant
correlation between ultrasound
parameters and height (SOS = 1413
+ 0,99 × Height; 2r = 0,45; R2 = 20,2; p < 0,001; BUA = 7,0 + 0,62 ×
Height; r = 0,60; R = 36,1; p < 0,001; SI = 0,69 × Height - 19,6; r =
0,60; R2 = 36,1; p < 0,001). With use of the method of stepwise
multiple regression mathematical models for determination of the
structural-functional age of the bone system (SFA BS) in children
and adolescents are worked out:
SFA BS (males)2 = 9,01 × H + 0,06 × W + 0,04 × BUA - 7,7
(r = 0,88; R = 78%; p < 0,0001);
SFA BS (females)
= 8,02 × H + 0,05 × W -0,008 × SOS - 13,9
(r = 0,78; R2 = 61%; p < 0,0001), where: H - height (m), W weight.
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Fig. 1 SI values in children and adolescents in an association with
age and sex.
Note: * – p < 0, 05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 in comparison with
the 10-year-old males and females.
In summary, basic preventive measures against the
development of „future” osteoporosis in children need to be carried
out during the period from 10 till 15 years.
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R19
MARKERY OBROTU KOSTNEGO
W PRZEWIDYWANIU ZŁAMAŃ
Richard Eastell, Rosemary Hannon
Bone Metabolism Group, University of Sheffield,UK, Bone Metabolism
Group, Division Clinical Sciences (NGHT), Clinical Sciences Centre,
Northern General Hospital, Herries Road, Sheffield, S5 7AU, UK.
Markery biochemiczne obrotu kostnego mogą
być stosowane w
przewidywaniu ryzyka złamania oraz oceny tempa utraty masy kostnej u
pacjentek po menopauzie.
Wysokie poziomy markery resopcji tj. wolna dezoksypyrydynolina i Ctelopeptyd kolagenu typu I są związane ze zwiększonym ryzykiem złamania
bliŜszego końca kości udowej u starszych kobiet. Te pomiary moga być
stosowane w połaczeniu z oceną gestości mineralnej kości lub ilościowym
badaniem ultradźwiekowym aby lepiej okreslić grupy wysopkiego ryzyka
złamania. Problem z tym podewj\ściem jest, Ŝe nie został on jeszcze
wprowadzony u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i męŜczyzn. Nie
jest równieŜ łatwe wyłonienie pacjentów z wysokim obrotem kostnym,
zarówno w pojedynczym pomiarzez kilku markerów kostnych, jak i przy
kilku pomiarach tego samego markera kostnego.
Markery kostne są takŜe uŜywane w przewidywaniu utraty masy kostnej.
Istnieje związek pomiędzy wysokimi poziomami markerów obrotu
kostnegoi szybka utrata masy kostnej. Nie kest jednak pewnym, czy to
podejście jest uŜyteczne u konkretnego pacjenta z powodu zmienności
pomiedzy dniami w obrocie kostnym i bralu prezycji z utracie masy kostnej
w kręgosłupie i bliŜszym odcinku kości udowej. Większość badań odnosi
się do utraty masy kostnej w przedramieniu i związek wydaje się być istotny
kobiet w okresie okołomenopauzaolnym, nie natomiast w póxnym okresie
po menopauzie. Jest równieŜ moŜliwe, Ŝe niejktóre kobiety wchodza z
okresu szybkiej utraty masy kostnej do okresu o wolniejszym spadku.
Zastosowanie markerów kostnych w przewidywaniu ryzykla złamań wydaje
się być ekscytujący, ale jest nadal w trakcie oceny. Potrzbyujemy widzieć
większość stałość wynikówna tym polu i potrzebuje identyfikować marktry ,
które są uŜyteczne w prezycyjnej klasyfikacji stanu obrotu kostnego
pacjentów.
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R19
MARKERS OF BONE TURNOVER IN FRACTURE
PREDICTION
Richard Eastell, Rosemary Hannon
Bone Metabolism Group, University of Sheffield,UK, Bone Metabolism
Group, Division Clinical Sciences (NGHT), Clinical Sciences Centre,
Northern General Hospital, Herries Road, Sheffield, S5 7AU, UK.
Biochemical markers of bone turnover may be used to predict the
risk of fracture and rate of bone loss in the postmenopausal woman. High
levels of bone resorption markers, e.g. free deoxypyridinoline and Ctelopeptides of type I collagen have been associated with increased risk of
hip fracture in older women. These measurements can be used in
combination with bone mineral density or quantitative ultrasound to better
predict individuals at risk of fracture. The problem with this approach is that
is has not be validated in perimenopausal women or men. It is also difficult
to consistently classify individuals as high turnover, either at a single time
point with measurement of several bone markers, or at serial time points
with the same bone marker.
These markers have also been used to predict the rate of bone loss. There is
an association between high bone turnover markers and rapid bone loss. It is
uncertain whether this approach is useful in the individual because of the
day-to-day variability of bone turnover and the imprecision of estimates of
bone loss at the spine and hip. Most of the studies relate to bone loss from
the forearm and the associations have been significant for perimenopausal
women but not late postmenopausal women. It is also possible that some
women change from a period of rapid loss to a period of slower bone loss.
The use of bone turnover markers to predict fracture and bone loss is
exciting, but it is still under evaluation. We need to see more consistency of
results in this field and need to identify markers that are useful at accuately
classifying individuals by their turnover status.
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R20
MARKERY OBROTU KOSTNEGO
W MONITOWANIU ODPOWIEDZI NA LECZENIE
Rosemary Hannon, Richard Eastell
Bone Metabolism Group, University of Sheffield,UK, Bone Metabolism
Group, Division Clinical Sciences (NGHT), Clinical Sciences Centre,
Northern General Hospital, Herries Road, Sheffield, S5 7AU, UK.
Biochemiczne markery obrotu kostnego mogą być zastosowane w ocenie
odpowiedzi na terapię antyresorpcyjną. Leczsnie estrogenami,
bifosofonianami czy SERms powoduje szybki spadek w markerach resopcj
kości. z nastepowym spadkiem poziomu markerów tworzenia kości.
pyrydynolwe crosslinks kolagenu są uŜytecznym markerem resorpcji kości,
jako ,ze nie są wchłąniene z dietą i są bardzso specyficzne dla tkanki
kostnej. Oceniane mogą być crosslink związane z pepetydami, N i C
telopeptydy oraz wolne crosslink. Spadek w poziomie markerów resopcji
jest większy dla markterów telopeptydowych niŜ dla wolnych crosslinków.
Chociaz marktery obrotu kostnego przedstawiają znaczną zmiennoś
osobniczą, istotne zmiany w markterach resorpcji moŜe być stwierdzone w
trzy miesiące od rozpoczęcia leczenia podczas gdy zmiany w gęstości
mineralnej kości nie są obserwowane wcześniej niŜ po roku. Markery
obrotu kostnego wydają się być zatem wartościowym narzędziem we
wczesnej identyfiakcji 10% pacjentów, którzy nie reagują na zastosowane
leczenie oraz tych dla których to leczenie nie jest właściwe. Poza tym
wczesna świadomośc odpowiedzi na leczenie równieŜ zachęca do jego
kontynuowania.
Dla oceny markerów biochemicznych jest obecnie dostepnych kilka
automatycznych systemów. Ponadto stworzono kilka systemów dla szybkiej
oceny markerów resorpcji. Stąd teŜ w praktyce klinicznej ocena markerów
obrotu kostnego w monitorowaniu leczenia stała się w znacznie łatwiejsza.
Tym niemniej wstępna ocena markerów kostnych jest warunkiem
prawidłowej oceny klinicznej w monitorowaniu leczenia.
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R20
MARKERS OF BONE TURNOVER IN MONITORING
RESPONSE TO TREATMENT
Rosemary Hannon, Richard Eastell
Bone Metabolism Group, University of Sheffield,UK, Bone Metabolism
Group, Division Clinical Sciences (NGHT), Clinical Sciences Centre,
Northern General Hospital, Herries Road, Sheffield, S5 7AU, UK.
Biochemical markers of bone turnover may be used to monitor
response to antiresorptive therapy. Treatment with estrogens,
bisphosphonates and SERMs results in a rapid decrease in markers of bone
resorption followed by a decrease in markers of bone formation. The
pyridinium crosslinks of collagen are useful markers of bone resorption as
they are not absorbed from the diet and are fairly specific to bone. These
can be measured as peptide-bound crosslinks, the N- and C-telopeptides or
as free crosslinks. The decrease in levels of resorption markers is greater
for the telopeptide markers than for the free crosslinks. Although markers of
bone turnover exhibit substantial within-subject variability, significant
changes in markers of bone resorption may be observed within three months
of starting treatment whereas significant changes in bone mineral density
are not usually observed for at least one year. Markers of bone turnover
should therefore provide a useful tool for the early identification of those
10% of patients who do not respond to treatment and others who are not
compliant with the treatment. Early knowledge of response to treatment
may also encourage compliance.
Several automated systems are now available for the measurement
of bone markers. In addition, point-of-care devices for the measurement of
markers of markers of bone resorption have recently been developed.
Therefore the use of biochemical markers of bone turnover to monitor the
response to treatment in clinical practice has become feasible. However, it
is important that the initial use of markers of bone turnover to monitor
treatment in clinical practice is subject to careful audit.
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R21
MARKERY METABOLIZMU KOSTNEGO
W PRAKTYCE KLINICZNEJ
Joanna Marowska, Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej,
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, WarszawaMiędzylesie, Polska.
Biochemiczne markery resorpcji i tworzenia kości,
oznaczane w surowicy i moczu, są z powodzeniem stosowane jako
nieinwazyjne narzędzia oceny obrotu metabolicznego kości w
badaniach podstawowych i klinicznych. Ich potencjalne
zastosowania w praktyce klinicznej (u indywidualnych pacjentów z
metabolicznymi chorobami kości) obejmują: (1) przewidywanie
tempa ubytku masy kostnej i ryzyka złamań niezaleŜnie od masy
kostnej (identyfikacja pacjentów z wysokim obrotem kostnym); (2)
wczesne przewidywanie odległej odpowiedzi masy kostnej na
leczenie
antyresorpcyjne;
(3)
monitorowanie
terapii
antyresorpcyjnej pod względem jej skuteczności, bezpieczeństwa,
doboru dawkowania i zdyscyplinowania pacjenta. Inne zastosowania
markerów kostnych obejmują wykrywanie zmian w metabolizmie
tkanki kostnej, indukowanych przez czynniki immunosupresyjne i
transplantację narządów, a takŜe wczesną identyfikację przerzutów
nowotworowych do kości u pacjentów z guzami litymi oraz
monitorowanie odpowiedzi pacjenta na leczenie bólu kości i
hiperkalcemii nowotworowej przy zastosowaniu bisfosfonianów.
Kliniczna
przydatność
markerów
kostnych
u
indywidualnych pacjentów jest obecnie ograniczona ze względu na
ich
stosunkowo
wysoką
długoterminową
zmienność
wewnątrzosobniczą, wynikającą zarówno z przyczyn biologicznych,
jak i analitycznych. DuŜy postęp w zakresie poprawy specyficzności
i czułości markerów oraz powstanie markerów resorpcji
oznaczanych w surowicy powinny jednak, w połączeniu z nowymi
wynikami badań klinicznych, umoŜliwić opracowanie standardów
ich stosowania u pojedynczych osób.
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R21
MARKERS OF BONE METABOLISM IN
CLINICAL PRACTICE
Joanna Marowska, Departament of Biochemistry and Experimental
Medicine, The Children’s Memorial Health Institute, WarsawMiędzylesie, Poland.
Biochemical markers of bone resorption and formation,
measured in serum and urine, have been successfully used as
noninvasive tools to assess bone turnover in basic research and
clinical investigations. Their potential applications in clinical
practice (i.e. for individual patients with metabolic bone diseases)
involve: (1) prediction of the rate of bone loss and fracture risk
independently of bone mass (identification of patients with high
bone turnover); (2) early prediction of long-term bone mass
response to antiresorptive treatment; (3) monitoring of antiresorptive
therapy in terms of its efficiency, safety, regulation of dose, and
patient compliance. Other applications of bone markers include
detection of changes in bone metabolism induced by
immunosuppressive agents and following organ transplantation, as
well as early identification the presence of bone metastases in
patients with solid tumor malignances and monitoring patient
response to bisphosphonate therapy for bone pain and
hypercalcemia of malignancy.
Clinical utility of bone markers in individuals is so far
limited by their relatively high long-term within-subject variability,
resulting both from biological and analytical reasons. However,
recent improvement in bone markers specificity and sensitivity and
development of resorption markers measured in serum, together
with more data from clinical studies, should help to establish
standards for their use in indyvidual patients.
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R22
OCENA WPŁYWU MENOPAUZY NA WSKAŹNIKI
PRZEBUDOWY I MASĘ KOŚCI.
J.E.Badurski, S.Daniluk, N.A.Nowak, P.Jancewicz, A.Dobreńko
Oddział Chorób Wewnętrznych i Osteoartrologii Szpitala
Wojewódzkiego oraz Centrum Osteoporozy i Chorób KostnoStawowych 15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 6.
Pomiar masy oraz wskaźników przebudowy kości w okresie
menopauzy moŜe pozwolić na ocenę tempa utraty masy kostnej i
ryzyka wystąpienia osteoporozy w przyszłości. Celem badania była
próba oceny zdolności dyskryminacyjnej markerów kostnych, jak
ma to miejsce w przypadku parametrów DXA czy QUS, w grupie
188 zdrowych kobiet o średniej wieku 44,1 lat (24-69), z czego 119
było przed a 69 po menopauzie. BMD badano aparatem DXA- QDR
4500SL firmy HOLOGIC, a SOS, BUA i Stiffness aparatem QUSAchilles Plus firmy LUNAR oraz markery tworzenia kości izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej (ALK PHOS),
osteokalcyny (OC) w surowicy oraz wskaźników resorpcjidezoksypirydynoliny (DPIR) i crosslapsu (CR) w moczu
uwzględniając wydalanie kreatyniny (Cr). Średnie wartości
przedstawia tabela.

przed
MP
po
MP
p<

BMD

SOS

BUA

STIF
90,26

ALK
PHOS
14,24

1,030

1551

114,1

0,898

1533

108,9

17,72

DPR/C CR/Cr
r
9,53
203

81,65

20,80

20,42

11,11

250

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,037

0,06
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Statystycznie znaczący wzrost markerów tworzenia kości u kobiet
po menopauzie jest lepszym wyznacznikiem przyśpieszonego
metabolizmu kostnego niŜ markery resorpcji.
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R22
IMPACT OF MENOPAUSE ON MASS AND
BONE TURNOVER MARKERS.
J.E.Badurski, S.Daniluk, N.A.Nowak, P.Jancewicz, A.Dobreńko
Department of Medicine & Osteoarthrology Śniadecki Hospital,
Centre of Osteoporosis and Osteo-Articular Diseases, 15-461
Bialystok, Warynski str.6, Poland.
Measurement of bone mass and markers of bone turnover at the time
of menopause (MP) may evaluate speed of bone loss and risk of
osteoporosis in the future. The aim of the study was to observe
discriminative ability of bone markers in comparison to DXA and
QUS parameters in groups of 188 healthy women at the mean age of
44,1years old (24-69), 119 before and 69 after menopause. We
assessed BMD by DXA with QDR 4500SL (HOLOGIC), BUA,
SOS and Stiffness by QUS with Achilles Plus (LUNAR), bone
formation markers- bone specific Alkaline Phosphates (ALK
PHOS), Osteocalcin (OC) in serum and bone resorption markersDezoxypirydinoline (DPR), Crosslaps (CR) in urine with relation to
Creatinine (Cr). The results are listed in table.

before
MP
after
MP
p<

BMD

SOS

BUA

STIF

ALK
PHOS

OC

DPR/Cr

CR/Cr

1,030

1551

114,1

90,26

14,24

17,72

9,53

203

0,898

1533

108,9

81,65

20,80

20,42

11,11

250

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

0,037

0,06

Statistically significant increase of bone formation markers in
postmenopausal women are better than resorption markers
indicators of accelerated bone metabolism.
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R23
GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI U MŁODZIEśY
SZKÓŁ ŚREDNICH ŚRODOWISK WIEJSKICH
I MIEJSKICH MAŁOPOLSKI
Przemysław Olenderek, Mariusz Korkosz
Zakład
Reumatologii
Collegium Medicum
Jagiellońskiego
Al. Modrzewiowa 22, Pawilon 16, 30-224 Kraków

Uniwersytetu

Najszybszy wzrost masy kostnej następuje w okresie dzieciństwa i
jest kontynuowany nadal po zakończeniu wzrostu kostnego aŜ do
osiągnięcia w wieku ok. 30 lat tzw. szczytowej masy kostnej.
Wysoka szczytowa masa kostna u młodej osoby oznacza
zmniejszenie ryzyka wystąpienia osteoporozy w wieku starszym. Z
tego teŜ względu przeprowadziliśmy pomiar BMD kręgosłupa
metodą DEXA u 165 uczniów (115 kobiet, 50 męŜczyzn) liceów
Jabłonki (28), Krościenka ( 26), Olkusza (63) i Krakowa (37) w
wieku od 17 do 19 lat. Przeprowadzono jednocześnie analizę
uwarunkowań środowiskowych, rodzaj diety, aktywności fizycznej
(sport) i ewentualnych czynników chorobowych, ze szczególnym
uwzględnieniem zaburzeń miesiączkowania u kobiet. Mierzone
parametry (BMD, BMI) analizowano osobno w grupach kobiet i
męŜczyzn. Okazało się Ŝe istnieje pozytywna korelacja pomiędzy
wskaźnikiem masy ciała, a wartościami BMD (r=0.38, p < 0.05).
NajniŜsze wartości BMD i jednocześnie niskie wskaźniki BMI
stwierdziliśmy w grupie młodzieŜy Ŝeńskiej L2-L4 BMD 1,129
g/cm2 ± 0.134 SD z Krościenka. Nie znaleźliśmy związku tego
zjawiska ani z przyjmowaną dietą ani innymi uwarunkowaniami
środowiskowymi. Ogólnie młodzieŜ ze środowisk miejskich i
wiejskich miała podobne (nie róŜniące się w sposób statystycznie
istotny) wskaźniki masy kostnej. Nieliczne przypadki osteopenii
stwierdzane we wszystkich badanych grupach będą szczegółowo
analizowane w trakcie prezentacji.
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R24
EKSPRESJA PODJEDNOSTKI RECEPTORA
GLUTAMINOWEGO W TKANCE KOSTNEJ:
NOWA ŚCIEśKA W PROCESIE
REMODELINGU KOŚCI?
Anna Maria Szczesniak, Robert Gilbert, Gail Anderson,
Departments of Surgery & Pharmacology, Dalhousie University,
Halifax, Nova Scotia,Canada, B3H 3J5
Dzięki koordynacji procesu przebudowy tkanki kostnej moŜliwe
jest utrzymanie masy kostnej na odpowiednim poziomie. W
warunkach takich jak np. osteoporoza, kiedy dochodzi do zaburzenia
równowagi procesu przebudowy, zmniejszenie masy kostnej
wpływa na rosnące ryzyko złamań.
Ostatnio w mechanicznie stymulowanej kości zidentyfikowano
nośniki glutaminowo(Glu)/asparaginowe. W badaniach in vitro
osteoklasty zademonstrowały proces resorpcji kości po stymulacji
glutaminianem. Dało to podstawę do sądzenia, Ŝe ten
neuroprzekaźnik odgrywa pewną rolę w procesie przebudowy kości.
Rola glutaminianu w funkcjonowaniu tkanki szkieletowej pozostaje
niejasna, ale sądzi się, Ŝe lepsze jej poznanie pozwoli rozwinąć
nowe sposoby terapii i zapobiegania utracie masy kostnej.
Glutaminian działa poprzez błonowe receptory glutaminianowe
(GluRs). Dlatego tez badaliśmy zmienność w ekspresji receptora
Glu w tkance szkieletowej zwierząt doświadczalnych obojga płci.
Receptory jonowe GluRs farmakologicznie sklasyfikowano jako
receptory NDMA non-NDMA (AMPA lub Kainate). Anatomiczna
dystrybucja receptorów GluRs została przeanalizowana na
podstawie kośćca 250 gramowych szczurów, przy uŜyciu
przeciwciał
monoklonalnych
skierowanych
przeciwko
podjednostkom receptora NMDA, AMPA lub kainate GluRs.
GlurR567 (kainate) były wszechobecne u zwierząt obojga płci w
chrząstce stawowej, warstwie wzrostowej chondrocytów osteocytów
i osteoblastów wyścielających beleczki kostne, jak równieŜ w kości
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nasadowej zawierającej komórki periosteum i endosteum. Płytki
wzrosotowe chondrocytów były równieŜ dodatniedla ekspresji Glu
R4 (ale nie Glu R1-3). Zarówno u samców, jak i samic szczura w
kości ramiennej i piszczelowej. Interesujące, Ŝe ekspresja NMDAR1
była widoczna w osteocytach, komórkach periosteum i endosteum,
chondrocytach obu stawów oraz płytkach wzrostowych kości
udowej u samców szczura, podczas gdy receptor był nieobecny na
piszczeli osobników Ŝeńskich. Rola tych receptorów nadal pozostaje
niejasna, ale jest oczywiste, Ŝe ich ekspresja jest bardzo duŜa, i Ŝe w
obrębie szkieletów męskich i Ŝeńskich występuje duŜa zmienność co
do tego receptora równieŜ w aspekcie miejsca jego występowania.
Prowadzone są dalsze badania nad podtypami tych receptorów w
mechanicznie stymulowanej kości.
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R24
EXPRESSION OF GLUTAMATE RECEPTOR
SUBUNITS IN SKELETAL TISSUES: A NOVEL
SIGNALING PATHWAY IN BONE
REMODELLING?
Anna Maria Szczesniak, Robert Gilbert, Gail Anderson.
Departments of Surgery & Pharmacology, Dalhousie University,
Halifax, Nova Scotia, Canada, B3H 3J5.
The coordination of bone remodelling serves to maintain
adequate bone mass. In conditions, such as osteoporosis, where
bone remodelling becomes unbalanced, decreased bone mass results
in increased fracture risk.
Recently glutamate (Glu)/aspartate transporters have been
identified in mechanically-stimulated bone. Osteoclasts in vitro
have demonstrated Glu induced bone resorption raising the
possibility that neuroexcitatory amino acids play a role in bone
remodelling. The role of glutamate in skeletal tissues remains
unclear but increased understanding may allow the development of
novel treatments for the prevention of bone loss. Glutamate exerts
its actions via different membrane glutamate receptors (GluRs). We
have therefore investigated the heterogeneity of Glu receptor
expression in skeletal tissues of hormonally intact animals of both
sexes.
Ionotropic GluRs are pharmacologically classified into Nmethyl-D-aspartate (NMDA), and non-NMDA (AMPA or kainate)
receptors. The anatomical distribution of GluRs was studied in the
long bones of 250 gram Wistar rats using antibodies directed against
several subunits of NMDA, AMPA and kainate GluRs. GlurR567
(kainate) were ubiquitously expressed in animals of both genders in
joint cartilage, growth plate chondrocytes, trabecular lining
osteoblasts and osteocytes as well as within the cortical diaphyseal
bone including both periosteal and endosteal surface cells. Growth
plate chondrocytes were also positive for GluR4 (but not GluR 1-3)
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expression in both male and female rats in humeri and tibiae.
Interestingly, NMDAR1 expression was seen in the osteocytes,
periosteal, endosteal cells and chondrocytes of both the joints and
growth plate in the femora of males, whilst this receptor was absent
in the tibiae of female rats. Whilst the role of these receptors
remains unclear, it is obvious that their expression is widespread and
that there is skeletal heterogeneity both in site and possibly between
sexes. The expression of the various subtypes of these receptors is
currently under investigation in mechanically-stimulated bone.
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R25
WPŁYW OMEPRAZOLU NA HOMEOSTAZĘ Ca-P-Mg
I GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI U CHORYCH
Z REFLUKSOWYM ZAPALENIEM PRZEŁYKU
Tomasz Sikorski, Paweł Kapuściński, Barbara Malinowska, Ewa
Marcinowska-Suchowierska. Klinika Chorób Wewnętrznych
CMKP, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.
Cel: Ocena wpływu rocznego leczenia omeprazolem na metabolizm
Ca-P-Mg i gęstość mineralną kości (BMD) u chorych z refluksowym
zapaleniem przełyku.
Metody: Badano 38 chorych (28 męŜczyzn i 10 kobiet), w wieku
29-78 lat (średnio 58,8 lat). Kryteria włączenia: męŜczyźni w wieku
18-80 lat i kobiety w wieku 18-40 i 60-80 lat; co najmniej
nadŜerkowe zapalenie przełyku w badaniu endoskopowym; brak
chorób i nie przyjmowanie leków wpływających na metabolizm
mineralny. StęŜenie Ca, P i Mg w surowicy, aktywność fosfatazy
alkalicznej (AP) w surowicy i wydalanie Ca z moczem (FUCa/Kr)
oznaczano przed, po 6 i 12 miesiącach leczenia omeprazolem;
wydalanie z moczem cross-link’ów deoksypirydynoliny i stęŜenie
osteokalcyny w osoczu przed i po 6 miesiącach będzie oznaczone
później. BMD kręgosłupa lędźwiowego L2-4 i szyjki kości udowej
oznaczano metodą DXA przed i po roku leczenia omeprazolem.
Dane analizowano testem t-Studenta.
Wyniki: Roczne leczenie omeprazolem ukończyło dotychczas 19, a
6-miesięczne 30 chorych. Po roku leczenia omeprazolem Ca w
surowicy obniŜył się z 9,46 na 9,19 mg% (p<0,05), AP w surowicy
wzrosła z 71,56 na 80,61 IU/l (p<0,05) i FUCa/Kr obniŜył się z 0,102
na 0,075 (p<0,05). Spadek Ca wystąpił juŜ po 6 miesiącach z 9,46
na 9,07 mg% (p<0,05). Nie obserwowano istotnych zmian stęŜenia
fosforanów nieorganicznych i Mg w surowicy krwi. BMD nie uległa
zmianie po roku leczenia: L2-4: 1,188 i 1,183 g/cm2, Neck: 0,957 i
0,952 g/cm2, odpowiednio przed i po omeprazolu.
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Wnioski: Roczne leczenie omeprazolem znamiennie obniŜa stęŜenie
Ca w surowicy i FUCa/Kr oraz zwiększa AP w surowicy, natomiast
nie zmienia istotnie BMD u chorych z refluksowym zapaleniem
przełyku.
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R25
INFLUENCE OF OMEPRAZOLE ON Ca-P-Mg
HOMEOSTASIS AND BONE MINERAL DENSITY IN
PATIENTS WITH REFLUX OESOPHAGITIS.

Tomasz Sikorski, Paweł Kapuściński, Barbara Malinowska, Ewa
Marcinowska-Suchowierska. Department of Internal Medicine,
Postgraduate Medical Education Centre, Czerniakowska 231, 00416 Warsaw
Aim: To investigate the effect of one year treatment with
omeprazole on Ca-P-Mg homeostasis and bone mineral density
(BMD) in patients with reflux oesophagitis.
Methods: 38 patients (28 males and 10 females), aged 29-78 years
(mean: 58,8 years) were enrolled. Inclusion criteria were: males
aged 18-80 years and females aged 18-40 and 60-80 years; at least
errosive oesophagitis in endoscopy; no diseases and drugs
influencing mineral metabolism. Before and after 6 and 12 months
of treatment with omeprazole serum Ca, P, Mg concentration and
alkaline phosphatase activity (AP) and fasting urine
calcium/creatinine ratio (FUCa/Kr) were determined; urinary deoxypyridinolinium cross-links and plasma osteocalcin before and after 6
months will be determined later. BMD was measured at the lumbar
spine L2-4 and at the femoral neck with the method of DXA before
and after one year of treatment with omeprazole. Data were
analyzed using Student’s t-test.
Results: Until now, 19 patients completed one year treatment with
omeprazole and 30 patients 6 months treatment. Serum Ca dicreased
from 9,46 to 9,19 mg% (p<0,05), serum AP increased from 71,56 to
80,61 IU/l (p<0,05) and FUCa/Kr dicreased from 0,102 to 0,075
(p<0,05) after one year on omeprazole. A significant dicrease of
serum Ca from 9,46 to 9,07 mg% (p<0,05) occurred already after 6
months. No significant changes in serum P and Mg were observed.
BMD did not change after one year of treatment with omeprazole:
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L2-4: 1,188 and 1,183 g/cm2, Neck: 0,957 and 0,952 g/cm2, before
and after omeprazole, respectively.
Conclusions: One year treatment with omeprazole significantly
decreases serum Ca and FUCa/Kr and increases serum AP, but does
not change significantly BMD in patients with reflux oesophagitis.
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R26
OCENA GĘSTOŚCI MINERALNEJ BLIśSZEGO
ODCINKA KOŚCI PISZCZELOWEJ
W ZABURZENIACH OSI KOŃCZYNY DOLNEJ
Karol Nowak*, Radosław T. Kukiełka*, Edward Czerwiński*,
Andrzej Szczygieł**
*Katedra i Klinika Ortopedii CMUJ, Kraków, ul. Kopernika 19A
Kierownik Kliniki : doc. dr hab. med. Edward Czerwiński
** Zakład Kinezyterapii Instytutu Rehabilitacji AWF, Kraków Al.
Jana Pawła II 78
Densytometria jest obecnie szeroko stosowaną metodą
pomiaru
gęstości
mineralnej
w
róŜnych
schorzeniach
metabolicznych tkanki kostnej, a szczególnie w osteoporozie.
Dostępne obecnie w diagnostyce aparaty typu całego ciała dają
moŜliwość oceny gęstości mineralnej praktycznie w kaŜdym
elemencie kośćca. Stwarza to moŜliwość analizy róŜnych schorzeń
tkanki kostnej o charakterze miejscowym, w tym na przykład
diagnostyki i monitorowania zespołu Sudecka lub oceny gęstości
mineralnej wokół elementów endoprotezy.
Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia moŜliwości
diagnostycznych w ocenie gęstości mineralnej w zakresie bliŜszej
nasady piszczeli w zaburzeniach osi kończyny szpotawej i koślawej.
Przebadano 30 kobiet i męŜczyzn w wieku od 15 do 72 lat,
(średnia 46 lat) hospitalizowanych w Klinice Ortopedii z powodu
zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego w przebiegu zaburzeń
osi kończyny dolnej na poziomie kolana, zarówno z deformacją
koślawą, jak i szpotawą. Wszystkich pacjentów zakwalifikowano do
osteotomii korekcyjnych. W okresie przedoperacyjnym przy uŜyciu
aparatu densytometrycznego DPX-IQ oznaczano gęstość mineralną
kości w zakresie kręgosłupa, bliŜszych odcinków kości udowych
oraz bliŜszej nasady kości piszczelowej w ustalonych ROI (region of
interest). Do kaŜdej analizy wybrano 3 ROI - po stronie bocznej, w
środku i po stronie przyśrodkowej. Pomiary gęstości mineralnej
podano w g/cm2. Ponadto przeprowadzono pomiary zaburzeń
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kątowych osi kończyn dolnych mierzonych przy uŜyciu aparatu
Metrecom firmy Faro oraz radiologicznej goniometrii wykonanej w
planowaniu przedoperacyjnym. Wyniki porównano do 20 pacjentek
z grupy kontrolnej bez zaburzeń osi kończyny dolnych. Stwierdzono
znamienne statystycznie zwiększenie gęstości mineralnej kości w
zakresie przedziału przeciąŜanego oraz zmniejszenie gęstości
mineralnej po stronie przeciwnej. Współczynnik będący ilorazem
gęstości mineralnej przedziału przeciąŜanego do przedziału
odciąŜanego wynosił od 1,2 do 24,5 (SD 5,7). W grupie kontrolnej
ten współczynnik wynosił od 0,95 do 1,4 (SD 0,15). Ponadto
stwierdzono wysoką korelację pomiędzy wartościami kątowymi
zaburzeń osi kończyny a zmianami gęstości mineralnej w zakresie
bliŜszego odcinka piszczeli. Przedyskutowano moŜliwości analizy
gęstości mineralnej bliŜszej nasady piszczeli w oparciu o ocenę
kliniczną i wynik pooperacyjny.
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R26
ASSESSMENT OF BONE MINERAL DENSITY OF
PROXIMAL TIBIA IN LOWER EXTREMITY AXIS
DEVIATION
Nowak Karol*, Kukiełka Radosław T.*, Czerwiński Edward*,
Szczygieł Andrzej**
Department of Orthopaedics of Collegium Medicum of Jagiellonian
University, Kraków,
Institute of Rehabilitation of Academy of Physical Education,
Kraków, Poland**
In patients with lower extremity axis deviations bone
mineral density (BMD) and structure used to be examined basing on
x-ray examination. Densitometry puts new light for estimation of
bone mineral density in many bone diseases. This method is widely
used for bone mineral density measurements in different disorders
of bones, specially in osteoporosis. Nowadays total body
densitometers allow for bone mineral density estimation in different
bone diseases of the local character like Sudeck syndrom or bone
mineral density around implants of endoprothesis. This paper is the
presentations of widening range of diagnostic tools in BMD
assessment of proximal tibia in lower extremity axis deviations.
Bone mineral density was estimated in 30 women and men
(mean age 46 yrs (from 15 to 72) treated operatively in Department
of Orthopaedics because of lower extremity axis deviations on the
knee level with both valgus and varus deformity. For preoperative
evaluation we performed goniometry, based on X-ray examination
of the whole lower extremity. We also evaluated leg axis deviation
using Metrecom device (Faro). Bone mineral density examination of
proximal tibia was measured on Lunar DPX-IQ densitometer using
femur option 750mA. BMD was analysed in three regions of
interest: medial, central and lateral and results were compared to the
control group (20 women). We also measured BMD of lumbar spine
and proximal femur in all patients. All results were expressed in
g/cm2. We developed the coefficient, which was the ratio of BMD
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in overweighted compartment to BMD in underweighted
compartment of the knee.
Increased bone mineral density was found on the side of
overweighted compartment in comparison to underweighted side in
all patients. These differences were not observed in control group.
The coefficient ranged from 1,2 to 24,5 (SD 5,7), while in control
group the ratio was from 0,95 to 1,4 (SD 0,15). It seems that
increased pressure for the compartment is bound with increased bmd
of the side of proximal tibia. Using WHO criteria for bmd
measurements in lumbar spine and proximal femur we didn’t find
higher prevalence of osteoporosis, what is reported by some authors.
We found strong correlation between differences of bmd in
compartments and angle of lower extremity axis deviation
(goniometry and Metrecom). We conclude that analysis of BMD in
proximal tibia can be helpful method in estimation of patients with
leg axis deviation. Research on this will be continued.
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R27
WSPÓŁCZESNE ZASADY LECZENIA
OSTEOPOROZY
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Klinika Chorób Wewnętrznych,
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Osteoporoza definiowana przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) jako ubytek gęstości minerału kostnego (BMD) prowadzi poza zmianami BMD – do znacznie groźniejszych następstw dla
pacjenta, jak złamania kostne i ich powikłania. Stosowane obecnie
metody leczenia osteoporozy mają na celu doprowadzenie do
przyrostu
minerału
kostnego
oraz
zmniejszenia
ilości
nowopowstałych złamań kostnych.
Leczenie osteoporozy - ze względu na jej złoŜoną patogenezę jest wielopłaszczyznowe i obejmuje: zalecenia co do diety bogatej w
wapń i witaminy, szczególnie D, codziennie wykonywane ćwiczenia
fizyczne ogólnorozwojowe i izometryczne, zaprzestanie palenia
tytoniu, identyfikację i usunięcie czynników ryzyka oraz celowaną
farmakoterapię, związaną z wykorzystaniem hormonalnej terapii
zastępczej (HTZ), kalcytoniny (CT), bisfosfonianów (B), a takŜe
innych leków oddziałujących na metabolizm tkanki kostnej.
Leczenie powinno być wdroŜone u osób ze złamaniami kręgów i
szyjki kości udowej, z BMD poniŜej T-score 2,0 oraz
występującymi czynnikami ryzyka.
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R27
PRESENT RULES FOR TREATMENT OF
OSTEOPOROSIS
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Klinika Chorób Wewnętrznych,
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Osteoporosis defined by the World Health Organization (WHO) as
decreased bone mineral density (BMD) leads – except the BMD
changes – to even more serious consequences for the patient such as
bone fractures and their complications. The actual methods of
treatment of osteoporosis tend to increase bone mineral density as
well as decrease the number of spontaneous osteoporotic bone
fractures.
Treatment of osteoporosis due to it’s complicated pathogenesis is
complex and includes: dietary recommendations (adequate calcium
and vitamin D intake), general and isometric physical exercises,
discontinuation of tobacco smoking, identification and elimination
of risk factors, specific drug treatment which includes the use of:
hormone replacement therapy (HRT), calcitonin (CT),
bisphosphonates (B) and other pharmaceuticals influencing bone
metabolism.
Treatment should be started in patients with vertebral and/or
femur bone fractures, in patients with decreased BMD (T-score
below 2,0) and several risk factors for osteoporosis.
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R28
ROLA KALCYTONINY W LECZENIU
OSTEOPOROZY-SPOSTRZEśENIA W ASPEKCIE
CODZIENNEJPRACY W ODDZIALE
Prof. dr M. Azria, Novartis Pharma Inc., Basel, Switzerland
W miarę jak zbliŜamy się do 21 stulecia z obietnicą dłuŜszego Ŝycia
dla coraz większej ilości ludzi, leczenie osteoporozy nakłada na nas
obowiązek wypracowania zintegrowanej, trójwymiarowej strategii,
która łączyłaby w sobie skuteczność, bezpieczeństwo i elastyczność
stosowania.
Obecnie zapobieganie i leczenie osteoporozy jest moŜliwe dzięki
wielu róŜnym podejściom do leczenia - tak stosowania metod
farmakologicznych jak i niefarmakologicznych.
Leczenie przy zastosowaniu leków zostało rozwinięte w ciągu
ostatnich kilku lat i jest ono oparte na preparatach wapnia, witaminy
D, estrogenach i kombinacjach estrogenowo-progestagenowych
(HRT), specyficznych modulatorów receptora estrogenowego,
bifosfonianów i kalcytoniny. Podstawowym mechanizmem działania
wszystkich wymienionych leków było hamowanie działalności
resorpcyjnej w obrębie tkanki kostnej.
W farmakoterapii podstawową rolę odgrywa bezpieczeństwo i
odpowiednie dobranie preparatu dla poszczególnego pacjenta.
Powód, dla którego kalcytoninę uwaŜa się za lek lepszy od innych
jest taki, Ŝe w ponad 30-letniej praktyce nie zauwaŜono większych
zastrzeŜeń co do bezpieczeństwa jej stosowania, za wyjątkiem paru
przypadków wystąpienia nadwraŜliwości, głównie przy podawaniu
drogą parenteralną. ChociaŜ kalcytonina ma relatywnie długi czas
działania, to jej okres półtrwania jest krótki, a co najwaŜniejsze czas
obecności w tkance kostnej jest ograniczony.
Nie poznano do tej pory interakcji kalcytoniny z jakimikolwiek
produktami Ŝywnościowymi, czy lekami oraz nie zanotowano
komplikacji ze strony układu pokarmowego czy nerek, które
uniemoŜliwiałyby stosowanie leku.
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Kalcytonina łososiowa w formie spray`u donosowego zatwierdzona
przez amerykańską FDA (Food and Drug Administration) w 1995
roku, okazała się być lekiem doskonale tolerowanym tak lokalnie
jak i ogólnoustrojowo (bez negatywnego wpływu na funkcje nosa) i
dlatego optymalnie nadającym się do długoterminowej terapii.
Zakres tolerancji leku jest relatywnie wysoki, co powiększa
efektywność leczenia.
Skuteczność leczenia kalcytoniną została potwierdzona na
podstawie wielu badań (np. Christiansena, Rico Lenza, MEDOS,
PROOF, Kanis i innych). Skuteczność działania kalcytoniny opiera
się na stwierdzaniu znacząco niŜszej ilości złamań, głównie poprzez
poprawę wytrzymałości kości, co dzieje się za pośrednictwem
stymulowania fizjologicznej aktywności kości poprzez receptory
znajdujące się na osteoklastach. W dodatku wykazano pewne
właściwości analgetyczne kalcytoniny.
Podsumowując leczenie osteoporozy opiera się na trójwymiarowej
strategii integrującej w sobie skuteczność, bezpieczeństwo
stosowania i szeroki zakres tolerancji leku. Czynnikiem
farmakologicznym, który zaspokaja wszystkie te trzy wymogi jest
kalcytonina, w szczególności w postaci podawanej donosowo, co
budzi coraz większe uznanie u lekarzy na co dzień zajmujących się
problemem osteoporozy.
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R28
THE ROLE OF CALCITONIN IN THE
MANAGEMENT OF OSTEOPOROSIS
IN DAY-TO-DAY PRACTICE
Prof. Dr. M. Azria, Novartis Pharma Inc., Basel, Switzerland
As we approach the 21st century with its promise of even greater
longevity for more and more people, osteoporosis management calls
for an integrated, three-dimensional strategy involving efficacy,
safety and compliance.
Currently, prevention and treatment use many different approaches,
including both pharmacological and non-pharmacological methods.
Drug-based treatments that have been developed in the last few
years include calcium and/or vitamin D, oestrogen or oestrogenprogestogen combinations (HRT), specific oestrogen-receptor
modulators, bisphosphonates and calcitonin, the principal property
of all of which is their anti-bone-resorptive activity.
Considerations of safety and patient compliance are particularly
important in the choice of drug therapy. This is where calcitonin is
thought to have an advantage over many other pharmacological
treatments in that, in more than 30 years’ experience, it has not
shown major safety concerns, except for very rare cases of
hypersensitivity reaction, mainly with the injectable form. Although
it has a relatively long duration of effect, its elimination half-life is
short and, most importantly, its residence time in bone is limited.
There are no known food or drug interactions, and no
gastrointestinal or renal issues that impose restrictions on its use.
The nasal-spray form of salmon calcitonin, approved by the US
Food and Drug Administration in 1995, is extremely well tolerated
both locally and systemically (with no adverse effect on nasal
function), and therefore optimally suited to long-term use. The level
of compliance is relatively high and thus enhancing the
effectiveness of treatment.
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The efficacy of calcitonin has been demonstrated in numerous
studies (e.g. Christiansen, Rico Lenza, MEDOS, PROOF, Kanis,
etc.). It is reflected in a significant reduction of fracture rate, mainly
due to an improvement in bone strength, and is based on its
physiological-type activity in bone via specific receptors on
osteoclasts. In addition, it has been shown to possess analgesic
properties.
In conclusion, the management of osteoporosis demands a threedimensional therapeutic strategy integrating efficacy, safety and
compliance. A prime example of an agent that offers all three
elements is calcitonin, especially the intranasal form, which is
gaining increasing recognition in day-to-day therapeutic practice.

86

R29
MIACALCIC (SALMON-CALCITONIN) NASAL
SPRAY PREVENTS VERTEBRAL FRACTURES
IN ESTABLISHED OSTEOPOROSIS. FINAL
WORLD WIDE RESULTS OF THE „PROOF”
STUDY
Alberto Gimona, Kim Andriano and Peter Richardson for the
PROOF study group: Novartis Pharm., Basel CH, East Hanover, NJ
USA
The PROOF (Prevent Recurrence of Osteoporotic Fractures) study
is a 5-year, double-blind, randomized, placebo-controlled study on
prevention of vertebral fractures (VFs). 1255 post menopausal
women with established OP were randomized to placebo (PL) or
100, 200, 400 IU/day Salmon Calcitonin Nasal Spray (SCNS,
Miacalcic Nasal Spray). All patients received 1g Ca and 400 IU Vit
D. The primary analysis was ITT on time to first VF in patients who
had 1 to 5 prevalent VFs (n=910). 65 patients had more than 5 VFs
at baseline and 269 had no prevalent VFs. All baseline
characteristics were comparable across groups. A 36% reduction in
the relative risk of new vertebral fractures compared to PL was
observed in the 200 IU group (RR=0.64; 95%CI=0.43-0.96;
p-value=0.03). The 400 IU group showed a non significant 22.1%
reduction in the same analysis (p=0.20). No effect in the 100 IU
group was observed. The positive results in the 200 IU group were
confirmed when all the patients (without prevalent VFs and with
more than 5 prevalent VFs) were included in the analysis (RR=0.67;
95%CI=0.47-0.97; p-value=0.03). The mean increment from
baseline at endpoint year 5 in L1-L4 BMD for the PL, 100, 200, and
400 IU was 0.5, 1.0, 1.2 and 1.5% respectively. The increases in LSBMD were statistically significant (SS) over baseline in the active
treatment groups at all timepoints but not in the PL group. The LSBMD changes were SS different compared to PL in all treatment
groups for the first 2 years of treatment and for the 400 IU group up
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to year 3. Serum CTX decreased significantly vs placebo in the 200
IU and 400 IU groups at all timepoints up to year 5 (p<0.001). When
the overall effect (average effect from baseline to year 5) is
considered the 200 IU and 400 IU groups produced a statistically
significant suppression over placebo (-12.3%, p=.01 and -13.9%,
p=.008 respectively). The study was not powered to detect a
treatment effect on non-vertebral fractures; however 5 hip fractures
were observed in 315 patients (1.6%) in the 200 IU group versus 9
of 305(3.0%) in the PL group (RR:0.52, 95%CI=0.17-1.56, p=0.24).
In the 100IU and 400IU groups, 1(0.3%) and 7(2.2%) hip fractures
were observed. SCNS pooled data showed a SS reduction in the risk
of developing upper limb and hip fractures (RR=0.57, CI=0.35-0.92,
p= 0.02). SCNS at the dose of 200 IU/day reduces the risk of new
vertebral fractures in postmenopausal women with established
osteoporosis.
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OSTEOPOROZA MŁODYCH DOROSŁYCH
Andrzej Sawicki
Warszawskie Centrum Osteoporozy i Gospodarki Wapniowej „Osteomed”
Samodzielna Pracownia Metabolizmu Mineralnego i Chorób Kości Iśś
Warszawa
Osteoporoza u młodych lub dorosłych w średnim wieku bez znanych czynników ryzyka zaniku kostnego jest coraz częściej rozpoznawana.
W odróŜnieniu od osteoporoz inwolucyjnych po 50 r.Ŝ. oraz wieku podeszłego związanych z niedoborami hormonalnymi lub procesami starzenia, u
młodych dorosłych w wieku 20 – 50 lat dominują osteoporozy wtórne lub
przyczyna pozostaje nieznana. U młodych chorych z niskim BMD bez lub
ze złamaniami kości naleŜy podejrzewać osteomalację, zespół złego wchłaniania, osteogenesis imperfecta ossium, zespól Turnera, anorexia nervosa,
pierwotną lub wtórną nadczynność przytarczyc, cukrzycę typu I, mastocytozę, hypofosfatazję, chorobę nowotworową oraz wykluczyć przewlekłe podawanie kortykosteroidów, antagonistów wit. K, leków przeciwpadaczkowych oraz alkoholizm i długotrwałe unieruchomienie. U pozostałych
chorych bez wymienionych czynników ryzyka osteoporozy oraz z T-score
poniŜej – 2,0 w kręgosłupie i/lub kości udowej lub w innej lokalizacji, pozostaje rozpoznanie osteoporozy idiopatycznej. Wobec braku istotnych
odchyleń w badaniach metabolizmu mineralnego i markerów obrotu kostnego, trepanobiopsja kości biodrowej z histomorfometryczną oceną parametrów statycznych i dynamicznych morfologii kości gąbczastej i aktywności komórkowej, pozostaję metodą z wyboru dla ustalenia rozpoznania oraz
podjęcia celowanego leczenia. Dotychczasowe badania kazuistyczne
wykazywały na zaburzenia sekrecji PTH, CT, przemiany wit.D, IL-1,
zwiększoną resorpcję i obrót kostny. U naszych młodych dorosłych z
zanikiem kostnym ze złamaniami lub zagraŜającym złamaniami ocena
kliniczna, metaboliczna oraz badania histomorfometryczne kości gąbczastej
talerza biodrowego wskazują na rozkojarzenie czynności osteoblastów i
osteoklastów w róŜnych konfiguracjach n.p.: a. defekt osteoblastów: a1niedostateczne tworzenie, a2- upośledzenie dojrzewania i/lub a3- zaburzenia
mineralizacji nowopowstałej kości, b. defekt osteoklastów: b1 – nadmierne
niszczenie dojrzałej kości, b2 – brak aktywności.
Osteoporoza „idiopatyczna” młodych dorosłych ma róŜnorodne
podłoŜe etiopatogenetyczne. Histomorfometria kości umoŜliwia dobór
celowanego leczenia ukierunkowanego na czynność osteoblastów i/lub
osteoklastów.
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P31
LECZENIE OSTEOPOROZY
POMENOPAUZALNEJ ESTROGENAMI,
KALCYTONINĄ, BISFOSFONIANEM, WITAMINĄ
D, WAPNIEM I FLUORKAMI
A.Słabik-Ledóchowska1, E.Marcinowska2, M.Tałałaj2,
P.Kapuściński2
1
Klinika Ginekologii i PołoŜnictwa i 2Klinika Chorób
Wewnętrznych CMKP, Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Celem pracy było porównanie wpływu róŜnych metod leczenia na
gęstość mineralną kości /BMD/ i liczbę złamań kręgów u kobiet z
osteoporozą pomenopauzalną.
2-letnim, prospektywnym badaniom poddano 180 kobiet z
osteoporozą pomenopauzalną (T-score poniŜej –2,5 SD) w wieku
55-85 lat, średnio 11 lat po menopauzie. Pacjentki podzielone
zostały na 8 grup - porównywalnych pod względem wieku, BMD i
czasu trwania menopauzy - leczonych w sposób następujący:
1 (n=25) CT 100 IU/d przez 10 kolejnych dni kaŜdego miesiąca i
CaCO3 2g dziennie; 2 (n=30) estradiol 2mg/d i CaCO3 2g/d; 3
(n=20) CaCO3 2g dziennie; 4 (n=20) 1α-OH witamina D3 (1αOHD3) 0,5µg/d; 5 (n=20) 1α-OHD3 0,5µg/d i CaCO3 2g/d.; 6 (n=25)
klodronian 400mg/dobę, 1α-OHD3 0,25µg/d i CaCO3 2g/d; 7 (n=20)
NaF 30 mg dziennie, 1α-OHD3 0,5µg/d i CaCO3 2g/d.; 8 (n=20)
grupa kontrolna, bez leków.
Co 6 miesięcy oceniano parametry homeostazy Ca-P-Mg,
biochemiczne wskaźniki przebudowy kostnej, BMD kręgosłupa
lędźwiowego i bliŜszej nasady kości udowej, a co 12 miesięcy
wykonywano rtg kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego.
Wykazano, Ŝe 2-letnie leczenie estradiolem, kalcytoniną,
klodronianem i 1α-OHD3 z suplementacją wapnia powoduje istotny
wzrost BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oraz bliŜszej
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nasadzie kości udowej oraz zmniejszenie liczby nowych złamań
kręgów /p<0,02/. Leczenie NaF zwiększało BMD w kręgosłupie
/p<0,05/, ale zmniejszało w szyjce kości udowej /p<0,02/.
Podawanie jedynie CaCO3 nie wpływało na masę kostną i BMD
obniŜało się podobnie jak w grupie kontrolnej /p<0,05/.
Leczenie estradiolem, kalcytoniną, klodronianem i 1α-OHD3 wraz z
suplementacją wapnia zapobiega ubytkowi kości beleczkowej i
korowej u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną, ale konieczne
jest dokładne badanie kliniczne i ocena przeciwwskazań przy
wyborze właściwej terapii.
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R31
TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL
OSTEOPOROSIS WITH ESTROGEN,
CALCITONIN, BISPHOSPHONATE, VITAMIN
D,CALCIUM AND FLUORIDE
A.Słabik-Ledóchowska1 E.Marcinowska2, M.Tałałaj2 ,
P.Kapuściński2 ,1 Dept. of Gynecology and 2Dept. of Internal
Medicine, Postgraduate Medical Education Centre, Czerniakowska
231, 00-416 Warsaw
The aim of the study was to quantify and compare the effects of
different treatment regiments on bone mineral density /BMD/ and
vertebral fracture rate in women with postmenopausal osteoporosis.
180 women suffering from postmenopausal osteoporosis (T-score
below –2,5), aged 55-85 years, on an average 11 years after the
menopause were enrolled in a 2-year prospective study. The patients
were divided into 8 comparable groups regarding age, BMD and
years after the menopause, and treated as follows:
1 (n=25) CT 100 IU daily for 10 consecutive days every month and
2g CaCO3 daily; 2 (n=30) estradiol 2 mg daily and CaCO3 2 g/day; 3
(n=20) CaCO3 2 g daily;4 (n=20) 1α-OH vitamin D3 (1α-OHD3) 0.5
µg daily; 5 (n=20) 1α-OHD3 0.5 µg/day and CaCO3 2 g/day; 6
(n=25) clodronate 400 mg, 1αOHD3 0.25 µg and CaCO3 2g daily; 7
(n=20) NaF 40 mg/day, 1α-OHD3 0.5 µg/day and CaCO3 2 g/daily;
8 (n=20) control group /untreated/.
Biomechanical parameters of Ca-P homeostasis, bone turnover
markers, BMD of the lumbar spine and proximal femur were
determined every 6 months and X-rays of the thoracic and lumbar
spine were performed every 12 months.
It was found that 2-year treatment with estradiol, CT, clodronate and
1α-OH vitamin D3 with calcium supplement resulted in a significant
increase of BMD in both lumbar spine and proximal femur and
decrease in a number of new spine fractures (P<0.002). The therapy
with fluoride increased BMD in the spine (P<0.05) while decreased
in femoral neck (p<0.02). The treatment with calcium alone did not
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influence bone mass and BMD decreased equally as in the
controlgroup (p<0.05).
Treatment with estradiol, CT , clodronate and 1α-OH vitamin D3
with calcium supplement effectively prevented loss of both
cancellous and cortical bone in patients with postmenopausal
osteoporosis but careful clinical examination and search for
contraindications are necessary at baseline to determine the
appropriate treatment.
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R32
Bifosfoniany w leczeniu osteoporozy
Fleisch
Av. Désertes 5, CH-1009 Pully, Switzerland
Wstęp
Bifosfoniany są syntetycznymi związkami charakteryzującymi się
wiązaniami P-C-P. Poprzez zastąpienie wodoru przy atomie węgla, stało się
moŜliwe zsyntetyzowanie róŜnych bifosfonianów, kaŜdy ze swoistą tylko
dla siebie fizykochemiczną, biologiczną, terapeutyczną i toksykologiczną
charakterystyką. W róŜnych chorobach kości siedem z nich jest osiągalne
na rynku, szczególnie w chorobie Pageta, chorobach nowotworowych kości,
osteoporozie i zwapnieniom heterotropowym.
Efekt fizykochemiczny
Bifosfoniany mają duŜą zdolność wiązania się z fosforanami wapnia i
włączania do mineralizacji kości, co wyjaśnia ich speecyficzne działanie na
kości. In vitro hamują zarówno tworzenie jak i rozpuszczanie kryształów
fosforanów wapnia.
Wpływ na mineralizację
Podane w duŜych dawkach bifosfoniany mogą zahamować prawidłową i
ektopiczną mineralizację. W odróŜnieniu od wpływu na resorpcję kości, ten
efekt wynika z fizykochemicznego zahamowania wzrostu kryształu.
Wpływ na resorpcję kości
Głównym efektem działania bifosfonianów jest zahamowanie resorpcji
kości. Ich moŜliwości w tym aspekcie róŜnią się znacznie, nowsze związki
są kilka tysięcy razy bardziej aktywne, aniŜeli pierwsze wynalezione.
Bifosfoniany były szeroko badane u zwierząt, szczególnie w osteoporozie
doświadczalnej.
W przeciwieństwie do wpływu na mineralizację, która jest związana z
fizykochemicznym
zahamowaniem
wzrostu
kryształu,
wpływ
antyresopcyjny jest związany z reakcja komórkową. Część z tego wpływu
jest związana z zahamowaniem czynności osteoklastów, kiedy te komórki
wchłoną minerały zawierające bifosfoniany podczas procesu resorpcji.
RóŜne mechanizmy są stosowane, jak zahamowanie wydzielania kwasów,
inhibicja pewnych fosfataz, szczególnie białkowej fosfatazy tyrozyny, takŜe
metaloproteinaz, zmiany w cytoszkielecie oraz brzeŜku szczoteczkowym.
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Poza wpływem na aktywność osteoklastów, włączona jest niŜsza liczba
osteoklastów. To ostatnie zjawisko moŜe być związane ze zmniejszoną
rekrutacją komórek lub zmniejszona ich przeŜywalnością. Zahamowanie
rekrutacji nowych osteoklastów moŜe występowac jako bezpośredni wpływ
na prekursory komórek albo przez pośredni wpływ na osteoblasty. W ten
sposób bifosfoniany stymulują te komórki do produkcji inhibitorów
formacji osteoklastów. Krótsza przeŜywalność jest głównie związana z
indukcją apoptozy osteoklastów.
Ostatnie badania wykazały, Ŝe nie wszystkie bifosfoniany działają poprzez
taki sam mechanizm. Podczas gdy związki zawierające atom azotu działają
przez zahamowanie isoprenylacji GTP wiąŜących białek, to droga
hamowania mewalonianu, etidronianu, klodronianu i tiludronianu występuje
poprzez wbudowanie cząstki w ATP i moŜliwość działania w innym
mechanizmie.
Mechanizm działania w osteoporozie
NajwaŜniejszym działaniem jest hamowanie resorpcji kości. To przedstawia
się w spadku obrotu kostnego, który prowadzi do zmniejszenia utraty masy
kostnej. Zahamowanie resorpcji moŜe indukować zwiększenie gęstości
mineralnej kości i masy kostnej.
Farmakokinetyka
Bifosfoniany mają niską wchłanialność w jelitach, dla nowszych
bifosfonianów zwykle poniŜej 1%. Wchłanianie spada, jeśli związki są
spoŜywane z pokarmem oraz w obecności wapnia.
Wiązanie P-C-P w bifosfonianach jest całkowicie odporne na hydrolizę
enzymatyczną. Dotychczas badane bifosfoniany są wchłaniane,
przechowywane i wydzielane niezmienione. Bifosfoniany są szybko
usuwane z osocza, będąc w 20-60% zdeponowane w kościach, a pozostała
część wydalana z moczem. W kości deponują się w miejscach mineralizacji,
jak równieŜ pod osteoklastami. Ich czas połowiczego rozpadu w kościach
jest bardzo długi.
Zastosowanie u ludzi w osteoporozie
U ludzi bifosfoniany były z powodzeniem w przeciągu ostatnich 20 lat
stosowane w chorobach ze zwiększonym obrotem kostnym, jak choroba
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Pageta, choroba nowotworowa kości, jak równieŜ w osteoporozie. W tej
ostatniej chorobie badano wiele bifosfonianów, przy czym najwięcej danych
uzyskano dla alendronianu.
Wpływ na BMD
Pierwsze kontrolowane badania zostały przeprowadzone dla etidronianu.
Badania wykazały istotne zwiększenie gęstości mineralnej kości w kręgach
oraz bliŜszym odcinku kości udowej, w szczególności w zakresie krętarza
większego. Ten wpływ jest obecny zarówno u kobiet z osteoporozą (takŜe
posterydową), jak równieŜ u kobiet bez osteoporozy. Podobne wyniki w
gęstości mineralnej kości były stwierdzone z klodronianem, risedronianem,
pamidronianem i ibandronianem. Efekty były zauwaŜalne zarówno w
doustnym jak i przerywanym doŜylnym podawaniu.
Najszerszej zakrojone badania zostały przeprowadzone z alendronianem.
Wszystkie z nich wykazały zwiększenie gęstości mineralnej kości w
zakresie kręgosłupa i bliŜszego odcinka kości udowej w porównaniu ze
spadkiem lub brakiem zmian w grupach kontrolnych. Najbardziej korzystną
dawką wydaje się być 10 mg. Te efekty zostały uzyskane u pacjentek po
menopauzie lub starszych, zarówno z jak i bez osteoporozy, jak równieŜ z
posterydową utratą masy kostnej.
Ostatnie badania wykazały, Ŝe etidronian jak równieŜ i alendronian moŜe
mieć sumacyjny efekt podczas podawania wspólnie z estrogenami.
Wpływ na złamania
W wielu badaniach alendronian powoduje ok. 50% spadek w występowaniu
złamań kręgosłupa. Towarzyszy temu polepszenie wskaźnika deformacji
kręgów, jak równieŜ mniejszego tempa utraty wzrostu. W dodatku obniŜa
się znacząco występowanie innych złamań, w tym ok. 50% złamań w
okolicy biodra.
Ostatnio stwierdzono równieŜ, iŜ risendronian równieŜ zmniejsza częstość
występowania złamań kręgosłupa.
Toksyczność i objawy uboczne
Z powodu silnego wiązania się z tkanką kostną, bifosfoniany ogólnie
charakteryzują się małą toksycznością. Efekty uboczne pojawiają się tylko
w przypadku stosowania dawek znacznie wyŜszych aniŜeli dawki
terapeutyczne. U zwierząt ostra toksyczność jest związana głównie z silną
hypokalcemią. Zmiany przewlekłe poza oczywiście zmianami w tkance

96

kostnej pojawiają się w nerkach.
U ludzi efekty uboczne zaleŜne są od stosowanego związku i wdroŜonej
dawki. W przypadku etidronianu praktycznie jedynym efektem ubocznym
jest zahamowanie mineralizacji, która pojawia się przy stosowaniu dawek
wyŜszych jak np. w chorobie nowotworowej kości i chorobie Pageta, ale nie
w dawkach stosowanych w osteoporozie. Na początku leczenia, pochodne
aminowe, podczas podawania w duŜych doŜylnych dawkach powodują
zespół pyrexii, wykazując przedłuŜenie reakcji ostrej fazy przez okres 2-3
dni.
Bifosfoniany doustne są zwykle dobrze tolerowane. Zaburzenia Ŝołądkowojelitowe są najczęstszymi skargami i pojawiają się szczególnie w
stosowaniu bifosfonianów z grupą aminową. U tych ostatnich obserwowano
zapalenia przełyku, a czasami nawet owrzodzenia przełyku, najczęściej
wtedy, kiedy lek był stosowany z niewystarczającą ilości płynów lub gdy
pacjent kładł się ponownie po zaŜyciu leku.
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Bisphosphonates in the treatment of osteoporosis
Fleisch
Av. Désertes 5, CH-1009 Pully, Switzerland
Introduction
Bisphosphonates are synthetic compounds characterized by a P-C-P
bond. By substitution of the hydrogens on the C atom it has been
possible to synthesize a variety of bisphosphonates, each of them
with its distinct physical-chemical, biological, therapeutical and
toxicological characteristics. Seven are today commercially
available for various bone diseases, namely Paget's disease, tumor
bone disease, osteoporosis and heterotopic calcification and
ossification.
Physicochemical effects
The bisphosphonates have a strong affinity to calcium phosphates
and hence to bone mineral, which explains their specific action on
bone. In vitro they inhibit both formation and dissolution of calcium

97

phosphate crystals.
Effect on mineralization
When given in large amounts, bisphosphonates can inhibit both
normal and ectopic mineralization. In contrast to the effect on bone
resorption, this effect is operating through a physical-chemical
inhibition of crystal growth.
Effects on bone resorption
The main action of bisphosphonates is to inhibit bone resorption.
Their potency in this respect varies greatly, the newest compounds
being a few thousand times more active than the first ones
described. The bisphosphonates have been investigated extensively
in animals, especially in experimental osteoporosis.
In contrast to the effect on mineralization, which is due to a physical
chemical inhibition of crystal growth, the antiresorbing effect is cell
mediated. Part of the effect is due to an inhibition of osteoclast
activity when these cells engulf bisphosphonate-containing mineral
during the resorption process. Various biochemical mechanisms
have been implied, such as an inhibition of acid extrusion, an
inhibition of certain phosphatases, especially protein tyrosine
phosphatases, but also of metalloproteinases, and a change in the
cytoskeleton and in the ruffled border.
Besides an effect on the activity of the osteoclasts, a lower number
of osteoclasts is also involved. The latter can be due to a decrease in
recruitment of the cells, or to a decrease in survival. The inhibition
of the recruitment of new osteoclasts could be either through the
direct effect on the precursors or through the intermediate of the
osteoblasts. Thus, bisphosphonates stimulate these cells to produce
an inhibitor of osteoclast formation. The shorter survival appears to
be due largely by the induction of osteoclastic apoptosis.
Recent evidence indicates that not all bisphosphonates act by the
same mechanism. Thus, while the compounds containing a nitrogen
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atom work by inhibiting the isoprenylation of GTP-binding proteins,
secondary to the inhibition of the mevalonate pathway, etidronate,
clodronate and tiludronate are incorporated into ATP containing
molecules and may then act by a different mechanism.
Mechanism of action in osteoporosis
The primary action is the inhibition of bone resorption. This will
result in a decrease in turnover which will lead to a smaller loss of
bone. The inhibition of resorption can induce an increase in bone
mineral density and bone mass.
Pharmacokinetics
Bisphosphonates have a low intestinal absorption, for the newer
bisphosphonates usually below 1%. The absorption diminishes when
the compounds are given with food, and in the presence of calcium.
The P-C-P bond of the bisphosphonates is completely resistant to
enzymatic hydrolysis. The bisphosphonates studied up to now, are
absorbed, stored and excreted unaltered. Bisphosphonates are
rapidly cleared from plasma, 20%-60% being deposited in bone and
the remainder excreted in the urine. In bone, they deposit at sites of
mineralization as well as under the osteoclasts. Their half-life in
bone is very long.
Use in humans in osteoporosis
In humans, bisphosphonates have been used successfully in the past
20 years in diseases with increased bone turnover, such as Paget's
disease, tumoral bone disease, as well as in osteoporosis. Various
bisphosphonates have been investigated in the latter disease, most
data being available with alendronate.
Effect on BMD
The first controlled studies were performed with etidronate. The
studies showed a significant increase in vertebral bone mineral
density in the vertebrae and the hip, especially in the trochanter. The
effect is present both in osteoporotic (also corticosteroid-induced)
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and non osteoporotic women. Similar results on bone mineral
density were also found with clodronate, risedronate, pamidronate
and ibandronate. Effects were seen both with oral and discontinuous
intravenous administration.
The most extensive studies were performed with alendronate. All of
them have shown an increase in bone density both in the vertebrae
and in the hip, compared with a drop or no change in the controls.
10 mg appears to be the most favorable dose. The effects were
obtained in postmenopausal and elderly women with and without
osteoporosis, as well as in corticosteroid induced bone loss.
Recent findings show that etidronate as well as alendronate have an
additive effect when given with estrogen.
Effect on fractures
In various studies alendronate lead to a decrease of about 50% in the
occurrence of vertebral fractures. This is accompanied by an
improvement of the spine deformity index, and a smaller rate of
height loss. In addition, also non-vertebral fractures are diminish
significantly, about 50% for hip fractures.
Recently also risedronate was found to decrease vertebral fractures.

Toxicity and adverse events
Because of their strong binding to bone, bisphosphonates are
generally characterized by low toxicity. The adverse events appear
only at doses much larger than those given pharmacologically. In
animals, the acute toxicity is due mostly to hypocalcemia.
Chronically the first changes, apart of those seen in the skeleton,
appear in the kidney.
In humans, adverse events depend upon the compound and the
amount given. In the case of etidronate, practically the only one is
an inhibition of mineralization, which occurs at higher doses as
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necessary for tumor bone disease and Paget's disease, but not at the
dose used for osteoporosis. At the beginning of treatment, the
amino-derivatives, when given in large doses intravenously, induce
a syndrome with pyrexia showing a similitude with an acute phase
reaction for a period of 2-3 days.
Oral bisphosphonates are generally well tolerated.
Upper
gastrointestinal disturbances are the most common complaint and
occur especially with the bisphosphonates containing an amino
group. Esophagitis and sometimes esophageal ulceration have been
observed with the latter, mostly when the drugs were taken with
insufficient amounts of liquids or when the patient reclined after
dosing.
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MĘśCZYZN:

LECZENIE

Johann D. Ringe, Medizinische Klinik 4, Klinikum Leverkusen,
(University of Cologne)
D-51375 Leverkusen, germany
W przeszłości osteoporoza u męŜczyzn była nierozpoznawana .
Dopiero parę lat temu stało się oczywiste, Ŝe osteoproza u męŜczyzn
jest równieŜ waŜnym zagadnieniem zdrowia społeczeństwa. Dane z
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przeprowadzonych badań z mieszanej grupy populacji męskoŜenskich pacjentów osteoporozy nie są bardzo pomocne dla decyzji
terapeutycznych dla męŜczyzn i jak dotąd tylko nielczne badania
Traiale były przeprowadzone wyłącznie dla grup męŜczyzn. Jest
bardzo mało doświadczenia terapeutycznego z bisfosfonianami
udokumentowane
w
literaturze.
W
kontynuowanych,
prospektywnych kontrolowanych podwójnie traialach oceniamy
wpływ doustnego podawania bisfosfonianu alendronianu-w
porównaniu aktywnej witaminy D3 do allfakalcidiolu u
męŜczyzn.Głównym kryteriu włączeniowym była pierwotna
osteoporoza, kontrolowane placebo grupa była niemoŜliwa do
włączenia z przyczyn etycznych. Leczonych jest 122 męŜczyzn,
średni T-score kręgosłupa lędźwiowego BMDmniejszy niŜ -2,5, 64
ze złamaniami i 58 bez złamań kręgosłupa.Leczeni są w grupie A
obejmującej n=60, średni wiek 52-54 lat, alendronian 10 mg plus
500 mg calcium, lub grupa B n=62, średni wiek 53-54 z 1µg
alfacalcidolu plus 500mg calcium. W grupie A wartośc T-scor
odcinka lędźwiowego kręgosłupa BMD była -3,44, szyjki kości
udowej -2,48. odpowiadające wartości w grupie B były -3.35 i -2.58
odpowiednio.Procent pacjentów z i bez złamań na początku był w
grupie A 53/47 i w grupie B 51/49. Oba sposoby podawania przez
pierwszy rok obserwacji były dobrze tolerowane bez
powaŜniejszych efektów ubocznych lub wyłączeń pacjentów
połączonych z lekiem.Częstość bólów w nadbrzuszu była podobna
w obu grupach 7 i 6 odpowiednio. Jakkolwiek w grupie 6
przypadków wykazywało umiarkowana hypercalcurię. Znamienne
zmniejszenie bólów krzyŜa obserwowano po 6 do 12 miesięcy.
Średni wzrost gęstości po 12 miesiącach osiągnął +7.7% w grupie
A i + 0.9 % w grupie B; odpowiedni wzrost w szyjce kości udowej
był +3.2 i +1.5 (versus grupa B w obu grupach p=0.0001). Jak dotąd
obserwowaliśmy w grupie A 4 złamania i
9 złamań
pozakręgosłuopwych, podczas gdy w grupie B, 10 i 15 odpowiednio
było zarejestrowanych (n.s.).
Z tych początkowych wyników kontrolowanego traialu,
wnioskujemy, Ŝe alendronalet jest dobrze tolerowany przez
męŜczyzn z pierwotną osteoporozą i Ŝe ma przewagę nad
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alfacalcidiolem w odniesieniu do odbudowy BMD kręgosłupa i
szyjnki kości udowej. ZauwaŜyliśmy równieŜ wyraźną tendencję w
kierunku zmniejszenia częstości złamań kręgosłupa wgrupie
leczonych alendronianem. Sugerujemy, Ŝe leczenie alendronianem
moŜe wykaŜać się conajmniej tak efektywne u męŜczyzn jak to było
udokumentowane w postpomenopauzalnej osteoporozie w szeroko
znanych pracach.

R33
OSTEOPOROSIS IN MEN: TREATMENT
WITH ALENDRONATE
Johann D. Ringe, Medizinische Klinik 4, Klinikum Leverkusen,
(University of Cologne)
D-51375 Leverkusen, germany
Male patients with osteoporosis have been neglected in the past.
Only in the last few years it became apparent that also osteoporosis
in men is an important public health issue. Data from existing
treatment studies with mixed female/male populations of
osteoporotic patients are not very helpful for therapeutic decisions
in affected men and so far only few trials have been performed in
solely male patient groups. Especially with bisphosphonates there is
little therapeutic experience documented in literature.
In an ongoing open, prospective controlled two arm trial we study
the effect of the potent oral bisphosphonate alendronate in
comparison to the active vitamin D metabolite alfacalcidol in men.
Since established primary osteoporosis was the major inclusion
criterion, a placebo-controlled study was not possible for ethical
reasons. 122 males (average T-score lumbar spine BMD<-2.5; 64
with 58 without vertebral fractures) are treated either in group A
(n=60, mean age 53.4 years) with 1 ug alfacalcidol plus 500 mg
calcium.
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In group A the initial T-score value of lumbar spine BMD was -3.44
and at the femoral neck -2.48. The corresponding values in group B
were -3.35 and -2.58 respectively. The percentages of patients with
and without vertebral fractures at onset were 53/47 in group A and
51/49 in group B.
During the first year of observation both regimens were well
tolerated without major side effects or drug related drop outs. The
incidence of epigastric events were similar in both groups with 7
and 6 respectively. In group B hovewer 6 cases showed moderate
hypercalcuria. In both groups a significant decrease in back pain
was observed after 6 and 12 months.
The average increases of lumbar spine BMD after 12 months
amounted to +7.7% in group A and +0.9% in group B; the
respective mean increases at the femoral neck were +3.2 and +1.5
(group A vs. B at both sides p.+0.0001). So far we observed in
group A 4 vertebral and 9 non-vertebral fractures, while in group B
10 and 15 respective fractures were registered (n.s)
From this first results of our ongoing trial we conclude that
alendronate is well tolerated by men with primary osteoporosis and
that is superior to alfacalcidol in terms of restoring BMD at the
spine and femoral neck. There is furthermore a clear tendency
towards the lower rate of vertebral fractures in the alendronate
group. We suggest that alendronate therapy may prove to be at least
as effective in males as it was documented for postmenopausal
osteoporosis in the large well-known studies.
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R35
MIEJSCE HORMONOTERAPII ZASTEPCZEJ W
LECZENIU OSTEOPOROZY
S.Radowicki
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
pl.Starykiewicza 1/3
02-015 Warszawa

R36
KORZYŚCI STOSOWANIA HORMONALNEJ TERAPII
ZASTĘPCZEJ

Alina Warenik-Szymankiewicz,
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Akademii
Medycznej w Poznaniu,Ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) została wprowadzona po
raz pierwszy kilkadziesiąt lat temu i jest nadal stosowana w róŜnych
formach i w postaci
coraz
doskonalszych preparatów
farmakologicznych. Dynamiczny rozwój badań naukowych
potwierdza coraz to większe korzyści ze stosowania hormonalnej
terapii u kobiet w okresie pre- i pomenopauzalnym.. Jak wiadomo
HTZ posiada nieocenione właściwości w znoszeniu i niwelowaniu
objawów menopauzalnych mających charakter neurowegetatywny
(uderzenie gorąca, pocenie, chwiejność emocjonalna zaburzenie
snu). Ma to związek przede wszystkim z niewątpliwym wpływem
estrogenów na centralny układ nerwowy, głownie w zakresie
podwzgórza i układu limbicznego. Dotyczy to równieŜ wpływu na
funkcje poznawcze, pamięć, sen a takŜe zmniejszenia ryzyka
występowania choroby Alzheimera.
Jednak główna korzyść ze stosowania HTZ wiąŜe się z jej
działaniem odległym w zakresie układu sercowo-naczyniowego oraz
układu kostnego. Wyniki badań wskazują, Ŝe HTZ zmniejsza
moŜliwość wystąpienia choroby sercowo-naczuniowej o 50%. To
działanie kardioprotekcyjne HTZ wiąŜe się z korzystnym wpływem
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na profil lipidowy, działaniem bezpośrednim i pośrednim na
naczynia krwionośne oraz z wpływem na układ krzepnięcia.
Korzystny wpływ estrogenów na metabolizm tkanki kostnej
jest od dawna udowodniony. UwaŜa się, Ŝe minimalne stęŜenie
estradiolu działające stabilizująco na tkankę kostna wynosi średnio
50-60 pg/ml. Dlatego teŜ celem HTZ w prewencji i leczeniu i
osteoporozy jest utrzymanie stęŜenia estradiolu na wymienionym
wyŜej poziomie.
HTZ wywiera równieŜ korzystny wpływ na inne tkanki docelowe
takie jak skóra, śluzówki oka, układ moczowo-płciowy. Jednak
waŜne znaczenie ma zalecenie, Ŝe u kaŜdej pacjentki decyzja o
rozpoczęciu HTZ, sposób jej prowadzenia powinien być
indywidualnie rozwaŜany.
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R 37
HORMONOTERAPIA W PRAKTYCE
CODZIENNEJ
Magdalena Krzyczkowska – Sendrakowska
Katedra i Klinika Ginekologii i PołoŜnictwa CMUJ
Kraków ul. Kopernika 23
Rodzaj hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) powinien być
dobrany tak, by spełniał zasadnicze cele tej terapii tzn. zapewniał
profilaktykę chorób układu sercowo - naczyniowego, osteoporozy,
choroby Alzheimera i jednocześnie był akceptowany i dobrze
tolerowany przez pacjentkę. NaleŜy zatem indywidualnie dobrać
rodzaj leku, dawkę, drogę podania doustną lub przezskórną i
sposób leczenia sekwencyjny lub ciągły.
Terapię sekwencyjną stosuje się na ogół u kobiet
młodszych. Terapia ciągła estrogenowo - progestagenowa jest
chętniej akceptowana bowiem wiąŜe się z brakiem krwawień
miesięcznych. Stosowanie terapii ciągłej nie zmniejsza korzyści
HTZ w profilaktyce chorób układu sercowo – naczyniowego, jest
skuteczniejsze w profilaktyce osteoporozy, prowadzi do atrofii
endometrium i utrzymuje je w tym stanie przez cały czas leczenia.
U kobiet stosujących ten typ leczenia niŜsze jest wg niektórych
autorów ryzyko zachorowania na raka sutka.
Drogę podania leku naleŜy uzaleŜnić od obecności
szczególnych wskazań do podania estrogenów przezskórnie jak:
ryzyko choroby zakrzepowo - zatorowej, hipertrójglicerydemia,
nadciśnienie, kamica Ŝółciowa, otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu a
takŜe od preferencji pacjentki.
Wybór preparatu powinien zaleŜeć od indywidualnych wskazań i
tak u kobiet ze schorzeniami układu sercowo - naczyniowego
korzystniejsze są leki doustne i pochodne progesteronu nie
wykazujące aktywności androgennej, zaś w osteoporozie pochodne
19-nortestosteronu. U kobiet najstarszych z osteoporozą moŜna
rozwaŜyć podawanie tibolonu.
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Przed wdroŜeniem HTZ powinno się wykonać
obligatoryjnie badanie ginekologiczne, ultrasonograficzne z oceną
endometrium oraz mammograficzne i powtarzać je co rok. W wielu
przypadkach wskazane jest określenie poziomu estradiolu i FSH,
cholesterolu: całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów a takŜe
badanie densytometryczne.

109

R38
WPŁYW HORMONALNEJ TERAPII NA GĘSTOŚC
MINERALNĄ KOŚCI U MĘśCZYZN
S.Zgliczyński
Klinika Endokrynologii CMKP
ul.Cegłowska 80
01-809 Warszawa

R39
Selektywne modulatory receptorów estrogenowych w
zapobieganiu osteoporozie
Louis V. Avioli, M.D., F.A.C.E.
Washington University School of Medicine, 216 South Kingshighway
Blvd., St. Louis, MO 63110 USA

Osteoporoza, która dotyczy ponad populacji powyŜej 75
milionów w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europy staje się
coraz lepiej rozpoznawalnym międzynarodowym problemem
zdrowotnym. DuŜa róŜnorodność stosowanych leków w
systemach leczniczych lub zapobiegawczych ma ograniczenia
w zastosowaniu z powodu efektów ubocznych, przerwania
leczenia lub często niekorzystnych protokołów efektywności
działania leku. Jest takŜe wiadomym, iŜ estrogeny w kaŜdej
formie w dawce równowaŜnej 0.3-1.25 mg estryfikowanych
estrogenów dziennie przy podawaniu doustnym lub
przezskórnym są efektywne w zapobieganiu pomenopauzalnej
utracie tkanki kostnej. Wyniki z wielu róŜnych badań
epidemiologicznych zaprojektowanych do analizy efektów
hormonalnej terapii zastępczej na system sercowo-naczyniowy
u kobiet stosujących HRT, równieŜ wykazały zmniejszone
ryzyko zachorowalności i śmiertelności na choroby układu
sercowo-naczyniowego u kobiet stosujących HRT. Pomimo
tych obserwacji staje się coraz bardziej oczywistym, jak
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niewielkie zastosowanie ma HRT. Czynniki, które wpływają
na nietolerancję lub brak akceptacji
HRT u
pomenopauzalnych kobiet to niechęć do krwawień po
odstawieniu, które wynikają z cyklicznej terapii estrogenowoprogestagenowej, napięcie lub ból sutków, słaba tolerancja na
progestageny i strach przed rakiem sutka. W rzeczywistości
wiele kobiet nie wykupuje przepisywanych recept na
estrogeny, stosuje leczenie z przerwami lub sporadycznie, albo
przerywają terapię na stałe po 21-24 miesiącach. ChociaŜ
niehormonalne schematy lecznicze zapobiegające utracie masy
kostnej u pomenopauzalnych kobiet takie jak bifosfoniany są
rekomendowane jako środki zastępcze HRT, te czynniki
farmakologiczne często wymagają rygorystycznych schematów
dawkowania z powodu róŜnych
powikłań Ŝołądkowojelitowych.
Ostatnio zostały wprowadzone selektywne modulatory
receptorów estrogenowych, które są dostępne dla kobiet, które
nie mogą, nie będą i które nie powinny stosować HRT. Te leki
w sposób charakterystyczny wpływają na receptory
estrogenowe, masjąc wpływ na drogi transkrypcyjne, które
róŜnią się zasadniczo od tych znalezionych dla estrogenów.
Lek trifenyloethylen (tamoxifen), który jest szeroko stosowany
w leczeniu raka sutka jest uznawany jako lek z grupy SERM z
udokumentowanym efektem zapobiegającym utracie tkanki
kostnej. W zwykłych dawkach 20 mg/dziennie lek moŜe
opóźnić utratę masy kostnej w szkielecie osiowym i
obwodowym, chociaŜ efekt w kręgosłupie jest większy, jeśli
dawka jest zwiększona o ok. 50%. Badania prospektywne nad
występowaniem złamań w ostatnich badaniach nad
zapobieganiem raka sutka wykazały 34% spadek częstości
złamań kręgosłupa w trzyletniej terapii tamoxifenem. Tym
niemniej ten ostatni jest związany równieŜ z 2.37 razy
większym występowaniem raka endometrium. Badania
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populacyjne w domach opieki społecznej związane z
tamoksifenem wykazały u pacjentów powyŜej 65 roku Ŝycia
spadek w częstości występowania złamań bliŜszego odcinka
kości udowej. ChociaŜ podobnie jak HRT tamoxifen produkuje
zmiany w krąŜących lipoproteinach, które powinny
zminimalizować śmiertelność związaną z miaŜdŜycą, powaŜne
efekty uboczne jak nawrotowy rak sutka w połączeniu z rakiem
endometrium nie pozwalają na rutynowe podawanie
tamoxifenu w zapobieganiu osteoporozy. Toremifen, pochodna
tamoxifenu równieŜ stosowana w leczeniu raka sutka w
dawkach 40 mg/dziennie zapobiega związanej z wiekiem
utracie masy kostnej, ale w mniejszym stopniu niŜ tamoxifen.
W styczniu 1998 kolejny z grupy SERM raloxifen,
niesterydowa pochodna benzotiofenu została zaakceptowana
przez US FDA jako lek stosowany w zapobieganiu
osteoporozy. ChociaŜ raloxifen dzieli potencjalne moŜliwości
zapobiegania rakowi sutka, równieŜ posiada profil kliniczny,
którym róŜni się od tamoxifenu i estrogenów. Ten nowoczesny
lek z grupy SERM nie tylko zmniejsza obrót kostny w zakresie
podobnym do obserwowanego w leczeniu estrogenami oraz
zwiększa obwodową i osiową masę kostną, ale równieŜ
znacząco zmniejsza częstość występowania złamań kręgów od
38 do 52% w trakcie 24-miesięcznej terapii. Podobnie jak
estrogeny raloxifen zmniejsza poziom krąŜącego cholesterolu i
lipoprotein o niskiej gęstości. Tym niemniej w odróŜnieniu od
estrogenów, które faktycznie zwiększają poziom triglicerydów,
raloxifen nie ma wpływu na te lipidy krwi i w dodatku
zmniejsza poziom krąŜącego fibrynogenu. W końcu w
odróŜnieniu od estrogenów i tamoxifenu, które wywierają
niekorzystny efekt na tkankę endometrium, u pacjentek
leczonych
raloxifenem
nie
obserwowano
Ŝadnych
niekorzystnych efektów w trakcie leczenia tym lekiem na
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tkankę endometrium.
Dodatkowo raloxifen, tamoxifen, toremifen i inne leki SERM,
takie jak droloxifen i idoxifen były badane w testach na
modelach zwierzęcych i w pewnych ograniczonych trialach u
ludzi.
W odróŜnieniu od tamoxifenu, który jest niesteroidowym
benzotiofenem, droloxifen i idoxifen są pochodnymi
tamoxifenu. W konsekwencji powinniśmy się spodziewać, Ŝe
kiedy te leki staną się dostępne w codziennej praktyce
klinicznej, ich działanie jako leków z grupy SERM będzie
porównywalne dla danych uzyskiwanych dla tamoxifenu, a nie
raloxifenu.
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R39
SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR
MODULATOR (SERM) DRUGS FOR
THE PREVENTION OF OSTEOPOROSIS
Louis V. Avioli, M.D., F.A.C.E.
Washington University School of Medicine,
Kingshighway Blvd., St. Louis, MO 63110 USA

216

South

Osteoporosis, which apparently effects more than 75 million
individuals in the United States, Japan and Europe, is becoming a
well-recognized international health problem. Heretofore preventive
and therapeutic regimens have included a variety of agents which
are limited in use either because of unwanted side effects or because
of faulty and often inappropriate clinical evaluation study protocols.
It has been well-established that estrogens in any form in doses
equivalent to 0.3-1.25 mg esterified estrogens per day when
administered either by oral, percutaneous or transdermal routes are
effective in preventing postmenopausal bone loss. The results of a
variety of epidemiological studies designed to analyze the effects of
hormone replacement therapy (HRT) on cardiovascular function
also reveal a reduced relative risk of morbidity and mortality from
cardiovascular diseases in woman taking HRT. Despite these
observations it is becoming increasingly obvious that a low
prevalence of HRT use exists. Factors which dispose to noncompliance and/or lack of acceptance of HRT treatment in the
postmenopausal female include a dislike for withdrawal bleeding
which results from cyclic estrogen/progestin therapy, breast
engorgement and pain, poor compliance with progestins, and the
fear of breast cancer. In fact, many women either never have their
prescriptions filled, follow treatment either intermittently or
sporadically, or discontinue therapy completely after 21-24 months.
Although non-hormonal therapies for preventing bone loss in
postmenopausal women such as the bisphosphonates have been
recommended as effective substitutes for HRT, these

114

pharmacological agents often require rigorous dosing schedules
because of a variety of gastrointestinal complications. Recently
„designer estrogens” or selective estrogen receptor modulators
(SERM) drugs have become available to women who can not, will
not or should not utilize HRT. These drugs characteristically react
with estrogen receptors, with resultant transcriptional pathways
which differ substantially from those identified for estrogens.
The triphenylethylene drug tamoxifen, which is widely used
for the treatment of breast carcinoma is considered a SERM drug
with documented efficacy in preventing bone loss. In routine doses
of 20 mg/day the drug can retard the rate of bone loss in the axial
and appendicular skeleton, although the vertebral effect is
augmented when the dose is raised by 50%. Prospective studies of
fracture incidence in a recent study of the prevention of breast
cancer demonstrate a 34% decrease in vertebral fracture after 3
years of therapy with tamoxifen. However, the latter is also
associated with a 2.37-fold increment in the incidence of
endometrial cancer. Cross-sectional study in nursing home residents
subjected to tamoxifen aged 65 years and older also reveal a
decrease in hip fracture rates. Although, like HRT, tamoxifen
produces changes in circulating lipoproteins which should minimize
atherosclerotic disease morbidity, serious side effects such as
recurrent breast carcinoma in addition to endometrial carcinoma
preclude the routine administration of tamoxifen for osteoporosis
prevention. Toremifene, a tamoxifen derivative also used to treat
breast cancer in doses of 40 mg/day prevents the age-related bone
loss but to a much less extent than tamoxifen.
In January 1998, the SERM raloxifene, a nonsteroidal
benzothiophene derivative was approved by the U.S. FDA for the
prevention of postmenopausal osteoporosis. Although raloxifene
shares tamoxifen’s potential to prevent breast cancer, it also
possesses a clinical profile which is distinct from either tamoxifen
or estrogen. Not only does this unique SERM drug decrease bone
turnover in a fashion comparable to that observed with estrogen
treatment and increase axial and appendicular bone mass, but also
significantly reduces vertebral fracture rates by 38-52 % after 24
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months of therapy. As noted for estrogen, raloxifene decreases
circulating cholesterol and low density lipoproteins. However,
unlike estrogens which actually increase blood triglyceride levels,
raloxifene has no effect on this blood lipid and in addition,
decreases circulating fibrogen levels. Finally, unlike tamoxifen and
estrogen, which have undesirable effects on uterine tissue, no
significant uterine effects of raloxifene on endometrial tissue have
been observed in patients treated with raloxifene. In addition to
raloxifene, tamoxifen, and toremifene other SERM drugs such as
droloxifene and idoxifene have also been subjected to testing in
animal models and limited trials in humans. Unlike raloxifene,
which is a nonsteroidal benzothiophene, droloxifene and idoxifene
are derivatives of tamoxifen. Consequently we should anticipate
that when these drugs are finally available for routine clinical use,
their SERM activities should be comparable to those recorded for
tamoxifen and not raloxifene.

R40
AKTYWNE METABOLITY WITAMINY D:
MIEJSCE ALFA-KALCIDOLU I KALCITRIOLU W
LECZENIU OSTEOPOROZY
Janusz E. Badurski

Oddział Chorób Wewnętrznych i Osteoartrologii Szpitala
Wojewódzkiego,
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno – Stawowych w
Białymstoku.
Podstawowym, kalcitropowym zadaniem witaminy D (wit.D) jest
pobudzanie wchłaniania wapnia i fosforanów z jelit, poprzez
stymulację syntezy i wydzielania kalbindyny 9kD, białka wiąŜącego
i transportującego wapń, utylizowanie go w kościach w trakcie
mineralizacji osteoidu i hamowanie sekrecji parathormonu (PTH).
Proces aktywacji wit. D wiedzie od spoŜywanych i rozpuszczalnych
w tłuszczach cholekalciferolu (wit.D3) i ergokalciferolu (wit.D2)
oraz sentetyzowanego w skórze pod wpływem promieni
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ultrafioletowych 7-dehydrocholesterolu (7-DHCh). Wszystkie te
związki ulegają w wątrobie konwersji do kalcidolu, 25(0H)2D3, ten
zaś, głównie dzięki nerkowej 1-alfa-hydroksylazie, do
najaktywniejszej postaci - kalcitriolu, 1,25(OH)2D3. Tkankami
docelowymi kalcitriolu są głównie jelita, kości i przytarczyce. Jego
syntetyczny prekursor, 1-alfa-kalcidol, przyjęty doustnie, ulega w
wątrobie i w kościach konwersji do kalcitriolu.
W starszym wieku, rogowaciejąca skóra nie zapewnia pełnej
syntezy 7-DHCh, spoŜycie i wchłanianie tłuszczu, a wraz z nim wit.
D2 i D3, jest upośledzone, stąd niedobory wit.D tzn. kalcitriolu, i w
konsekwencji zaburzone wchłanianie wapnia z nieuchronną
nadczynnością przytarczyc, stanowi patogenezę osteoporozy
starczej. Stąd zrozumiała koncepcja ominięcia wymienionych
przeszkód
poprzez
dostarczanie
bezpośredniego,
wolno
przekształcającego się prekursora kalcitriolu jakim jest 1-alfakalcidol.
1-alfa-kalcidol metabolizuje się w ciągu 8-18 godzin, wolno
wzmaga wchłanianie wapnia i nie stanowi takiego zagroŜenia
hiperkalcemią jak w przypadku gwałtownie działającego kalcitriolu.
Osteo – i kalcitropowa aktywność obu postaci jest porównywalna,
jednakŜe stosowanie 1-alfa-kalcidolu przez to wydaje się być
bezpieczniejsze, chociaŜ wymagające monitorowania kalcemii i
kalcyurii. Rutynowe dawkowanie od 0.5 do 1.0 mikrograma
dziennie waha się w zaleŜności od sezonu (lato-jesień: mniej, zimawiosna: więcej) i ilości spoŜywanego wapnia (małe spoŜycie –
większa dawka i odwrotnie).
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R41
AKTUALNY STAN BADAŃ NAD LEKAMI W
OSTEOPOROZIE
Janusz E. Badurski
Oddział Chorób Wewnętrznych i Osteatrologii Szpitala Woj. W
Białymstoku
Spektrum pomysłów hamowania resorpcji i/lub pobudzania
tworzenia kości, które to procesy mogłyby znaleźć zastosowanie w
leczeniu osteoporozy, imponuje szerokością i wielokierunkowością.
Aktualnie badanych jest kilkadziesiąt związków zwalniających
tempo przebudowy kości. NajbliŜsze, te które ukończyły juŜ III fazę
badań klinicznych, są nowe bisfosfoniany - risendronian i
ibandronat, a z grupy specyficznych modulatorów receptora
estrogenowego - raloxsifen. Stront, parathormon (PTH) i witamina
K2 są w III fazie badań i nie znamy jeszcze wyników hamowania
złamań.
Risendronian w dawce 5 mg w trzyletniej próbie u 2458 kobiet ze
złamaniami kręgów był w stanie zahamować nowe złamania kręgów
u 41%, a innych kości u 39% badanych przy wzroście BMD
kręgosłupa o 5,4% i biodra o 1,6%.
Ibandronat podawany doŜylnie co trzy miesiące po roku powodował
wzrost BMD kręgosłupa o 2,9% u 35 kobiet w śr. 18 lat po
menopauzie.
Raloxifen - po 3 latach badań MORE u 7705 kobiet z
zaawansowaną osteoporozą był w stanie udowodnić swoją
skuteczność przeciw złamaniową u połowy badanych.
I i II fazę badań przed klinicznych przechodzi szereg substancji
hamujących pośrednio lub bezpośrednio przyczepność osteoklasta
do kości - antagoniści integryny, modulatory dojrzewania
osteoklasta - osteoprotegeryny, inhibitory pompy protonowej
osteoklastów, antagoniści enzymów degradujących kość.
RównieŜ leki, które juŜ uzyskały rejestracje do prewencji i/lub
leczenia osteoporozy ciągle dostarczają nowych wyników prób z
nowymi zastosowaniami, potwierdzając swoją skuteczność

118

terapeutyczną.
Tak jest w przypadku:
• alendronianu w leczeniu osteoporozy u męŜczyzn,
pokortykosteroidowej, z kalcitriolem w osteopatii nerkowej, po
przerwanej terapii hormonalnej oraz klodronianu w
osteoporozie pomenopauzalnej:
• kalcytoniny donosowej w zaawansowanej osteoporozie oraz
tibolonu w osteoporozie pomenopauzalnej.
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R42
OSTEOPOROZA POSTERYDOWA.
Stefan H. Mackiewicz, Piotr Leszczyński.
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Instytutu Chorób
Wewnętrznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, 61-626 Poznań, ul. Winogrady 144.
Spadek masy kostnej oraz zwiększone ryzyko złamań,
szczególnie Ŝeber oraz kości przedramienia, jest dobrze znanym
powikłaniem osteoporozy posterydowej i dotyczy 30-50% chorych
leczonych glikokortykosteroidami (GKS). Problem jest bardzo
powaŜny, bo dotyczy duŜej populacji chorych, przede wszystkim z
chorobami układowymi tkanki łącznej, reumatoidalnym zapaleniem
stawów, czy innymi schorzeniami. W samej Wielkiej Brytanii jest
około 250 tys. takich chorych, ale tylko 14% jest leczonych
zapobiegawczo. Podobne dane dotyczące Polski nie są znane.
Mechanizm niekorzystnego wpływu GKS na tkankę kostną
jest bardzo róŜnorodny i prowadzi do wzrostu aktywności
resorbcyjnej
i zahamowania procesów kościotworzenia m.in.
poprzez: spadek syntezy kolagenu typu 1, poziomu IGF-1, IGF-2 i
IL-1 oraz stęŜenia gonadotropin (estrogenów, androgenów), przy
wzroście stęŜenia parathormonu (PTH) i wtórnej nadczynności
tarczycy. GKS zaburzają metabolizm witaminy D3, zmniejszają
wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego
i
ograniczają jego zwrotną resorbcję w cewkach nerkowych. Na
poziomie komórkowym GKS hamują replikację i powstawanie
komórek linii osteoblastycznej oraz indukują ich apoptozę.
Spadek masy kostnej przy stosowaniu duŜych dawek GKS
jest najbardziej dynamiczny w ciągu pierwszych 6-12 miesięcy
leczenia
i wtedy wymaga postępowania profilaktycznego. Z
drugiej strony wiele doniesień potwierdza, Ŝe dawka GKS w
przeliczeniu na prednison poniŜej 7.5 mg/dobę jest bezpieczna,
szczególnie u kobiet w okresie przedmenopauzalnym z przewlekłym
procesem zapalnym stawów. Alternatywne podawanie GKS (co
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drugi dzień) nie ma wpływu na zmniejszenie spadku masy kostnej.
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R42
CORTICOSTEROID-INDUCED OSTEOPOROSIS.
Stefan H. Mackiewicz, Piotr Leszczyński.
Department of Rheumatology and Clinical Immunology, Institute of
Internal Medicine, Karol Marcinkowski University School of
Medicine, 61-626 POZNAŃ, ul. Winogrady 144, POLAND.
Bone loss and an increase in the risk of fractures particulary
those of the ribs and of the wrist which have occurred in 30 - 50% of
populations studied is well known complication of corticosteroidinduced osteoporosis. This is a serious problem concerne large
group of patients with connective tissue diseases, rheumatoid
arthritis and other diseases. Only in the United Kingdom over
250,000 patients take continuous oral glucocorticoids (GCs) and no
more than 14% receive any therapy to prevent bone loss. The similar
Polish data are unknown.
The mechanism of glucocorticoids effects on bone
metabolism is complex. It leads to increase bone resorption and
decrease bone formation according to inhibition type 1 collagen
synthesis, inhibition IGF-1,
IGF-2 and IL-1 synthesis and
suppresion gonadal hormones (oestrogens and androgens) with
increased PTH secretion and secondary hyperparathyroidism.
Glucocorticoids disorder witamin D metabolism, decrease intestinal
calcium absorption and renal tubule calcium reabsorption. GCs
inhibit the replication of osteoblastic lineage cells, decrease genesis
new osteoblastic cells and induce osteoblastic apoptosis.
Decrease in bone mass is the most dynamic in the first 6-12
months of exposure to high dose of GSs and require bone loss
prevention. On the other hand, some studies suggest that the dose of
prednisone low than 7.5 mg per day is safety, particular in
premenopausal women with chronic arthritis. Alternative day
glucocorticoid therapy (every other day) dose not reduce the adverse
effect on the bone loss.
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R43
OSTEOPOROZA W CUKRZYCY
Prof. dr hab. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jako przewlekłe powikłania cukrzycy, wynikające głównie z
hyperglikemii szeroko omawiane i badane są: nefropatia, retinopatia,
neuropatia i makroangiopatia. Niewiele uwagi poświęca się innym
przewlekłym skutkom cukrzycy jak zmiany płucne, kardiomiopatia czy
zmiany kostne.
Jeśli chodzi o zmiany kostne w cukrzycy, to naleŜy je rozpatrywać
oddzielnie w odniesieniu do cukrzycy typu 1 i typu 2.
W cukrzycy typu 1 istotnym problemem jest tzw. osteopenia
cukrzycowa czyli zmniejszenie masy kostnej, które moŜna zakwalifikować
do osteoporoz wtórnych. Osteopenia cukrzycowa występuje w cukrzycy
typu 1 wkrótce po rozpoznaniu cukrzycy. U jej podłoŜa leŜy tzw.
rozkojarzenie cukrzycowe, tj. występowanie prawidłowej resorpcji kości
przy upośledzonym tworzeniu kości. Daje to w efekcie zmniejszenie masy
kostnej. Przyjmuje się, Ŝe zjawisko to wynika z niedoboru insuliny i innych
czynników wzrostowych np. IGF-1. Wykazano związek stopnia osteopenii
cukrzycowej z czasem trwania cukrzycy, stopniem niewyrównania
gospodarki węglowodanowej i obecnością innych przewlekłych powikłań
cukrzycy. Szczególnie znamienny związek występuje między osteopenią
cukrzycową a neuropatią, zwłaszcza neuropatią wegetatywną. Neuropatia
cukrzycowa moŜe sprzyjać rozwojowi osteopenii miejscowej i stanowić
zagroŜenie
wystąpieniem stawu Charcota. Lepsze wyrównanie
metaboliczne cukrzycy rokuje mniejszy stopień rozwoju zmian typu
osteopenii. Problem osteopenii cukrzycowej moŜe mieć znaczenie kliniczne
bowiem powinien przy niewyrównanej cukrzycy skłaniać do kontroli
gęstości kości i wdroŜenia ewentualnie postępowania w postaci podaŜy
wapnia, witaminy D3 i innych preparatów poprawiających gęstość kości
(nawet bisfosfoniany np. przy zagroŜeniu stopą cukrzycową, gdzie
osteopenia jak wspomniano, odgrywa istotną rolę patogenetyczną).
Upośledzenie gęstości kości w okresie najczęstszego pojawiania się
cukrzycy typu 1 (wiek dziecięcy, młodzieńczy i młodzi dorośli) powodować
moŜe nie osiąganie zadowalającej tzw. szczytowej masy kostnej w 4
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dziesiątce lat Ŝycia. MoŜe to mieć znaczenie potem w okresie
inwolucji kości (np. po menopauzie), bowiem osoby z niską
szczytową masą kostną szybciej będą dochodziły do progu złamań w
rozwoju osteoporozy pomenopauzalnej. Sytuacja taka stanowi
wskazanie do wnikliwego rozwaŜenia i odpowiednio wczesnego
wprowadzenia hormonalnej terapii zastępczej przed osiągnięciem
progu złamań osteoporotycznych.
Odrębnym zagadnieniem są zmiany kostne w cukrzycy typu
2. W tym typie cukrzycy częściej niŜ w ogólnej populacji występują
zmiany o typie osteofitów. Zmiany o typie hyperostosis mogą przy
pobieŜnym badaniu densytometrycznym maskować obniŜoną
gęstość kości. W cukrzycy typu 2, wbrew potocznej opinii, moŜe
występować takŜe, pomimo towarzyszącej otyłości, obniŜona
gęstość kości. W naszych badaniach wykazaliśmy, Ŝe związane to
jest z balansem między czynnikami sprzyjającymi ochronie kości i
czynnikami wpływającymi na resorpcję kości. I tak w wypadku
hyperkortycyzmu towarzyszącego otyłości moŜe dojść do przewagi
resorpcji kości i obniŜania jej gęstości. Proces ten moŜe, ale nie
musi, być równowaŜony np. hyperinsulinemią występującą w
cukrzycy typu 2, która moŜe działać ochronnie na kość. Podobnie u
męŜczyzn pewien androgenizm, a u kobiet prawidłowy poziom
estrogenów mogą chronić kość. Hyperandrogenizm u kobiet nie ma
juŜ tego wpływu ochronnego. Jak z powyŜszego wynika, nie moŜna
z góry zakładać braku obniŜenia masy kostnej w cukrzycy typu 2.
Chorzy ci takŜe wymagają badania densytometrycznego pomimo
towarzyszącej otyłości. PoniewaŜ wiek pacjentek z cukrzycą typu 2
często pokrywa się z okresem pomenopauzalnym, znajomość tych
faktów moŜe stanowić pomoc w decyzji o wprowadzeniu
hormonalnej terapii zastępczej.
Podsumowując, zarówno w cukrzycy typu 1 jak 2 dochodzić
moŜe do obniŜenia masy kostnej, co wymaga badań
densytometrycznych i często leczenia poprawiającego metabolizm
kości.
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R44
ZAPOBIEGANIE OSTEOPOROZIE ZA POMOCĄ
25-HYDROKSY WITAMINY D3, WĘGLANU
WAPNIA I FLUORKU SODU U PACJENTÓW PO
PRZESZCZEPIENIU NERKI ALLOGENNEJ
Marek Tałałaj1, Liliana Gradowska2, Paweł Kapuściński1,
Magdalena Durlik2, Ewa Marcinowska-Suchowierska1; 1Klinika
Chorób Wewnętrznych CMKP, ul.Czerniakowska 231, 00-416
Warszawa, 2Instytut Transplantologii A.M. Warszawa
Długotrwałe leczenie glikokortykoidami i cyklosporyną A powoduje
ubytek masy kostnej i zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej
szkieletu. Podjęto próbę zapobiegania osteoporozie posterydowej u
pacjentów po przeszczepieniu nerki allogennej przez podawanie
wapnia, metabolitu witaminy D i związku fluoru.
Badaniom poddano 111 pacjentów leczonych przez 2 lata. Terapia
immunosupresyjna składała się z prednizonu, cyklosporyny A i
azatiopryny. 41 osób otrzymywało dodatkowo 25-OH witaminę D3
(25OHD) w dawce 40 µg/dobę oraz węglan wapnia 3 g/dobę. 34
pacjentów było leczonych tymi samymi lekami oraz fluorkiem sodu
- 30 mg dziennie.
Stwierdzono, Ŝe w okresie 2 lat po przeszczepieniu nerki u
pacjentów bez leczenia prewencyjnego nastąpiło obniŜenie BMD,
ocenianej przy pomocy DXA, o 9% w kręgosłupie lędźwiowym (4krotnie większe w pierwszym niŜ drugim roku obserwacji), o 7-9%
w ocenianych rejonach bliŜszej nasady kości udowej oraz o 4% w
całym szkielecie. Liczba deformacji trzonów kręgowych, określana
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w postaci radiologicznego wskaźnika kręgowego, korelowała ściśle
ze zmianami BMD w kręgosłupie lędźwiowym.
Leczenie 25OHD i węglanem wapnia ograniczyło ubytek BMD do
mniej niŜ 0,3% we wszystkich ocenianych rejonach szkieletu i
zahamowało rozwój wtórnej nadczynności przytarczyc.
Efektywność terapii była wprost proporcjonalna do stęŜenia 250HD
w surowicy krwi.
Fluorek sodu spowodował przyrost BMD o 5% w kręgosłupie
lędźwiowym, o 4-5 % w proksymalnej części kości udowej i o 4% w
całym szkielecie. Zapobiegał teŜ hamowaniu przebudowy tkanki
kostnej powodowanej przez glikokortykoidy.
Obie metody leczenia równie efektywnie zapobiegały złamaniom
kompresyjnym trzonów kręgowych. Nie obserwowano złamań
szkieletu obwodowego. Stosowana terapia nie pogarszała czynności
przeszczepu.
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R44
PREVENTION OF OSTEOPOROSIS WITH 25HYDROXY VITAMIN D3, CALCIUM CARBONATE
AND SODIUM FLUORIDE IN KIDNEY
ALLOGRAFT RECIPIENTS
Marek Tałałaj1, Liliana Gradowska2, Paweł Kapuściński1,
Magdalena Durlik2, Ewa Marcinowska-Suchowierska1. 1Department
of Internal Medicine, Postgrad. Med. Ed. Centre, Czerniakowska
231, 00-416 Warsaw and 2Institute of Transplantology, Warsaw
Medical School
Treatment with glucocorticoids and cyclosporine A results in bone
mass loss and decreased mechanical competence of the skeleton.
The attempt was made to prevent the osteoporosis in kidney
allograft recipients by administration of calcium, vitamin D
metabolite and fluoride.
111 kidney transplant patients were evaluated for 2 years.
Immunosuppressive therapy consisted of prednisone, cyclosporine
A and azathioprine. 41 of the patients additionally received 25-OH
vitamin D3 in a dose of 40 µg daily and calcium carbonate 3 g daily.
34 of the patients were treated with the same drugs and sodium
fluoride - 30 mg daily.
It was found that within two years following kidney transplantation
patients without preventive treatment showed a decrease in BMD, as
determined by dual energy X-ray absorptiometry by 9% in the
lumbar spine (4 times bigger in the first than in the second year), by
7-9% in the three regions of the proximal femur, and by 4% in the
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total skeleton. The number of vertebral deformities, as determined
by X-ray vertebral index, was closely correlated with changes in
BMD of the lumbar spine. Treatment with 25OHD3 and calcium
carbonate was able to reduce a decrease in BMD in all evaluated
regions to less than 0.3% and blocked the development of secondary
hyperparathyroidism. The efficiency of the therapy was directly
correlated with serum 25OHD concentration. Sodium fluoride
increased BMD by 5% in the lumbar spine, by 4-5% in the proximal
femur, and by 4% in the total skeleton. It prevented the inhibition of
bone turnover caused by glucocorticoids. Both treatment regimens
with equal efficacy prevented new vertebral crush fractures.
Fractures of appendicular skeleton were not observed. Kidney graft
function was not influenced by the treatment used.

128

R45
Measurment of bone mineral density and estimation of
bone metabolism rate in patient after heart
transplantation.
F.Orchowski, *R.Kukiełka, *E.Czerwiński, R.Pfitzner,
A.Dziatkowiak.
Cardiac and Vascular Surgery Dept. Collegium Medicum
Jagiellonian University; Kraków
*Dept. Of Ortopaedics of Collegium Medicum Jagiellonian
University; Kraków.
Secondary osteoporosis is characterised by multifactorial
ethiopathogenesis
(limited
activity,
teroidotheraphy
and
immunosupression are known factors for the development of
osteoporosis) and the presence of underlying disease already
affecting the clinical picture and the disease process. According to
classification of the disease we recognize osteoporosis , which is
induced by iatrogenic fectors too. Patients after heart transplantation
(HTx) are often under the influence of many of these factors. The
causal factor indicates the chance to reverse secondary osteoporosis.
In this type in the bone structure the trabeculae are not damaged
structurally only thinned with their architecture being preserved.
Sambrook and co-workers observed decreased bone mass in HTx
patients and proposed that this may be due to increased bone
metabolism and hypogonadism. The purpose of our current work
was to investigate whether patients after heart transplantation have
an increased incidence of osteoporosis.

From 1988 to May 1999 about 310 heart transplantation were
performed at Department of Cardiac and Vascular in Kraków
with good 5-year results in over 65% of patients. The age of
recipients ranged from 9 to 68 years.
For our study we randomly chose 40 men in the age range from
55 to 68 years. Follow up period post –HTx ranged from 6
monts to 7 years. These patients were compared to a control
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group of 40 healthy male patients (age from 35 – 40) seen at
the Dept. of Orthopaedics CM UJ. We have measured the level
of serum osteocalcin - a protein syntheised by osteoblasts and
pyrydinoline and deoxypirydinoline as bone resorption
markers. Our results showed high bone metabolism rate and
appear decreased BMD values and elevated bone resorption
rate as a pathological factor in this disease in comparison to
control group.
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R46
DYNAMIKA ZMIAN MASY KOSTNEJ W
CUKRZYCY TYPU 1. OBSERWACJA 3 LETNIA
I. Trznadel-Morawska, B. Katra, P. Witek, J. Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób metabolicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Dotychczasowe nasze badania udowodniły związek z
obniŜoną gęstością kości niewyrównania cukrzycy typu 1, czasu jej
trwania, obecności powikłań zwłaszcza neuropatii. Obecnie podjęto
obserwację zachowania się gęstości kości w czasie 3 letniej
obserwacji i jej związek z niewyrównaniem cukrzycy i
przewlekłymi powikłaniami. Badanie wstępne i po trzech latach
objęło 30 osób z cukrzycą typu 1,czasem trwania 5 lat i więcej,
wiekiem chorych 21-68 lat (średnio 38 lat).Wszyscy leczeni metodą
intensywnej insulinoterapii. Oceny wyrównania cukrzycy
przeprowadzono na podstawie średniej dobowej glikemii i odsetka
hemoglobiny glikowanej. Oceniono powikłania przewlekłe
cukrzycy: retinopatię (badanie oftalmoskopowe), nefropatię układu
sercowo-naczyniowego (ProSciCard). Dokonano pomiaru gęstości
kości pietowej za pomocą ultradźwiękowego densytometru Achilles
firmyLunar. Gęstość kości wyraŜonowg wskaźnika wytrzymałości
(Stiffnes index). Stwierdzono związek czasu trwania cukrzycy z
wielkością róŜnicy wskaźnika wytrzymałości. Wykazano większy
spadek wskaźnika wytrzymałości kości u osób z gorszym
wyjściowym poziomem hemoglobiny glikowanej (ujemne korelacje
r= -0,50901, p<0,05). Na podstawie tych wyników moŜna
wnioskować, Ŝe gorsze wyrównanie cukrzycy sprzyja szybszej
utracie masy kostnej. Stwierdzono częstsze obniŜenie wskaźnika
wytrzymałości (Tscore) w grupach przewlekłych powikłań co
wskazuje na rolę zaburzeń układu nerwowego w powstawaniu
osteopenii.
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R46
THE DYNAMICS OF BONE MASS CHANGES IN
TYPE 1 DIABETES. A 3-YEARS FOLLOW-UP.
I.Trznadel-Morawska,B.Katra.P.Witek,J.Sieradzki
Department of Metabolic Diseases, Jagiellonian University,Kraków
Available evidence indicate a relationship between reduced
bone density and type 1 diabetes, its duration and complications,
especially neuropathy. Bone density and its relation to metabolic
nonnormalization and chronic complications had been observed for
3 years. A group of 30patients with diabetes type1, disease duration
of 5 years or more, aged 21-68 (mean age 38 years) and receiving
intensive insulin therapy was examined at baseline and after 3 years.
Metabolic normalization was evaluated from mean daily glycemia
and percent of glycosylated hemoglobin. Chronic complications of
diabetes: retinopathy (ophtalmoscopy), cardiovascular neuropathy
(ProSciCard) were analyzed. Bone density was measured using an
ultrasound densitometer Achilles, Lunar. Bone density was
expressed according to the Stiffness index. Analysis revealed a
relationship between diabetes duration and the Stiffness index. The
decreased markedly in patients with lower initial glycosylated
hemoglobin level (negative correlation r= -0,50901, p<0.05). The
present findings indicate that worse control of diabetes precipitates
bone mass loss. Tscore was more frequently decreased in patients
with chronic complications, thus confirming the contribution of
nervous system disorders in the developement of osteopenia.
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WARTOŚĆ TRZYPUNKTOWEGO POMIARU
DENSYTOMETRYCZNEGO W OCENIE OSTEODYSTROFII NERKOWEJ U CHORYCH
LECZONYCH POWTARZANYMI DIALIZAMI
E. Kucharska2, W. Sułowicz1, M. DroŜdŜ1, G. Chmiel1, T. Stompór1
Katedra i Klinika Nefrologii CMUJ w Krakowie
2
Przychodnia Nr 6 Samodzielnego Publicznego ZOZ Śródm.,
Kraków
1

Diagnostyka osteodystrofii nerkowej u chorych leczonych
nerkozastępczo jest trudnym problemem medycznym.
Celem pracy była ocena wpływu czasu i metody dializowania na
masę kostną chorych dializowanych ocenianą metodą
densytometryczną.
Badaniami objęto grupę 123 chorych (45 kobiety i 78 męŜczyzn) w
wieku od 19 do 73 lat (x=47,2) leczonych powtarzanymi
hemodializami (99 chorych) oraz CAPD (24 chorych) przez okres 1
do 252 miesięcy (x=48,9). U wszystkich chorych wykonano pomiar
gęstości kości aparatem LUNAR DPX-A; metodą DEXA w zakresie
dystalnej części obydwu kości promieniowych, kręgosłupa
lędźwiowego w odcinku L2-L4 w projekcji a-p oraz zakresie szyjki
kości udowej. Uzyskane wyniki wyraŜano jako BMD oraz T-score i
Z-score.
Wyniki: BMD (0,39 vs. 0,69 p<0,0001) przedramienia prawego (PP)
oraz BMD (0,38 vs. 0,71 p<0,0001), T-score (-1,88 vs. –0,76
p<0,005) i Z-score (-1,66 vs. -0,51 p<0,005) przedramienia lewego
(PL) róŜniły się znamiennie pomiędzy chorymi leczonymi HD i
CAPD. W innych miejscach pomiaru wyniki były porównywalne.
Czas dializowania korelował ujemnie z T-score (r=-0,37) i Z-score
(r=-0,35) PP i BMD (r=-0,38), T-score (r=-0,37), Z-score (r=-0,38)
PL nie korelując z innymi miejscami pomiaru.
Wnioski: Mniejsze zmiany densytometryczne u chorych leczonych
CAPD mogą wynikać z mniejszego nasilenia osteodystrofii
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nerkowej w tej grupie lub krótszego czasu dializowania w
porównaniu do chorych hemodializowanych. Dystalna część kości
promieniowej wydaje się być jedynym przydatnym do oceny
osteodystrofii
nerkowej
miejscem pomiaru
u chorych
dializowanych.
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R47
VALUE OF THE THREE-POINT DENSITOMETRY
IN ASSESSMENT OF RENAL OSTEODYSTROPHY
IN PATIENTS ON MAINTENANCE DIALYSIS
E. Kucharska2, W. Sułowicz1, M. DroŜdŜ1, G. Chmiel1 ,T. Stompór1
1
Chair nad Depatrment of Nephrology, Jagiellonian University,
Cracow
2
Outpatient clinic Nr 6 ZOZ Śródmieście, Cracow,
Diagnostic of renal osteodytrophy in patients on renal replacement
therapy is a difficult medical problem.
The aim of the study was to assess effect of treatment method as
well as time on dialysis on bone mass measured with densitometric
method in patients on maintenance dialysis.
The study was performed in a group of 123 patients (45F, 78 M)
aged from 19 to 73 years (x=47.2) on maintenance hemodialysis (99
patients) or CAPD for 1 to 252 months (x=48.9). All patients had
bone density measured with LUNAR DPX-A machine, using DEXA
method within distal parts of both radial bones, within lumbar spine
in the L2-L4 segment, anteroposterior projection, as well as within
femoral neck. Obtained results were expressed as BMD, T score and
Z score.
Results: Right forearm BMD (0.39 vs. 0.69 p<0.0001) as well as left
forearm BMD (0.38 vs. 0.71 p<0.0001), T score (-1.88 vs. –0.76
p<0.005) and Z score (-1.66 vs. –0.51 p<0.005) were statistically
significantly different between patients on HD and CAPD. In other
analysed points the results of the measurements were comparable.
Time on dialysis negatively correlated with right forearm T score
(r=-0.37) and Z score (r=-0.36) as well as with left forearm BMD
(r=-0.38), T score (r=-0.37) and Z score (r=-0.38)
Conclusions: Smaller densitometric changes in CAPD patients may
result from less advanced osteodystrophy or shorter time on therapy
as compared to HD group. Distal part of radial bone seems to be the

135

only useful point of measurements in assessment of renal
osteodytrophy in dialysed patients.
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R48
STARZENIE SIĘ MĘśCZYZN A ANDROPENIA
GONADALNO-NADNERCZOWA W KONTEKŚCIE
STOPNIA MINERALIZACJI UKŁADU KOSTNEGO
Marek Mędraś*, ElŜbieta Rogucka**, Ewa Jankowska
*Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii AM we
Wrocławiu,
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4. **Zakład Antropologii PAN.
Dynamika redukcji gęstości mineralnej kośćca u starzejących się
męŜczyzn i jej związek z «andropauzalnym» deficytem androgenów
gonadalnych i nadnerczowych w róŜnych populacjach jest ciągle
zagadnieniem mało poznanym. Celem pracy była ocena zmian z
wiekiem gęstości mineralnej części beleczkowej, korowej i „całej”
kości promieniowej w kontekście redukcji stęŜeń testosteronu
całkowitego, wolnego i siarczanu dehydroepiandrosteronu
(DHEAS). Materiał stanowiła 236-osobowa grupa zdrowych
męŜczyzn w wieku 22-67 lat, mieszkańców Wrocławia. Parametry
densytometryczne kośćca oceniano metodą pQCT aparatem Stratec
960. Posiadały one rozkłady o charakterze normalnym. Pomiary
stęŜeń androgenów w osoczu dokonano metodą RIA. PoniewaŜ
rozkłady stęŜeń hormonów róŜniły się od rozkładu normalnego,
związek miedzy androgenami a BMC oceniano metodami
statystycznymi nieparametrycznymi (korelacja rang wg Spearmana).
Wartości
parametrów
hormonalnych
(mediany)
i
densytometrycznych
(średnie
arytmetyczne)
w
5-letnich
przedziałach wiekowych przedstawiono w tabeli.
WIEK
22-24
Gęstość części 187,8
belecz-kowej
[mg/cm3]
Gęstość części 1113,4
korowej
[mg/cm3]
Gęstość
361,4
całkowita
kości [mg/cm3]
Testosteron
6,15
całkowity
[ng/mL]
Testosteron
20,15
wolny [pg/mL]
DHEAS
2630,5
[ng/mL]

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55<
210,4 203,2 183,3 169,5 167,1 149,6 127,1
1226,0 1258,8 1172,9 1140,7 1147,3 1090,7 904,7
400,9 407,6 386,0 362,1 364,6 347,6 281,8
5,6

5,5

4,2

3,9

5,7

4,75

3,4

20,25 21,1 15,3 14,25 14,1 14,1 12,6
2946,5 2382,0 1936,0 1824,0 1559,0 1487,0 1312,0
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Stwierdzono istotną statystycznie redukcję z wiekiem BMC części
beleczkowej i „całej” kości oraz stęŜeń badanych androgenów. Nie
wykazano związku pomiędzy gęstością części korowej kości a
Ŝadnym oznaczanym hormonem. StęŜenie testosteronu całkowitego
nie korelowało równieŜ z BMC części beleczkowej i „całej” kości
promieniowej. Odnotowano istotną statystycznie zaleŜność między
redukcją poziomu DHEAS oraz testosteronu wolnego a
zmniejszaniem się gęstości „całej” kości i szczególnie jej części
beleczkowej w procesie starzenia się. Tym samym DHEAS i
testosteron wolny (a nie testosteron całkowity) wydają się być
dobrymi wskaźnikami endokrynologicznymi stopnia mineralizacji
kośćca u zdrowych, starzejących się męŜczyzn.
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R48
MALE AGING, AND GONADAL AND ADRENAL
ANDROPENIA IN THE CONTEXT OF
AGE-RELATED BMC CHANGES
Marek Mędraś*, ElŜbieta Rogucka**, Ewa Jankowska
*Department of Endocrinology and Diabetology, Medical Academy,
Wroclaw, Poland. **Institute of Anthropology, Polish Academy of
Sciences.
The dynamics of BMC reduction in aging men and its
connection with «andropausal» gonadal and adrenal androgens
deficit in particular populations is still insufficiently explained.
A study was carried out of age changes of trabecular, cortical and
total bone mineral content (BMC) in the context of reduction of
dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS), total and free
testosterone levels among 236 healthy men, aged 22-67,
occupationally active inhabitants of the city of Wroclaw.
Investigated hormones were measured using standard RIA.
Trabecular, cortical and total BMC at the distal radius of the
nondominant hand were separately assessed by peripheral
Quantitative Computed Tomography (pQCT) using the Stratec 960
apparatus. All correlations between hormonal, densitometric
parameters and age were evaluated using statistics nonparametrics
analyses (Spearman coefficient). Mean values of hormonal levels
(medianes) and BMC by age categories are presented in a table.

AGE
Trabecular BMC
[mg/cm3]
Cortical BMC
[mg/cm3]
Total BMC
[mg/cm3]
Total testosterone
levels [ng/mL]
Free testosterone
levles [pg/mL]
DHEAS levels
[ng/mL]

22-24
187,8

25-29
210,4

30-34
203,2

35-39
183,3

40-44
169,5

45-49
167,1

50-54
149,6

55<
127,1

1113,4

1226,0

1258,8

1172,9

1140,7

1147,3

1090,7

904,7

361,4

400,9

407,6

386,0

362,1

364,6

347,6

281,8

6,15

5,6

5,5

4,2

3,9

5,7

4,75

3,4

20,15

20,25

21,1

15,3

14,25

14,1

14,1

12,6

2630,5

2946,5

2382,0

1936,0

1824,0

1559,0

1487,0

1312,0

Trabecular and total BMC and levels of androgens demonstrated
a significant reduction with age. Cortical BMC was not associated
with any investigated hormones. Total testosterone did not correlate
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whatever with either trabecular or total BMC at distal radius. A
significant correlation between DHEAS and free testosterone levels
with total and trabecular BMC values was shown. DHEAS and free
testosterone (not total testosterone) seem to be a good
endocrinological predictor of skeletal deterioration in healthy, aging
men.
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R49
OSTEOPOROZA U DZIECI
Roman S. Lorenc
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „PomnikCentrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736
Warszawa
Zgodnie z przyjętą formalnie definicją osteoporozy jest nią
obniŜenie masy kostnej połączone ze zmienioną jakością tkanki
kostnej, które prowadzi do złamań. Punktem odniesienia w
diagnostyce i monitorowaniu leczenia u osób dorosłych jest
osiągnięta w drugiej dekadzie Ŝycia tzw. „szczytowa masa kostna”.
U dzieci jako punkt odniesienia uŜywane są tzw. wartości
równowiekowej grupy kontrolnej. Obok wystąpienia złamań
rozpoznanie osteoporozy opiera się w tym przypadku o oznaczenia
densytometryczne w których za punkt krytyczny przyjmuje się
obniŜenie powyŜej dwóch odchyleń standardowych w odniesieniu
do wartości grupy kontrolnej. Oznaczenia u dzieci obciąŜone są
szeregiem dodatkowych uwarunkowań. Kościec rosnącego dziecka
jest strukturą heterogenną o róŜnej dynamice wzrostu. Na tempo
wzrostu obok wieku i płci dziecka rzutuje waga, wzrost, czynniki
środowiskowe a takŜe wiek kostny. Zmiany chorobowe stanowią
dalsze utrudnienie interpretacyjne, a uzyskane dane wymagają
dodatkowych uściśleń odnośnie wieku, płci oraz miejsca
prowadzonych pomiarów
Osteoporozę u dzieci obserwuje się, obok długiej listy mniej
częstych schorzeń metabolicznych kości, w głównej mierze w
osteoporozie młodzieńczej, osteogenesis imperfecta oraz w
osteoporozach wtórnych zwłaszcza po stosowaniu sterydów. Te trzy
ostatnie schorzenia charakteryzują się róŜną dynamiką przebiegu
zarówno odnośnie obrazu schorzenia jak i prognozowania jego
skutków. Specyfika ta znajduje swoje oblicze zarówno w ich
diagnostyce jak i monitorowaniu leczenia.
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OSTEOPOROSIS IN CHILDREN
Roman S. Lorenc
Dept. Biochem. Exp. Med. Memorial Children`s Health Institute,
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warsaw
According to definition, osteoporosis is connected with lowered
bone mass and depressed quality causing in later stage bone
fractures. In diagnosis of osteoporosis in adults as reference point is
mainly used reached in the second decade of life so called peak
bone mass. On the contrary in children are utilized control agepaired values. As critical point for evaluation data in children are
used the values below two standard deviations with respect to
reference group. Additionaly the analized valius are the subject of
subsequent adjustments. The skeleton of growing child is
heterogenous in dynamics of its development, and obtained data
needs to be normalized with respect to age, sex, environmental
factors and skeletal age. The progress of the diseases can amplify
these changes as well as influence basic values in accord to the site
of the measurement.
Osteoporosis in children is observed as dominating symptom in
idiopathic juvenile osteoporosis, osteogenesis imperfecta and as a
secondary one in the course of steroid therapy. It is, with less
frequency, also present in other less frequent metabolic bone
diseases.
The bone symptoms of osteoporosis are manifested with different
dynamics and onset influencing diagnosis and monitoring of the
treatment.
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OSTEOPOROZA SAMOISTNA I OSTEOPENIA
U DZIECI I MŁODZIEśY
Danuta Chlebna-Sokół
Klinika Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii Akademii
Medycznej w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
Osteoporoza samoistna występuje bardzo rzadko w wieku
rozwojowym. Niektórzy autorzy wyodrębniają w tej grupie
samoistną osteoporozę młodzieńczą (IOM) jako postać o powaŜnym
i ostrym przebiegu ze złamaniami kręgów lub/i kończyn. Natomiast
rozpoznanie osteopenii opiera się przede wszystkim na badaniu
densytometrycznym, jako, Ŝe objawy kliniczne często nie są
wyraźne.
W referacie będą prezentowane wyniki badań i przebieg
kliniczny samoistnej osteoporozy młodzieńczej u 7 pacjentów w
wieku od 10 do 18 lat, jak równieŜ obserwacje kliniczne stanu
zdrowia i rozwoju oraz ocena metabolizmu wapniowofosforanowego 30 dzieci (wiek: 6-16 lat) z osteopenią. Trzeba
zaznaczyć, Ŝe dzieci te nie naleŜały do znanych grup ryzyka
osteoporozy, natomiast niektóre z nich zgłaszały bóle kończyn lub
kręgosłupa a czasem wielokrotne złamania kośćca w wywiadzie.
SpostrzeŜenia dotyczące pacjentów z IOM pozwalają na
wyróŜnienie postaci o przebiegu ostrym i łagodnym bez
wzmoŜonego metabolizmu kostnego. Wyniki badań dzieci z
osteopenią wykazały, iŜ obniŜonej gęstości mineralnej towarzyszą
róŜnorodne odchylenia w badaniach biochemicznych np. wzrost
aktywności frakcji kostnej FZ, zwiększone wydalanie
hydroksyproliny z moczem lub obniŜone w surowicy PTH i 25
OHD.
Jak wynika z tych badań osteopenia u dzieci i młodzieŜy
jest wskazaniem do pogłębionej diagnostyki zaburzeń metabolizmu
kostnego.
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IDIOPATHIC OSTEOPOROSIS AND OSTEOPENIA
IN CHILDREN AND ADULTS
Danuta Chlebna-Sokół
Department of Pediatric Propedeutics, Medical University of Łódź
91-738 Łódź, ul.Sporna 36/50
Idiopathic osteoporosis is very rarely observed at the
developmental age. Some authors mark off idiopathic juvenile
osteoporosis (IOM) within the group as a form with a severe and
acute pattern and with fractures of vertebrae and/or extremities. The
diagnosis of osteopenia, however, is based on densitometric
examination, first of all as clinical symptoms are often unclear.
The results of the research and the pattern of idiopathic
juvenile osteoporosis in 7 patients aged 10-18, as well as clinical
observations concerning the condition and development and
calcium-phosphorus metabolism examination in 30 children (aged 616), will be presented in the following paper. It should be
emphasized that the children did not belong to any known
osteoporotic risk groups, some of them, however, complained of
pain in the vertebral column and extremities and sometimes their
histories disclosed numerous fractures of bones.
Observations concerning patients with IOM enable us to
distinguish the form with an acute and mild pattern without the
increase in bone metabolism. The results of the osteopenic children
examinations showed that the decreased mineral density is
accompanied by various deviations in biochemical investigations,
for instance the increase of the bone isoenzyme of alkaline
phosphatase activity, the increased hydroxyproline excretion in the
urine, the decrease of PTH and 25 OHD in the serum.
As the above research shows osteopenia in children and
youths is the indication to deepened diagnostics of the bone
metabolism disturbances.
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R51
OSTEOPOROZY WTÓRNE U DZIECI W
PRZEBIEGU ZESPOŁÓW
ENDOKRYNOLOGICZNYCH
H.Dziatkowiak
Dzieciecy Szpital Kliniczny Collegium Medicum UJ
Klinika Endokrynologii Dzieci i MłodzieŜy
ul.Wielicka 265, 30-663 Kraków
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R52
OSTEOPOROZA W MŁODZIEŃCZYM ,
PRZEWLEKŁYM ZAPALENIU STAWÓW
Cecylia Zych-Litwin
Poradnia Reumatologiczna Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego im Św. Ludwika w Krakowie
Streszczenie: MPZS jest cięŜkim autoimmunologicznym schorzeniem
tkanki łącznej, w którym jednym z istotnych objawów klinicznych jest
osteoporoza przystawowa i uogólniona. Na rozwój osteoporozy
oprócz choroby podstawowej mają wpływ: terapia sterydami i
ograniczenie ruchomości pacjentów. W referacie omówiono
patogenezę osteoporozy w MPZS, zasady jej diagnostyki,
zapobiegania i terapii.
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie problemem
osteoporozy i osteopenii u dzieci i młodzieŜy, co wiąŜe się z
rozpowszechnieniem nieinwazyjnych metod badawczych oraz
nasileniem profilaktycznych działań przeciwosteoporotycznych.
Skuteczność tych działań, zgodnie ze sformułowaniem
Denta, iŜ "korzenie osteoporozy sięgają wieku dziecięcego", w duŜej
mierze zaleŜna jest od wykorzystania pełnych moŜliwości uzyskania
szczytowej masy kostnej w okresie do 18-24 r.Ŝ. Niekorzystne
zjawiska w tym zakresie pod postacią osteoporozy (osteopenii)
wtórnej u dzieci i młodzieŜy, mogą być powodowane przez wiele
schorzeń wieku dziecięcego, nieprawidłowy sposób odŜywiania,
zwłaszcza w okresie gwałtownego wzrastania, ale takŜe mogą mieć
przyczyny jatrogenne.
W obrazie MPZS, podobnie jak w przypadku RZS u
dorosłych, mieści się osteoporoza, głównie przystawowa, ale u części
chorych równieŜ uogólniona. Na powstanie osteoporozy w MPZS
składa się wiele czynników. Ostatnie badania wykazały, Ŝe nasilenie
resorpcji kostnej jest zaleŜne od wzrostu poziomu prozapalnych
cytokin (IL-1, 6, 8, TNF, GM-CSF) oraz zwiększonej produkcji NO w
przebiegu aktywnych procesów reumatoidalnych, które to zjawiska
odpowiedzialne są głównie za osteoporozę okołostawową.
Jednaym z najwaŜniejszych czynników powodujących
osteoporozę w MPZS jest częsta terapia glikokortykosterydami
(GKS). Ich osteoporotyczne działanie jest najbardziej widoczne przy
sterydoterapii długotrwałej, a najsilniej wyraŜone w pierwszych 6
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miesiącach. Nie określono "bezpiecznej" dawki sterydów, wiadomo
jednak, Ŝe u dorosłych codzienne podawanie 7,7 mg prednizonu moŜe
spowodować osteoporozę. GKS wywołują osteoporozę poprzez
przyspieszenie resorpcyjnej aktywności osteoklastów i zahamowanie
osteoblastów. W przypadku MPZS nakłada się to na fizjologiczny
okres nasilenia metabolizmu kostnego, co moŜe doprowadzić do
znacznej osteopoprozy z klinicznymi objawami zahamowania
wzrostu, złamań kompresyjnych trzonów i przynasadowych kości
długich. Innym czynnikiem sprzyjającym osteoporozie są róŜnie
nasilone, ale niekiedy bardzo znaczne dolegliwości bólowe ze strony
stawów i mięśni, które ograniczają aktywność fizyczną dzieci.
Zapewnienie prawidłowej diety z wysoką zawartością Ca
(800-1000 mg/dobę wg FAO u dzieci i młodzieŜy), witaminy D3 (400800 j./dobę), białka, fosforanów i Mg jest koniecznym warunkiem
prawidłowego rozwoju układu kostnego u zdrowych dzieci. U dzieci z
MPZS stwierdzono róŜne zaburzenia ze strony przewodu
pokarmowego, które mogą prowadzić do ujemnego bilansu
wapniowego - częściowo zaleŜne od stosowanych leków, ale takŜe w
wielu przypadkach wynikające z subklinicznej alergii na białko mleka
krowiego, która objawia się niekiedy jedynie niechęcią do spoŜywania
mleka i jego przetworów.
Wystąpienie osteoporozy naleŜy przewidywać w kaŜdym
przypadku MPZS, zwłaszcza przy wdroŜeniu długotrwałej
sterydoterapii. Aktualny stan wiedzy na temat ostepoprozy w MPZS
obliguje do oceny masy kostnej u kaŜdego pacjenta z tym
rozpoznaniem przed włączeniem sterydoterapii.
Metody oceny mineralizacji kośćca u dzieci są podobne jak u
dorosłych i powinny uwzględniać oprócz klasycznych zdjęć rtg:
(1) ocenę densytometryczną metodą DEXA - w przypadku
osteoporozy uogólnionej w MPZS preferowana jest ocena kręgosłupa
L w projekcji AP;
(2) ocenę poziomów Ca, Mg, P, fosfatazy alkalicznej (izoenzym
kostny) w surowicy;
(3) ocenę wydalania dobowego Ca z moczem i/lub wskaźnika
Ca/kreatynina z porannej porcji moczu;
(4) wykluczenie ewentualnych innych przyczyn osteoporozy (poziomy
TSH, PTH, klirens kreatyniny, enzymy wątrobowe);
(5) markery obrotu kostnego - w aktywnym okresie choroby moŜe
ulegać obniŜeniu osteokalcyna i produkty degradacji kolagenu typu I,
co świadczy o zmniejszeniu obrotu kostnego.
NiezaleŜnie od tych badań naleŜy przeprowadzić dokładny
wywiad, uwzględniający występowanie osteoporozy w rodzinie,
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przebyte choroby (zwłaszcza zaburzenia wchłaniania) oraz nawyki
Ŝywieniowe pacjenta.
W kaŜdym przypadku MPZS leczonym GKS, nawet bez cech
osteoporozy w badaniach laboratoryjnych, naleŜy wdroŜyć lecznie
przeciwosteoporotyczne - odpowqiednia podaŜ Ca i witaminy D3.
RozwaŜyć trzeba równieŜ alternatywne formy farmakoterapii,
pozwalające na obniŜenie dawki GKS lub wprowadzenie dawek co
drugi dzień. Coraz częściej stosujemy Deflazokort, który przy
zbliŜonej do prednizonu i metylprednizonu aktywności
przeciwzapalnej nie powoduje osteoporozy i zaburzeń wzrostu.
Problemem jest leczenie pacjentów z MPZS, u których
doszło do klinicznych objawów osteoporozy. CięŜka osteoporoza
(Z-score SD < -2,5) zagraŜająca złamaniami moŜe wystąpić w ciągu
kilku tygodni u pacjenta poddanego sterydoterapii i jednocześnie
unieruchomionego. Dlatego podstawowym zadaniem u dzieci nawet
z cięŜkimi postaciami MPZS jest szybkie opanowanie bólu i
uruchomienie pacjenta, a w przypadku konieczności leŜenia kinezyterapia przyłóŜkowa. Sprzyja temu współczesne podejście do
leczenia cięŜkich przypadków MPZS (szybkie wprowadzanie
cytostatyków, leczenie kilkoma lekami drugiego rzutu, bridge
therapy), mające na celu jak najszybsze opanowanie procesu
zapalnego i uruchomienie pacjenta. Rehabilitacja dziecka z MPZS
ma za zadanie zarówno zachowanie funkcji narządu ruchu, jak i
zapobieganie osteoporozie.
Farmakoterapia osteoporozy w MPZS nadal jest w fazie
badań i nie została jednoznacznie ustalona. Niewątpliwie korzystne
jest stosowanie preparatów Ca i witaminy D3. Wapń jest lepiej
przyswajalny w przypadku dotarczania z pokarmem. Preparaty
lecznicze zawierają róŜną ilość elementarnego Ca, a do leczenia
osteoporozy najbardziej polecane są węglany. Zalecane równieŜ
preparaty Mg nie powinny być podawane łącznie z preparatami Ca z
uwagi na konkurencyjność wchłaniania obu pierwiastków. Dawka
witaminy D3 nie jest jednoznacznie określona (400-3000 j./dobę), a
ustalenie jej jest zaleŜne od poziomu kalcemii i kalciurii. WdroŜenie
leczenia preparatami witaminy D3 wymaga takiej oceny przynajmniej
raz na miesiąc i odpowiedniej modyfikacji dawki. Oprócz witaminy
D3 poleca się równieŜ jej aktywne metabolity, zwłaszca alfa-kalcidiol
w dawce 0,25-1,0 mg/dobę. Kalcitriol, który powoduje gwałtowne
wchłanianie Ca z jelit moŜe łatwiej doprowadzać do hiperkalcemii.
Łączne stosowanie preparatów witaminy D3 i Ca wymaga
zwiększonej ostroŜności lub odstawienia w przypadku hyperkalciurii.
MoŜna wówczas rozwaŜyć właczenie diuretyków tiazydowych w
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dawce dostosowantej do wagi dziecka (12,5-25 mg/dobę dla
dorosłych), z koniecznością kontroli kaliemii.
Do chwili obecnej nie ma jednoznacznych wskazań do
stosowania kalcytoniny w przypadkach osteoporozy u dzieci, ale
brak równieŜ doniesień o jej niepoŜądanych efektach. Klasyczne
działanie kalcytoniny poprzez hamowanie resorpcyjnej funkcji
osteoklastów uzasadnia jej stosowanie w osteoporozie w przebiegu
MPZS. W przypadku dzieci, najlepszym preparatem jest kalcytonina
donosowa nie wywołująca działań ubocznych (Miacalcic spray
nasale) w dawce nie przekraczającej 5j./kg masy ciała, w schemacie:
3 miesiące podawania codziennie, 3 miesiące przerwy. Nawet
kilkuletnie dzieci z cięŜką osteoporozą w przebiegu MPZS tolerują
dobrze ten preparat. Niebagatelną zaletą dodatkową kalcytoniny jest
jej działanie przeciwbólowe, pozwalające nieraz na ograniczenie
podawania innych leków i szybsze uruchomienie dziecka.
W ostatnich latach pojawiły się nieliczne, choć obiecujące
doniesienia o stosowaniu u dzieci z osteoporozą bifosfonianów.
Monitorowanie osteoporozy w przebiegu MPZS powinno
zatem uwzględniać ocenę kliniczną pacjenta, ocenę poziomów
kalcemii i kalciurii, ewentualnie markerów obrotu kostnego oraz
kontrolne badania densytometryczne wykonywane nie częściej niŜ co
6-12 miesięcy. Badania radiologiczne rezerwujemy dla przypadków
podejrzanych o złamania kompresyjne, przynasadowe lub inne.
Leczenie MPZS trwa niekiedy całe Ŝycie, a leczenie
osteoporozy w przebiegu MPZS co najmniej kilka lat lub przez cały
okres choroby podstawowej
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OSTEOPOROSIS IN JUVENILE CHRONIC
ARTHRITIS
Summary: Juvenile chronic arthritis (JCA) is a severe autoimmune
disease of the connective tissue, in which periarticular and/or
generalized osteoporosis belongs to significant clinical symptoms.
Development of osteoporosis in JCA is influenced not only by the
disease itself, but also by steroid therapy and restricted mobility of
the patients. The lecture presents pathogenesis of osteoporosis in
JCA, principles of its diagnostics, prevention and treatment..
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R53
ROZKŁAD CENTYLOWY JAKO METODA
SKRININGOWA W DENSYTOMETRYCZNYCH
POMIARACH MASY KOSTNEJ U DZIECI I
MŁODZIEśY
J.Konstantynowicz1, J.Piotrowska-Jastrzębska1, M.Kaczmarski2
1
Zakład Propedeutyki Pediatrii, 2III Klinika Chorób Dzieci AM w
Białymstoku, DSK, Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Wyniki badań densytometrycznych są najczęściej wyraŜane w
formie wartości średnich i odchyleń standardowych (SD) oraz
procentowych wskaźników ubytku masy kostnej i współczynników
T-score.
Celem tego opracowania było skonstruowanie obiektywnego i
łatwego w uŜyciu układu referencyjnego dla badań
densytometrycznych u dzieci, słuŜącego docelowo identyfikacji
osób z niską masą kostną.
W grupie 473 zdrowych dzieci i młodzieŜy w wieku 2 - 18 lat
przeprowadzono badania densytometryczne metodą dwuwiązkowej
absorpcjometrii rentgenowskiej (DEXA), z zastosowaniem
stacjonarnego systemu DPX - L (LUNAR Radiation), oceniając
całkowitą zawartość hydroksyapatytu (BMC) i gęstość mineralną
szkieletu (BMD). Do pomiarów zakwalifikowano osoby urodzone w
terminie, z masą ciała > 2500g, z parametrami rozwoju fizycznego w
chwili badania w przedziale 3-97 centyl, Ŝywione normalnie (z
typową konsumpcją mleka i jego przetworów).
Stwierdzono
liniowy przyrost wartości BMC i BMD z wiekiem (r=0.87,
p<0.00001) z wyraźnym przyspieszeniem w pierwszych 3 latach
Ŝycia i okresie pokwitania. Analiza danych z wykorzystaniem
pakietu STATISTICA 5.0 pl potwierdziła zgodność rozk ładu
empirycznego parametrów masy kostnej z rozkładem normalnym
(test Kołmogorowa-Smirnowa). Utworzono szeregi statystyczne dla
kaŜdej klasy wieku i płci, wyliczając następnie wartości centyli, co
pozwoliło na skonstruowanie graficznych układów odniesienia.
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Siatki centylowe BMC i BMD umoŜliwiają interpretację
pojedynczego wyniku oraz monitorowanie masy kostnej w grupach
ryzyka (strefa alarmowa między 5 a 25 centylem), stanowiąc
propozycję układu normatywnego w badaniach DEXA w pediatrii
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R53
THE PERCENTILE NORMATIVE DATA AS
A SCREENING MODEL FOR BONE MASS
MEASUREMENTS IN CHILDREN.
J.Konstantynowicz1, J.Piotrowska-Jastrzębska1, M.Kaczmarski2
1
Department of Auxology, 2IIIrd Department of Pediatrics, Medical
Academy of Białystok, Waszyngtona 17, 15-274 Bialystok. Poland
Normative values for quantitative evaluation of bone mass are
most commonly expressed by mean reference, SDs, percentage scale
and T-scores.
The aim of this study was to establish useful reference values for
densitometry in children to envolve a risk group of low bone mass.
Dual-energy-X-ray-absorptiometry (DEXA) with LUNAR DPX-L
densitometer was used to assess Total Bone Mineral Content (BMC)
and Bone Mineral Density (BMD) in 473 healthy children aged 2 18 years from North-East Poland. All subjects born with gestational
age > 37 weeks and birth weight >2500g, ranged between 3rd and
97th centile for body weight and height, fed normally (normal usual
daily consumption of dairy products).
Total BMC and BMD-values increased with age (r=0,87,
p<0.00001) with distinct acceleration during the first 3 yrs of life
and during puberty; both parameters correlated strongly with weight
(r=0,93), height (r=0.87), midarm circumference (r=0,87). Data
analyzed using STATISTICA 5.0 PL program considered the
compliance of the normal and empiric distribution (KolmogorovSmirnov test). Statistical series for each class of age and sex were
created and values of centiles were ranked. The construction of
growth charts for BMC and Total BMD gives the possibility of
diagnosis and monitoring bone mass in individuals. The range
between 5th and 25th centile should play a role of an „alarm zone”
for identyfing children with osteopenia.
The presented percentile method might be a proposal of a Polish reference
system for bone mass investigation by DEXA in children and adolescents.

153

R54
MIEJSCE CHORÓB METABOLICZNYCH TKANKI
KOSTNEJ WE WSPÓŁCZESNEJ ORTOPEDII
Andrzej Górecki. Katedra i Klinika Ortopedii Akademii
Medycznej w Warszawie. 02-005 Warszawa ul. Lindley’a 4
Kiedy przed wieloma laty ortopeda spotykał się z krzywicą,
miał przed sobą dorosłego pacjenta z rozległymi deformacjami
narządu ruchu. Leczenie sprowadzało się wówczas do korekcji osi
kończyn. Dzisiaj rola jaką odgrywa nasza specjalność jest nieco
inna. Ortopedzi coraz częściej rozpoznają zaburzenia metaboliczne
tkanki kostnej, potrafią właściwie róŜnicować osteopatie oraz, co
najwaŜniejsze, właściwie je leczyć.
Sesja, której mam zaszczyt przewodniczyć, powinna
odzwierciedlać właściwą współpracę specjalistów róŜnych dziedzin
medycyny. Jest kontynuacją naszych codziennych kontaktów.
Analiza przypadków osteopatii rozpoczyna się od wnikliwej
diagnostyki, oceny objawów klinicznych i wyników badań
diagnostycznych, prowadząc ostatecznie do planowania i realizacji
leczenia.
Przedstawiamy aktualne podejście do problemu wrodzonych
zaburzeń homeostazy witaminy D, krzywicy i osteomalacji, choroby
Pageta, osteogenesis imperfecta, dysplazji włóknistej oraz
nadczynności przytarczyc. Prezentacja obejmuje klasyfikację i
róŜnicowanie osteopatii analizę ich objawów radiologicznych oraz
sposoby leczenia, w tym operacyjnego.
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R54
A PLACE OF METABOLIC BONE DISEASES IN
CURRENT ORTHOPAEDICS
Andrzej Górecki. Department of Orthopaedics Medical University
of Warsaw / Poland 02-005 Warszawa 4 Lindley Str.
Many years ago the orthopaedic surgeon facing a case of
rickets saw an adult patient with severe deformities of the locomotor
system. The treatment was limited to the correction of extremities’
axis. The role which orthopaedics plays now is different.
Orthopaedic surgeons diagnos metabolic bone disorders, they can
differentiate the osteopaties and treat them effectively.
The session, which I have an honour to chair, is an example
of the appropriate cooperation of different specialists. It is also a
continuation of our daily contacts. Every clinical contact with the
problems of osteopaties begins from the thorough diagnostics,
analysis of the clinical symptoms and the results of diagnostic tests
and images and finally leads to a planning and realisation of the
treatment.
The modern attitude to the problems of inborn disorders of
vitamin D homeostasis, rickets, osteomalacia, Paget’s disease,
osteogenesis imperfecta, fibrous dysplasia and hyperparathyroidism
will be presented in this session.
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R55
KLASYFIKACJA I RÓśNICOWANIE OSTEOPATII
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Klinika Chorób Wewnętrznych,
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
W tkance kostnej wyróŜnia się część organiczną i mineralną.
Część organiczna (komórki kostne, kolagen typu I, białka
niekolagenowe, proteoglikony) stanowi 30%, a mineralna
/hydroksyapatyty – [Ca10(PO4)6(OH)2] 70% masy kostnej.
O strukturze i kształcie kości decyduje część organiczna,
sztywność zapewnia część mineralna. W warunkach zdrowia
zachowanie masy kostnej zaleŜy od prawidłowej przebudowy
kośćca (resorpcja i nowotworzenie). Zaburzenia przebudowy kości
leŜą u podstaw chorób metabolicznych,tj. związanych z
zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej. Podstawę
klasyfikacji osteopatii stanowi stosunek między objętością kości i
stopniem jej mineralizacji a strukturą. Osteopatie prowadzą do
obniŜenia wytrzymałości szkieletu i złamań. Uogólnione osteopatie
(osteoporoza, osteomalacja, nadczynności przytarczyc, zmiany
nowotworowe, zwłaszcza szpiczak mnogi) wymagają diagnostyki
róŜnicowej, którą ułatwia
wykonanie badań rtg oraz
laboratoryjnych: w pierwszym rzucie – OB, stęŜenia wapnia i
fosforu w surowicy, aktywności fosfatazy zasadowej; w drugim
rzucie - białko monoklonalne, osteokalcyna, stęŜenie parathormonu,
1,25/OH/2D, wydalania z moczem wapnia i hydroksyproliny.
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R55

CLASSIFICATION AND DIFFERENTIATION
OF OSTEOPATHIES
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Klinika Chorób Wewnętrznych,
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Bone is composed of organic and mineral part. Organic part (bone
cells, type I collagen, noncollagen proteins, proteoglicanes) makes
30% and mineral part (hydroxyapatytes [Ca10(PO4)6(OH)2 ]) makes
70% of bone mass.
Organic part determines the structure and the shape of bone.
Mineral part determines the stiffness of bone. Maintenance of bone
mass depends on equilibrium between bone resorption and
formation. Disturbances of bone remodeling lead to CalciumPhosphorus balance disregulations.
Classification of osteopathies is based on relation between the
volume of the bone, the state of it’s mineralisation and the structure
of bone. Despite of the pathogenesis osteopathies lead to reduction
of mechanical resistance of the bone. Generalized osteopathies
(osteoporosis, osteomalacia, hyperparathyroidysmus, neoplastic
diseases, especially myelloma multiplex) should be first well
diagnosed. It can be done on the basis of classical X-ray pictures
and other laboratory tests, such as: OB, serum Calcium and
Phosphorus levels, serum alkaline phosphatase, osteocalcin,
parathormon, vitamin D (1,25(OH)2D3) levels, fasting urinary
Calcium/creatynin ratio.
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R56
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABURZEŃ
METABOLICZNYCH TKANKI KOSTNEJ
Jan Świątkowski, Dariusz Chmielewski. Katedra i Klinika
Ortopedii Akademii Medycznej w Warszawie. 02-005 Warszawa
ul. Lindley’a 4
RóŜnicowanie osteopatii stanowi istotny problem kliniczny.
RóŜnorodność objawów i ich niespecyficzność zmusza do
poszukiwania czyłych i specyficznych metod diagnostycznych. W
dobie rozwoju nowoczesnych technik obrazowania temat ten nabiera
szczególnego znaczenia.
W
pracy
tej
przedstawiono
analizę
objawów
radiologicznych zaburzeń metabolicznych tkanki kostnej w
wybranych jednostkach klinicznych. Podano róŜnicowanie typów
zaniku kostnego i ogniskowej destrukcji tkanki kostnej. W oparciu o
dane z literatury oraz materiał własny przygotowano algorytmy
postępowania diagnostycznego ze szczególnym uwzględnieniem
dostępności róŜnych technik diagnostycznych ( radiologia
konwencjonalna,
densytometria
DEXA,
pQCT,
analiza
ultradźwiękowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
scyntygrafia, termografia ). Prezentację objawów radiologicznych
połączono z przedstawieniem przebiegu choroby i dominujących
elementów stanu klinicznego w nadczynności przytarczyc, chorobie
Pageta, osteogenesis imperfecta, osteomalacji. W praktyce
klinicznej często spotykamy się z błędami diagnostycznymi
prowadzącymi
do
istotnych
pomyłek
terapeutycznych.
Przedstawiono niektóre z nich i omówiono konsekwencje kliniczne
postępowania.
W podsumowaniu omówiono ogólne zasady doboru
diagnostyki obrazowej w zaleŜności od pierwotnych objawów
radiologicznych. Przedstawiono równieŜ sposoby korzystania z
zasobów ośrodków referencyjnych w zakresie diagnostyki zaburzeń
metabolicznych tkanki kostnej.

158

R56
DIAGNOSTIC IMAGING OF METABOLIC BONE
DISORDERS
Jan Świątkowski, Dariusz Chmielewski. Department of
Orthopaedics Medical University of Warsaw / Poland 02-005
Warszawa 4 Lindley Str.
Differentiation of the osteopaties is an important clinical
problem. Variety of symptoms and their unspecificity stimulate to
search for sensitive and specific diagnostic metods. This topic plays
an important role in the time of developing the modern imaging
techniques.
Analysis of radiological symptoms of metabolic bone
disorders in selected clinical cases was presented in this
presentation. Differentiation of bone loss types and focal bone
destruction was described. The algorythms of diagnostic process
was prepared based on literature analysis and own material with
consideration of different diagnostic techniques ( conventional
radiology, DEXA densitometry, pQCT, ultrasound analysis,
computed tomography, magnetic resonance, scintigraphy,
termography ). The presentation of radiological signs was connected
with an abstract from case history and dominant symptoms in
hyperparathyroidism, Paget’s disease, osteogenesis imperfecta and
osteomalacia. One can find a clinical mistakes leading to important
therapeutic errors often in his clinical practice. Some of them were
presented with comments on their clinical consequences.
In conclusion the general rules of diagnostic imaging selection in
accordance to primary radiological findings was given. The ways of
using a resources of reference centres in the field of metabolic bone
disorders were also presented.
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R57
TAKTYKA POSTEPOWANIA CHIRURGICZNEGO W
CHOROBACH METABOLICZNYCH KOŚCI.
T.Gaździk
Katedra i Klinika Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej Szpital
Górniczy w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec

58
TRUDNOŚCI ROZPOZNAWANIA I MOśLIWOŚCI
LECZENIA CHOROBY PAGETA
Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda, Alina Bogacz
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
W okresie 30 lat leczyliśmy w Klinice 19 pacjentów: 13 kobiet i
6 męŜczyzn. Przeciętny wiek chorych wynosił 63 lata, najmłodszy
miał 42 lata, zaś najstarszy 86 lat.
Zmiany w kościach udowych było widać w radiogramach 13
osób, u 3 pacjentów w piszczeli i u pojedynczych pacjentów w kości
ramiennej, promieniowej i rzepce.
Choroba ujawniła się złamaniem trzonu kości udowej 6 osób,
szyjki kości udowej 2 osób i trzonu kości ramiennej jednej kobiety.
Trudności diagnostyczne natrafiliśmy wstępnie u większości
chorych. Wprawdzie juŜ obraz radiologiczny sugerował chorobę
Pageta, lecz niekiedy był podobny do dysplazji włóknistej czy
przewlekłego nieswoistego zapalenia kości. U 8 chorych objawy
kliniczne i radiologiczne nasuwały przypuszczenie złośliwego
nowotworu kości. Dla ustalenia rozpoznania wykonano
trepanobiopsję.
Leczenie złamań trzonu kości udowej polegało na zespoleniu
odłamów 5 chorym. Złamania szyjki kości udowej 2 chorych
leczono protezoplastykami: Wellera i Austin-Moore’a. Złamania
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pozostałych osób leczono bezoperacyjnie. Wszystkie złamania
wygoiły się, przewaŜnie szybciej niŜ złamania zdrowych kości.
Od ponad 5 lat chorym cierpiącym z powodu choroby Pageta
stosujemy kalcytoninę, która znacznie zmniejsza ból i ma sprzyjać
gojeniu złamań.
W okresie ubiegłych 2 lat chorzy otrzymywali powtarzane dawki
aredii, która sprzyjała ustąpieniu bólów, zaś jedna chora uzyskała
zrost złamania trzonu kości ramiennej w okresie 3 tygodni.

R59
TAKTYKA LECZENIA PRZERZUTÓW
NOWOTWOWROWYCH DO KOŚCI
Marek Pawlicki
Klinika Chemioterapii Centrum Onkologii-Instytut im. M.
Skłodowskiej-Curie ,Oddział w Krakowie
31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
Tylko 40% chorych w zaawansowanych okresach choroby
nowotworowej jest w Polsce leczonych w sposób optymalny tzn.
diagnozowanych i leczonych wg ustalonych standardów.
U chorych z powodu przerzutów nowotworowych do kości odsetek
ten nie przekracza 30%. Najczęstszymi błędami w rozpoznanwaniu
przerzutów do kości jest rozpoznanie:
1. schorzeń reumatycznych 70%
2. bólów jako pozostałości po zmianach urazowych 15%
3. niezdiagnozowanie procesów chorobowych 12%
Średni czas tej obserwacji wynosi 5 miesięcy. Przerzuty do kości
pojawiają się u 22% u których rozpoznano nowotwory złośliwe.
Natomiast chorych leczonych przyczynowo jest 4-5% w tym
napromienieniem 28%, leczeniem systemowym 18%, chirurgicznie
4%
Spośród chorych leczonych 2 lata przeŜywa 7%. Najczęściej
przerzuty
do kości wystepują u chorych z rakiem sutka,
drobnokomórkowym rakiem płuca i rakiem tarczycy. Najczęściej
wśród standardów farmakologicznych stosuje się leczenie
hormonalne : 30-50% remisji u chorych z rakiem stercza i sutka i
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środki cytostatyczne 8-12% remisji, a tzw. leki nowego pokolenia u
18-22%.

R59

TREATMENT STRATEGY FOR BONE
METASTASES
Marek Pawlicki
M.Sklodowska-Curie Memorial Cancer Institute, Krakow Branch
Medical Oncology Department
31-115 Krakow, Garncarska 11
Only 40% of patients with advanced neoplastic disease received an
optimal treatment of cancer in Poland, which consisted of adequate
diagnostic procedure as well as standard treatment regimens. No
more than 30% of patients with bone metastases were accurately
diagnosed. The most common misdiagnosis included rheumatologic
diseases (70%), posttraumatic pains (15%), unclassified clinical
conditions (12%). Average observation time was 5 months.
Twenty two percent of patients with cancer will develop bone
metastases in the course of their disease, and only 4-5% of them
will receive treatment. Surgery patients subset amounts to 4%,
radiotherapy subset 28% and chemotherapy one 18%.
Two year survival of treated patients is 7% on average. Breast
cancer, small cell lung cancer and thyroid cancer are the most
common malignancies associated with bone metastases. Hormonal
therapy is the most frequent treatment with 30-50% remission rate in
breast and prostate cancer. Standard chemotherapy produces 8-12%
remissions and new generation drugs based regimens 18-22%.
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R60
ROLA BIFOSFONIANÓW W NOWOTWOROWEJ
CHOROBIE KOŚCI
John A Kanis, Centre of Metabolic Bone Diseases (WHO
Collaborating Centre),
University of Sheffield Medical School, Beech Hill Road, Sheffield
S10 2RX, UK
Choroba osteolityczna kości, jest widocznym elementem
zaawansowanego raka piersi i integralną komponentą szpiczaka
mnogiego. Kliniczne konsekwencje tych stanów chorobowych
zawierają hiperkalcemię, bóle kostne i złamania. Osteoliza powstaje
wskutek zwiększonej aktywności osteoklastów aktywowanych przez
odpowiednie aktywatory. Zaliczamy do nich PTHrP, TFGβ, tumor
necrosis factor β, interleukina-1 i interleukina-6. Wiedza na temat
zaburzeń przebudowy zaleŜnych od aktywacji osteoklastów
dostarcza racjonalnych powodów stosowania bifosfonianów w tego
rodzaju zaburzeniach. Jest to dowód na to iŜ hyperkalcemia moŜe
być skorygowana podawaniem doustnym lub doŜylnym
bifosfonianów, co więcej jest to teraz uznawane za metodę leczenia
z wyboru. Kilka badań kontrolnych wykazało, Ŝe doŜylne podawanie
bifosfonianów przynosi znaczne korzyści w leczeniu stanów
bólowych spowodowanych rozwijaniem się procesu złośliwego. W
kontraście do tego pozostaje znaczna liczba przeprowadzonych
badań,
w
których
wykazano
znaczącą
efektywność
długoterminowego leczenia przy uŜyciu klodronianu i pamidronianu
i zmniejszenia ilości komplikacji kostnych w przebiegu raka piersi i
szpiczaka mnogiego. Doniesienia na temat korzyści wynikały z faktu
zmniejszenia incydentów bólów kostnych, hyperkalcemii, złamań
kości długich i kręgosłupa i hamowania rozwoju zmian
osteolitycznych. Zadano sobie pytanie czy moŜliwe jest
zapobieganie ww. zaburzeniom u kobiet ze zdiagnozowanym rakiem
piersi. Przeprowadzono badania prospektywne na podstawie których
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wnioskowano, Ŝe stosowanie u takich pacjentów klodronianu moŜe
w znaczący sposób zmniejszyć ryzyko przerzutów do kośćca.
Wpływ tego preparatu na przeŜywalność i choroby tkanek miękkich
jest kwestią niedokładnie jeszcze poznaną. Konkludując moŜna
powiedzieć, Ŝe bifosfoniany mogą stanowić waŜny element w terapii
raka piersi i szpiczaka mnogiego.
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R60
BISPHOSPHONATES IN NEOPLASTIC BONE
DISEASE
John A Kanis, Centre for Metabolic Bone Diseases (WHO
Collaborating Centre), University of Sheffield Medical School,
Beech Hill Road, Sheffield S10 2RX, UK
Osteolytic bone disease is a prominent feature of advanced breast
cancer and an integral component of multiple myeloma. The
clinical consequences include hypercalcaemia, bone pain and
fractures. Osteolysis arises because of increased activation of
osteoclasts mediated by osteoclast activating factors. These include
PTHrP, TFGβ, tumour necrosis factor β, interleukin-1 and
interleukin-6. The knowledge that disturbed remodelling is due to
the activation of authentic osteoclasts provides the rationale for the
use of bisphosphonates in these disorders. There is good evidence
that hypercalcaemia can be corrected with intravenous or oral
bisphosphonates and are now the treatment of choice. Several
controlled studies have shown that their intravenous administration
is beneficial in the acute management of bone pain due to
malignancy. In contrast, a number of well designed controlled
studies have shown significant effects of long-term treatment with
clodronate and pamidronate to decrease the incidence of skeletal
complications in breast cancer and myelomatosis. Benefits reported
are a decreased incidence of bone pain, hypercalcaemia, vertebral
and long-bone fractures and the extension of osteolytic lesions. The
question has arisen whether these complications might be prevented
in women at diagnosis of breast cancer. Controlled prospective
studies indicate that clodronate can significantly decrease the risk of
skeletal metastases. The effects on survival and soft tissue disease
are less certain. Bisphosphonates thus provide a valuable adjunct to
the management of breast cancer and myeloma.
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R61
ROLA LECZENIA CHIRURGICZNEGO
W NOWOTWOROWYCH PRZERZUTACH
DO KOŚCI
E. Czerwiński, A. Skolarczyk, J. Strzępek
Klinika Ortopedii CMUJ, Kraków, ul. Kopernika 19 a
Przerzuty nowotworowe do kości (PNK) występują u 70%
pacjentów z chorobą nowotworową. Jest to trzecia w kolejności
lokalizacja po płucach i wątrobie.PNK staniwą 90 % guzów tkanki
kostnej. Częstość występowania PNK w nowotworach
poszczególnych narządów przedstawia tabela.
RODZAJ NOWOTWORU
Rak sutka
Rak prostaty
Rak tarczycy
Rak płuca
Rak nerki
Rak odbytnicy
Rak przełyku

%
73%
68%
42%
36%
35%
11%
6%

Zasadniczym celem leczenia chirurgicznego jest zniesienie bólu i
zapewnienie funkcji. Osiągamy to najczęściej poprzez :
1. Profilaktyczne zespolenie w przypadku zagraŜającego złamania.,
2. Stabilizację i rekonstrukcję po złamaniu patologicznym
3. Dekompresję rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z
ewentualną stabilizacją kręgosłupa
Metoda leczenia musi być tak dobrana by była dla chorego
definitywnym rozwiązaniem problemu. Warunkiem skuteczności
leczenia jest radykalne usunięcie zmiany i zaleŜnie od lokalizacji.
wydolne mechanicznie zespolenie kości w przypadku złamania lub
implantacja odpowiedniej endoprotezy. Leczenie chirurgiczne
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powinno być zawsze skojarzone z odpowiednią chemio- lub
radioterapią.
Dziesięcioletni okres przeŜycia oczekiwany jest u 10% chorych z
PNK, w przypadku raka sutka lub prostaty najczęściej nie
przekracza on 12 miesięcy.
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R61
THE ROLE OF SURGERY IN THE TREATMENT
OF METASTATIC BONE DISEASES
E. Czerwiński, A. Skolarczyk, J. Strzępek
Klinika Ortopedii CMUJ, Kraków, ul. Kopernika 19 a
Metastatic bone disease (MBD) occurs in 70% of patients with
malignant tumours. Skeleton is the third MBD localisation after
lungs and liver. MBD consists 90% of bone tumours. Frequency of
MBD in tumours of specific organs are listed in table below:
Kind of Tumour
Breast cancer
Prostate cancer
Thyreoid cancer
Lung cancer
Kidney cancer
Anal cancer
Oesophageal cancer
Other intestinal cancers

%
73%
68%
42%
36%
35%
11%
6%
5%

The main aim of surgery is pain relief and restore function. Most
commonly this requires:
1. Prophylactic fixation in case of fracture risk
2. Fixation and reconstruction after pathological fracture
3. Decompression of spinal cord and nerve roots and spine
stabilisation.
Selected methods of treatment should provide definite solution of
problem. Total resection of tumour and relative to localisation
sufficient bone fixation in case of fracture or implantation of
adequate endoprosthesis is the condition of efficient treatment.
Surgical procedure should always be associated with chemo- or
radiotherapy.
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10 years life expectation is predicted in only 10% of MBD
patients whereas in cancer of breast or prostate MBD does not
exceed 12 months.
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R62
METODY REKONSTRUKCJI PO RESEKCJI
NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH KOŚCI
Wojciech Woźniak
Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci Instytutu Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Leczenie pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci i
młodzieŜy ma charakter kompleksowy i składa się z chemioterapii
wielolekowej, leczenia chirurgicznego i/lub napromieniania. Celem
leczenia chirurgicznego, wykonywanego w drugim etapie po
wstępnej chemioterapii, jest radykalne usunięcie ogniska
nowotworowego. JeŜeli po wycięciu guza pozostają tkanki
umoŜliwiające zachowanie kończyny (po śródoperacyjnej
weryfikacji histopatologicznej), wówczas przystępujemy do
rekonstrukcji.
W pierwszej fazie wykonuje się rekonstrukcję kostną, a w drugiej
tkanek miękkich. W zaleŜności od lokalizacji zmiany, rozległości
ubytku oraz wieku pacjenta, do rekonstrukcji wykorzystujemy:
- przeszczepy kostne autogenne i allogenne,
- przeszczepy unaczynione,
- elementy metalowe, np. płyty metalowe, gwoździe Kuntsher’a,
- cement kostny,
- endoprotezy onkologiczne,
- endoprotezy + przeszczepy kości.
Takie postępowanie pozwala na zachowanie funkcji kończyny.
Ten złoŜony sposób postępowania umoŜliwia uzyskanie
wyleczenia około 80% pacjentów z mięsakiem kościopochodnym i
około 60% pacjentów z mięsakiem Ewinga.
W pracy przedstawiono doświadczenia własne obejmujące ponad
120 pacjentów, u których zastosowano chirurgiczne leczenie
oszczędzające.
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R63
CHIRURGICZNE LECZENIE NOWOTWORÓW
KRĘGOSŁUPA
Daniel Zarzycki
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
34-500 Zakopane, ul Balzera 15

Pierwotne i przerzutowe guzy kręgosłupa występują w
kaŜdym wieku pacjenta i zlokalizowane mogą być na kaŜdym
poziomie kolumny kręgosłupa. W 70% przypadków zmiany
umiejscawiają się w odcinku piersiowym kręgosłupa. Pierwotne
nowotwory kręgosłupa występują niezwykle rzadko, znacznie
rzadziej aniŜeli w innych częściach układu kostnego. Jedynymi
nowotworami charakterystycznymi dla kręgosłupa, są chordoma i
osteoblastoma.
Anatomicznie lokalizacja zarówno pierwotnych jak i
przerzutowych guzów kręgosłupa znajduje się w trzonie kręgowym i
nasadach łuku. Nowotworu pierwotne kręgosłupa dzielimy na:
łagodne, częściowo złośliwe i złośliwe. Nowotwory łagodne to:
osteoma osteoid, osteoblastoma, cysta anaurysmatyczna, guz
olbrzymiokomórkowy, granuloma eozynofilicum, osteochondroma.
Wszystkie poza granuloma eozynofilicum wymagają leczenia
chirurgicznego często wspomaganego radioterapią. Nowotwory
częściowo
złośliwe:
neurofibromatosis,
osteochondratoza,
enchondroma, osteoblastoma - wymagają leczenia operacyjnego.
Nowotwory złośliwe: ewing sacroma, osteosacroma, białaczka.
Wszystkie z wyjątkiem białaczki wymagają leczenia chirurgicznego
skojarzonego z chemio i radioterapią.
Kręgosłup jest najczęstszą kostną lokalizacją przerzutów
nowotworowych. Lokalizacja nowotworu pierwotnego to : sutek – 16,5%,
płuca – 15,6%, prostata – 9,2%, nerki – 6,5%, nieznane – 12,5%.

Wszystkie nowotwory przerzutowe wymagają skojarzonego leczenia
chemio i radioterapeutycznego w połączeniu z leczeniem
chirurgicznym. Leczenie chirurgiczne pierwotnych i przerzutowych
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nowotworów kręgosłupa wymaga dostępu przedniego i dobrej
stabilizacji z zastosowaniem implantów kręgosłupowych.
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R64
LECZENIE BÓLU NOWOTWOROWEGO
Jan Dobrogowski. Zakład Badania i Leczenia Bólu KAiIT CM UJ,
ul. Śniadeckich 11 31-361 Kraków
W Polsce zachorowalność na nowotwory wynosi ponad 90
000 osób w ciągu roku. Większość z nich cierpi na silne i bardzo
silne dolegliwości bólowe, szczególnie w ostatnim stadium choroby.
Światowa Organizacja Zdrowia opracowała algorytm postępowania,
uznany za standard farmakologicznego leczenia przeciwbólowego
chorych nowotworowych. Doświadczenia światowe i polskie
dowodzą, Ŝe poprawne zastosowanie tego prostego schematu
pozwala na znaczne złagodzenie dolegliwości u ponad 80% chorych.
Leczenie moŜe być przeprowadzone przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, specjalistę onkologa czy chirurga (pod
warunkiem, Ŝe znają zasady stosowania schematu WHO).
Pozostaje jednak problem 20% chorych, u których ból jest
oporny na stosowane leczenie. W Polsce odnosi się to do około 12
tysięcy chorych. W tych przypadkach konieczne jest zastosowanie
specjalistycznych procedur: ortopedycznych, radioterapeutycznych,
anestezjologicznych pozwalających zmniejszyć cierpienie i
poprawić jakość Ŝycia chorych, szczególnie w terminalnej fazie
choroby nowotworowej.
W zreformowanym systemie ochrony zdrowia istnieje
potrzeba opracowania standardów procedur medycznych, a
poprawne zastosowanie schematu WHO naleŜy bez wątpienia uznać
za świadczenie standardowe. W przypadku bólu opornego na
stosowane leczenie, pomimo Ŝe pacjenci nie rokują wyzdrowienia
ani powrotu do pracy zawodowej, to jednak specjalistyczne
procedury zmniejszające cierpienie chorych powinny być uznane
równieŜ za standardowe, tj. płatne przez Kasy Chorych lub za
procedury wysokospecjalistyczne płatne z budŜetu państwa.
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R65
PRZYCZYNY OPÓŹNIEŃ ROZPOZNAWANIA
PRZERZUTÓW NOWOTWORÓW DO KOŚCI
Edward Warda, Tomasz Mazurkiewicz, Krzysztof Modrzewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
Analizowano dokumentację 110 chorych, którzy zostali
skierowani
do Kliniki bez rozpoznania przerzutu nowotworu do
kości.
Częstą przyczyną opóźnień rozpoznania przerzutów
nowotworów
do kości były błędne interpretacje bólów, które
niekiedy trwały kilka miesięcy zanim chorzy przybyli do Kliniki.
Przerzuty umiejscawiały się często w obrębie kręgosłupa. Dlatego
właśnie u większości chorych rozpoznawano poza Kliniką bóle
„krzyŜa”, zapalenia korzonków, artrozę, ischias, rwę kulszową,
osteoporozę. Z kolei u chorych z przerzutami
w kości udowej
rozpoznawano zwykle artrozę stawu biodrowego lub kolana, zmiany
przeciąŜeniowe a takŜe „reumatyzm”lub „gościec”.
Głównymi wszakŜe przyczynami opóźnień rozpoznania były
powierzchowne wywiady chorobowe, lekcewaŜenie skarg chorych,
a takŜe świadome zatajanie przez pacjentów przebytych chorób
i operacji.
Do podstawowych równie pospolitych przyczyn opóźnień naleŜy
nieumiejętność lub zaniechanie badania chorych, zwłaszcza zaś
układu ruchu.
Inną przyczyną opóźnień rozpoznania przerzutów były wadliwe
radiogramy, które wykonano z błędami techniki i nie kwalifikowały
się do oceny. Z tego właśnie powodu u 12 chorych nie rozpoznano
nowotworowej destrukcji kości. Szczególne trudności sprawiała
interpretacja radiogramów kręgosłupa i miednicy.
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R66
OPERACJE OSZCZĘDZAJĄCE KOŃCZYNĘ W
LECZENIU MIĘSAKÓW KOŚCIOPOCHODNYCH
T. Lejman, J. Sułko
Polsko-Amerykański
Jagiellońskiego

Instytut

Pediatrii

CM

Uniwersytetu

Adres: Kraków, ul. Kotlarczyków 12

W okresie 1993-1997 autorzy leczyli 15 dzieci z mięsakiem
kościopochodnym kończyn. U 10 dzieci z guzem typu II B według
Ennenkinga, po przedoperacyjnej chemioterapii, wykonali zabiegi
oszczędzające kończynę. Z pośród 4 dzieci, u których guz
lokalizował się w przynasadzie dalszej kości udowej, u dwojga
moŜliwe było pozostawienie kłykci kości udowej i ruchomego stawu
kolanowego, u jednego konieczna była artrodeza stawu kolanowego
oraz u jednego plastyka rotacyjna Van Nes. U 3 dzieci z guzem w
obrębie przynasady bliŜszej kości piszczelowej, po jego wcięciu,
wykonaliśmy usztywnienie stawu kolanowego sposobem Juvara. U
2 dzieci z mięsakiem bliŜszej przynasady kości ramiennej do
rekonstrukcji uŜyliśmy własnej strzałki, w tym u jednego na szypule
naczyniowej. U 1 dziecka z guzem w dalszej przynasadzie kości
promieniowej wykonaliśmy artrodezę kości łokciowej z pierwszym
rzędem kości nadgarstka. Po średnim okresie obserwacji 44
miesięcy, wolne od choroby nowotworowej jest 7 dzieci; 3 zmarło z
powodu przerzutów płucnych, w tym u jednego wystąpiła wznowa
miejscowa guza. U 2 dzieci z guzami przynasady bliŜszej piszczeli
leczonymi artrodezą kolana wg Juvara wystąpiły zaburzenia gojenia
rany, w tym u jednego poraŜenie nerwu strzałkowego. U 2 dzieci, u
których do rekonstrukcji ubytku bliŜszej części kości ramiennej
przeszczepili własne strzałki, wystąpił brak zrostu, w tym u jednego
masywna osteoliza przeszczepu.
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R67
LECZENIE OPERACYJNE PRZERZUTÓW
NOWOTWOROWYCH DO KOŚCI W
MATERIALE ODDZIAŁU W LATACH
1989 - 1998
Paweł Sosin, Julian Dutka, Mariusz Urban
Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Specjalistycznego
Szpitala im.St.śeromskiego, os.Na Skarpie 66, 31-913
Kraków
Retrospektywnym badaniem objęto 47 chorych leczonych
operacyjnie w tutejszym Oddziale z powody przerzutów
nowotworowych do kości w latach 1989-1998. Średnia wieku
pacjentów wynosiła 62,5 lat. Pośród badanych było 31 kobiet
(średnia wieku 62,8 lat) i 16 męŜczyzn (średnia wieku 62,3 lat). W
37 przypadkach (78,7%) udało się ustalić pierwotną lokalizację
nowotworu: rak sutka - 16 chorych, rak jajnika - 5, rak płuca - 5, rak
prostaty - 5, rak nerki - 2, rak Ŝołądka - 1 chory, rak pochwy - 1, rak
wątroby - 1, szpiczak mnogi - 1 chory. W przypadku 10 chorych
(21,2%) nie udało się ustalić ogniska pierwotnego nowotworu.
Lokalizacja zmian przerzutowych przedstawiała się następująco:
kość udowa - 37 przypadków, k.ramienna - 6, k.piszczelowa - 3 i
odcinek lędźwiowy kręgosłupa - 1 przypadek. Pacjenci po
zakwalifikowaniu do leczenia operacyjnego byli intensywnie
przygotowywani ogólnie do operacji, którą starano wykonać się w
trybie pilnym - nie rzadko w ramach Ostrego DyŜuru. Z wyjątkiem 2
przypadków ognisk przerzutowych do piszczeli, w których
wykonano amputację na poziomie k.udowych dokonywano
miejscowej resekcji ognisk nowotworów wtórnych kości.
Techniczne rozwiązania przy zespoleniu złamań patologicznych lub
rekonstrukcji ubytków kostnych przedstawiają się następująco:
zespolenie stabilne i cement kostny - 32 przypadków, zespolenie
stabilne - 7 przypadków, spondylodeza tylna - 1 przypadek,
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alloplastyka połowicza biodra - 2 przypadki, alloplastyka calkowita
biodra -2 przypadki. W przebiegu pooperacyjnym zanotowano 3
zgony co stanowi 6,4% leczonych. W 93,6% przypadków uzyskano
wynik dobry lub bardzo dobry t.j. zdolność do samodzielnego
poruszania się, samodzielność w prostych czynnościach Ŝycia
codziennego oraz zniesienie dolegliwości bólowych.
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R67
10-YEARS EXPERIENCE IN OPERATIVE
TREATMENT OF BONE METASTASES IN
śEROMSKI’S CITY HOSPITAL IN CRACOW
Paweł Sosin, Julian Dutka, Mariusz Urban
Ward of Orthopedic and Traumatologic śeromski’s City Hospital in
Cracow,Poland
Retrospective evaluation of 47 patients treated operatively in our
Ward during last 10 years because of bone metastases was made.
Mean age of patients was 62,5 years old. There 31 women (mean
age; 62,8years) and 16 men (mean age:62,3). In 37 cases (78,8%)
there were possible to diagnose primary localization of the tumour:
breast carcinoma - 16 patients, ovary cancer - 5, lung cancer - 5,
prostate cancer - 5, kidney cancer -2, gastric cancer - 1, vaginal
cancer - 1, hepatocellular cancer - 1 and plasmicytoma - 1 patient.
We cloudn’t reveal primary focus of the tumour in 10 cases
(21,1%). Localizations of bone metastases are as follow: femur - 32
cases, humerus - 6, tibia - 3, lumbar spine - 1. After had being
accepted to operavite treatment, the patients had been cured as
quickly as possible - somtimes during emergency serivice. In 2 cases
with metastases in the tibia there were made amputations in femur
regions. In remaing patients there were made local excisions of
metastatic tumours with internal osteosynthesis with bone cement in
32 cases, with internal osteosynthesis only in 7 cases, with hip
arthroplasty in 4 cases and with posterior spinal instrumentation in 1
case. We have poor results becaus of the death of 3 patients in 6,4%.
In 93,6% we have good or very good results - no pain, good function
and independence in daily activities.

178

R68
DIAGNOSTYKA I NIEOPERACYJNE LECZENIE
ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH STAWU
BIODROWEGO
Leszek Szczepański
Katedra i Klinika Reumatologii AM, 20-954 LUBLIN, SPSK Nr 4,
ul. Jaczewskiego 8,
U licznych chorych na zwyrodnienie (osteoartrozę) stawu
biodrowego (OAB) diagnoza stawiana jest zbyt późno. Z uwagi na
promieniujący wzdłuŜ uda do kolana charakter bólu przypadki OAB
bywają rozpoznawane jako ból pochodzenia korzeniowego bądź
zwyrodnienie stawu kolanowego. Z drugiej strony zespoły bólowe
pochodzące z tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego jak np. zespól
krętarzowy bywają często mylnie rozpoznawane jako OAB. Dobrym
narzędziem identyfikacji pacjentów z OAB są kryteria klasyfikacyjne
ACR.
Leczenie chorych na OAB powinno być zindywidualizowane i
dostosowane do cięŜkości choroby. We wczesnych okresach naleŜy
połoŜyć nacisk na edukację chorego, obejmującą poznanie istoty choroby,
sposobów unikania bólu, szkodliwych nacisków na powierzchnie chorego
stawu, unikania przykurczu stawu i zachowania dobrej sprawności mięśni
kończyny. W przypadkach bardziej zaawansowanych i opornych na to
postępowanie, leczenie zaczyna się zwykle od środków przeciwbólowych
i fizykoterapii, a przy niedostatecznej redukcji bólu podaje się dodatkowo
niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Poszukiwania leku, który mógłby wpłynąć korzystnie na
chrząstkę stawową, hamując proces jej degradacji i/lub powodować
proces resyntezy jej struktur doprowadziły do pojawienia się na rynku
szeregu nowych leków. Niektóre z tych związków znajdują się dopiero w
fazie badań klinicznych. śaden z tych leków nie został jednoznacznie i
powszechnie uznany za modyfikujący strukturę chrząstki stawowej.
Próby ich stosowania poparte są licznymi argumentami przemawiającymi
za wpływem na strukturę chrząstki stawowej wykazanym w próbach in
vitro, na zwierzętach bądź w badaniach klinicznych. Od ponad 20 lat
znajduje się w powszechnym uŜyciu klinicznym składnik chrząstki
stawowej – siarczan glukozaminy (stymulując syntezę proteoglikanów i
enzymów proteolitycznych). Diaceryna ma hamować wytwarzanie IL1 i
metaloproteaz. Ekstrakty z owoców avocado i ziaren soji odznaczają się in
vitro zdolnością inhibicji IL1, a pośrednio takie hamowania wytwarzania
stromelizyny, IL6, IL8 i kolagenazy oraz stymulacja syntetyzowania
kolagenu.
Są
próby
stosowania
siarczanu
chondroityny,
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hydroxychlorochiny i metotreksatu. Prowadzone są doświadczenia nad
zastosowaniem w leczeniu OAB czynnika wzrostu, antycytokin,
inhibitorów cytokin, inhibitorów syntetazy tlenku azotu i inhibitorów
metaloproteaz. Obiecującym wydają się pomysły terapii genowej, choć
próby te są na wczesnych etapach rozwoju.
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R68
DIAGNOSIS AND NON- SURGICAL TREATMENT
OF OSTEOARTHRITIS OF THE HIP
Leszek Szczepański
Dept. of Rheumatology, Univ. Med. School 20-954 LUBLIN,
SPSK Nr 4, ul. Jaczewskiego 8,
The diagnosis of osteoathritis of the hip (OAH) in numerous
cases is delayed. Pain localised to the groin and knee is a important cause
of incorrect diagnoses of radicular pain or OA of the knee. In some
instances periarticular pain syndromes like trochanteric bursitis are
incorrectly diagnosed as OAH. The American College of Rheumatology
criteria for the classification of OAH have good precision for identifying
patients with symptomatic OAH.
Symptoms reducing treatment of OAH should be individualized
and tailored to the severity of the disease. In early stages treatment may be
limited to patient education. The aim of the education is diminishing the
OAH symptoms, improving the ability of walking and preserving good
extension of the hip. In more advanced cases administration of oral
analgesic is recommanded. NSAIDS may be administrated in patients who
are unresponsive to this treatment regiment.
Recently there have been some interesing advances in the
pharmacological treatment of OAH. Several new agents have been
introduced for the treatment of OAH. Laboratory and clinical studies are
currently underway for some of those drug if they can counteract the
disease proces.
Glucosamine sulphate, the component of articular cartilage, is
used for about 25 years. Some evidences of its structure-modifying action
were publicated. Glucosamine sulphate stimulates proteoglycan synthesis
and inhibits the activity of proteolytic enzymes. Diacerhein inhibits the
production of IL1 and reduces that of metalloproteases. Unsaponifiable
extracts of avocado and soybean were shown to have inhibitory effects
against IL1 and can stimulate collagen synthesis. Some trials using the
administration of chondroitin sulphate, hydroxychloroquine and
methotrexate were performed.
Experimental treatment consist of administration of growth
factors, anticytokines, cytokine inhibitors, nitric oxide synthase inhibitors
and metalloprotease inhibitors. The treatment of OAH using gene therapy
is very promising, although still in the very earle stage of development.
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R69
ALLOPLASTYKI
BIODROWEGO

PIERWOTNE

STAWU

E. Czerwiński, A. Skolarczyk, A. Leń
Klinika Ortopedii Coll. Med. UJ ul. Kopernika 19 a, 31-501 Kraków
Totalna alloplastyka jest od 37 lat skuteczną metodą operacyjnego
leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego. Liczba
wszczepionych endoprotez stale rośnie osiągając rocznie: w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Płn. 200 000, w Niemczech 80 000, w
Wielkiej Brytanii 40 000. Szacuje się, Ŝe w Polsce wykonuje się
rocznie ok. 10000 (brak danych statystycznych).
Ocena wyników leczenia w doświadczonych ośrodkach,
wykazuje, Ŝe po 10 latach po zbiegu endoproteza funkcjonuje
prawidłowo u 95% operowanych a po 20 latach u 85% (survivorship
analysis). Zabieg ten niestety nie jest wolny od powikłań. Infekcje
sięgają od 0,5% - 4,0% a aseptyczne obluzowanie po 10 latach
nawet 10%-40%. Alloplastyki rewizyjne są coraz częściej
wykonywane na ortopedycznych salach operacyjnych na całym
świecie.
Nadal nierozwiązanym zagadnieniem jest bariera biologiczna
trwałego kontaktu cementu kostnego i wszczepu z tkanką kostną.
Jedną z prób rozwiązania tego problemu jest pokrycie endoprotezy
hydroxyapatytem. W miarę upływu lat nasila się problem ścierania
polietylenu z nieuchronnym wytwarzaniem mikro i makro drobin
będących zasadniczą przyczyną obluzowań. Zastosowanie nowych
generacji polietylenu oraz głów ceramicznych znacznie zmniejsza to
zjawisko.
Ciągłemu pojawianiu się na rynku nowych rodzajów endoprotez
niestety nie towarzyszy ich naukowa weryfikacja kliniczna zgodna z
zasadami medycyny opartej na faktach (evidence based medicine).
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R69
PRIMARY TOTAL HIP ARTHROPLASTY
E. Czerwiński, A. Skolarczyk, A. Leń
Klinika Ortopedii Coll. Med. UJ ul. Kopernika 19 a, 31-501 Kraków
Since 47 years total hip arthroplasty has been a successful method
for operative treatment of hip osteoarthritis. Numbers of
implantation has been permanently increasing reaching per year:
USA 200 000, Germany 80 000, Great Britain 40 000. This is
estimated, that in Poland about 10 000 procedures is performed per
year (lack of statistical data).
Results analysis in experienced centres, shows good function of
prosthesis in 95% of patients 10 years after operation and in 85%
after 20 years. Unfortunately this procedure is not free from
complications. Reported infection rate is from 0,5%-4,0% and
aseptic loosening even 10-40% after 10 years. Revision hip
arthroplasty becomes more and more frequently procedure
performed in the operative theatres around the world.
Biological barrier of bone-cement and bone-implant interface
remains unsolved problem. Hydroxyapatite-coating of implants is
one of the attempts to overcome this barrier. Wearing off
poliethylen with uneventful generation of micro and macro debries
is the main cause of implant loosing. Application of new generation
of poliethylen and ceramic head considerably decreased this
phenomena.
Constantly appearance of new kinds of implants unfortunately is
not combined with scientific assesement according to evidence
based medicine.
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R70
Andrzej Wall, Szymon Dragan
Katedra i Klinika Ortopedii Akademii Medycznej im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu, Pl. 1-go Maja 8, 50-043 Wrocław.
Adres do korespondencji: Katedra i Klinika Ortopedii Akademii
Medyczenj um. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pl. 1-go Maja 8,
50-043 Wrocław.
Głównym problemem w rewizyjnej całkowitej alloplastyce stawu
biodrowego jest niewydolność łoŜyska kostnego manifestująca się
postepującym procesem destrukcji tkanki kostnejw otoczeniu
endoprotezy . W obrazie rentgenowskim osteoliza widoczna jest pod
postacia linii radioprzeziernych lub jamistych ubytków pomiędzy
implantem a kością lub cementem a kością.W jej wyniku dochodzi
do utraty biologicznego i mechanicznego zamocowania implantu w
kości i w efekcie do jego obluzowania aseptycznego.
Autorzy przedstawili wyniki i doświadczenia 170 rewizyjnych
całkowitych alloplastyk stawu biodrowego wymagajacych
rekonstrukcji ubytków anatomicznych cześci panewkowej i udowej
biodra.Ubytki łoŜyska kostnego oceniane były na podstawie
obrazów rentgenowskich oraz sródoperacyjnie i klasyfikowane
według metody Paprosky’ego i Amerykańskiej Akademii Chirurgów
Ortopedycznych.
Na podstawie własnych doświadczeń uwaŜamy, Ŝe taktyka
postępowania w rewizyjnej endoprotezoplastyce powinna
uwzględniać:
1.odtworzenie prawidłowych warunków biomechanicznych przez
anatomiczne osadzenie implantów.
2.uzupełnienie korowych ubytków kostnych masywnymi litymi
przeszczepami kostnymi.
3.zamknięcie ubytków jamistych rozdrobnionymi przeszczepami
kostnymi.
4.pierwotnie stabilne mechanicznie osadzenie endoprotezy, jeŜeli to
konieczne, z zastosowaniem rozdrobnionych przeszczepów kostnych
i cementu kostnego.
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REVISION TOTAL HIP ARTHROPLASTIES
Andrzej Wall, Szymon Dragan
Katedra i Klinika Ortopedii Akademii Medycznej im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu, Pl. 1-go Maja 8, 50-043 Wrocław.
Adres do korespondencji: Katedra i Klinika Ortopedii Akademii
Medyczenj um. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pl. 1-go Maja 8,
50-043 Wrocław.

Revision total hip arthroplasty in certain cases is complicated by
insufficient bone stock in acetabulum and femoral bone. The most
problem is osteolysis, the process of progressive destruction of
periprostetic bone tissue, who chracterised on serial roentgenograms
as a progressive radiolucent line or cavity at the implnt-bone or
cement-bone interface.
This results is the loss of structural integrity and impairment of
mechanical support for the implant.
The authors hase presented results and experiences in the 170
revision THA with reconstructon acetabular and femoral bone
defects. The bone defects was estimated using properative rtg and
intraoperative introspection and clasified by Paprosky’s and AAOS
method.
The treatment strategy for acetabular bone loss is aimed at:
1. the repair of hip mechanics by positioning the cup on anatomic
location, at the level of the tear drop.
2. the repair of the defects by closing the segmental defects to
achieve containment
3. the replacement of the bone loss by augmenting the cavitary
defect with allograft bone chips
4. the restoration of stability by impacting the chips and the use of
bone cement.
Femoral components with longer neck length and removal of
impinging bone, however, are needed when acetabular components
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are placed more proximally in order to restore the limb lengths and
minimise the chances for dislocation.
For treatment of femoral bone loss our aims in revision surgery
should be to:
1. Achieve stability
2. Restore bone stock
3. Load the proximal femur in as near as physiological manner as
possible
4. Achieve osseointegration
Conclusions
The treatment strategy for the periprsthetic bone loss is aimed at:
1. the repair of hip mechanics by positioning the implant on the
anatomic location,
2. the repair of the defects by closing the segmental defects to
achieve containment,
3. the replacement of the bone loss by augmenting the cavitary
defect with allograft chips,
4. the restoration of the stability by impacting the chips and the use
of bone cement.

R71
POSTĘPOWANIE Z CHORYM PO TOTALNEJ
ALLOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
Krystyna KsięŜopolska-Pietrzak
Oddział Dzienny Usprawniania Narządu Ruchu
Instytut Reumatologiczny
Warszawa

Totalna alloplastyka stawu biodrowego umoŜliwoła chorym nie
tylko powrót do czynności Ŝycia codziennego, ale równieŜ pracy
zawodowej.DuŜe znaczenie ma postępowanie usprawniające od
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pierwszej doby po operacji, oraz wskazówki codo prawidłowej
eksploatacji biodra przez całe Ŝycie, gdyŜ nawet najlepiej
skonstruowana totalna endoproteza nie jest w stanie zastąpić
naturalnego stawu. Rehabilitacja zmierza do ochrony endoprotezy
przed zwichnięciem i obluzowaniem, oraz zapewnia jej długotrwałą
Ŝywotność mechaniczną. Poprzez ćwiczenia początkowo bierne,
następnie czynne operowanego stawu i ćwiczenia mięśni, dąŜymy
do prawidłowego zakresu ruchów, dobręj siły mięśniowej i
odtworzenia prawidłowego stereotypu chodu. Nauka posługiwania
się początkowo dwoma , następnie jedną kulą łokciową pozwoli na
stopniowe obciąŜanie operowanej kończyny. Uświadomienie
pacjentowi zagroŜeń (nagłe ruchy przywiedzenia, zgięcia i
rotacyjne) , instruktaŜ dotyczący zachowań związanych z
czynnościami Ŝycia codziennego, dostosowaniem przedmiotów do
moŜliwości chorego, pozwoli na prawidłową ochronę
implantowanej totalnej endoprotezy biodra.
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R71
APPROCH TO THE PATIENT AFTER TOTAL
HIP ARTHROPLASTY
Krystyna KsięŜopolska-Pietrzak
Department of Outpatient Rehabilitation
Institute of Rheumatology
Warsaw
Total hip arthroplasty allows patient to return not only to their normal
activities but also to their jobs. It is very important to begin rehabilitation
during the first 24h after surgery and to educate the patient about how to use
the hip throught all the patient’s life. Even the best constructed total
endoprothesis can not replace a natural joint. The aim of rehabilitation is to
save the endoprothesis from luxation and loosening and to ensure normal
mechanical functioning of the prothesis for a long time. Through exercises
either of the operated joint and the muscles, first passive then active we aim
at achieving the normal range of motion, good muscular strength and
reconstruction of the normal stereotype of gait. Learning to use two crutches
at first and rhen just one cruth, will make it possible for the patient to
gradually increase the load on the operated leg. Explaining the possible
dangers (sudden movements of adduction, flexion and rotation) to the
patient and instructing him of how to cope with everyday activities and haw
to adatpat the patient’s environment to his capabilities, will allow for the
proper protection of the implanted total endotrothesis of the hip.

188

R72
ROCZNE ZMIANY GĘSTOŚCI MINERALNEJ
KOŚCI W SĄSIEDZTWIE TRZPIENI PROTEZ
ABG I LEVEL
Mieczysław Gorzelak1, Mirosław Jabłoński1, Jacek Walawski1,
Maciej Patyra1, Jacek Gągała1, Adam Orzechowski2, 1Katedra i
Klinika Ortopedii i 2Zakład Fizyki Akademii Medycznej w Lublinie,
20-950 Lublin,
ul. Jaczewskiego 8
Cel pracy: Densytometryczna ocena zmian gęstości mineralnej kości
w sąsiedztwie bezcementowych trzpieni protez stawów biodrowych
ABG i Level.
Materiał i metody: Ocenie densytometrycznej stref GruenaAmstutza poddano sąsiedztwo 14 bezcementowych trzpieni protez
stawów biodrowych (8 anatomicznych typu ABG i 6 prostych typu
Level II) 14 osób. Badania wykonano przy pomocy aparatu QDR
4500A firmy Hologic tuŜ po zabiegu operacyjnym oraz po roku.
Dane poddano analizie statystycznej testami T-Studenta i U-MannWhitney’a przy pomocy programu Statistica 5.0.
Wyniki: Badane grupy nie róŜniły się statystycznie pod względem
wieku, wzrostu oraz masy ciała. Stwierdzono statystycznie istotne
róŜnice (p=0,03) w zmianach gęstości mineralnej kości w 1,6 i 7
strefie Gruena-Amstutza w obu grupach. Nastąpił bowiem wzrost
wartości BMD w okresie roku odpowiednio 3,67%, 5,86% i 1,06% po wszczepieniu trzpienia ABG oraz spadek 21,7%, 11,95%
i 27,16% po osadzeniu trzpienia Level II).
Wniosek: Anatomiczne dopasowanie trzpienia protezy ABG
pokrytego w części międzykrętarzowej warstwą hydroksyapatytu
istotnie zmniejsza spadek gęstości mineralnej w strefach 1,6 i 7
Gruena-Amstutza w rocznym okresie obserwacji w porównaniu z
trzpieniem typu Level II.
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R72
ONE YEAR CHANGES IN BONE MINERAL
DENSITY IN GRUEN-AMSTUTZ ZONES IN ABG
AND LEVEL FEMORAL STEMS
Mieczysław Gorzelak1 , Mirosław Jabłoński1, Jacek Walawski1,
Maciej Patyra1, Jacek Gągała1, Adam Orzechowski2, 1Katedra i
Klinika Ortopedii i 2Zakład Fizyki Akademii Medycznej w Lublinie,
20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Aim: Assessment of changes in bone mineral density (BMD) around
anatomic and straight femoral components of
total hip
replacements.
Material and method: Bone mineral density in modified GruenAmstutz zones of 14 non-cemented femoral stems (8 anatomic ABG
and 6 straight Level type) was measured with Hologic 4500A bone
densitometer immediately after implantation and one year later.
Obtained data sets were statistically compared within groups.
Results: Investigated groups were not statistically different in regard
of age, height and body mass. Statistically different patterns of bone
mineral density changes were encountered. In 1 and 6 GruenAmstutz zones in one year observation in ABG group there was an
increase of BMD (3.67% and 5.86% of initial value) in comparison
with loss in Level type implant (21.7 % and 11.95% respectively,
p=0.03). In zone 7 loss in ABG group was of 1.06% and in Level
group of 27.16% of initial value (p=0.03). No statistically important
differences were encountered in BMD changes in zones 2,3,4 and 5.
Conclusion: In one year observation anatomically-shaped and
hydroxyapatite-coated ABG femoral component preserved bone
stock better than straight porous-coated Level stem.
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R73

ZMIANY GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI
WOKÓŁ BEZCEMENTOWEJ, POKRYTEJ
HYDROKSYAPATYTEM, PROTEZY STAWU
BIODROWEGO
Marek Tałałaj1, Włodzimierz Ozonek2, Agnieszka Jasik1, Paweł
Kapuściński1, Ewa Marcinowska-Suchowierska1, Kazimierz
Rąpała2.
1
Klinika Chorób Wewnętrznych CMKP, ul.Czerniakowska 231, 00416 Warszawa, 2Klinika Ortopedii, CMKP, Warszawa
Trzpienie protez stawu biodrowego mocowane przy pomocy masy
cementowej ulegają obluzowaniu po upływie 7-10 lat u około 20%
pacjentów.
Celem pracy było określenie, przy pomocy
dwuenergetycznej densytometrii rentgenowskiej, czy zastosowanie
pokrytych hydroksyapatytem bezcementowych protez ABG pozwoli
zapobiec ubytkowi masy kostnej w sąsiedztwie trzpienia

protezy.
56 pacjentów (24 kobiety, 32 męŜczyzn), w wieku 22-71 lat,
monitorowano prospektywnie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
U 38 spośród nich okres obserwacji przekroczył 2 lata, a u 22
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 teŜ co 12 miesięcy BMD w kręgosłupie
lędźwiowym i bliŜszej nasadzie przeciwległej kości udowej oraz co
6 miesięcy biochemiczne markery przebudowy tkanki kostnej.
Wykazano, Ŝe w okresie pierwszych 3 miesięcy po operacji
dochodzi u pacjentów z wszczepioną endoprotezą ABG do
obniŜenia BMD wokół trzpienia protezy o 2-14%. W kolejnych
miesiącach gęstość mineralna kości wzrastała stopniowo osiągając
po 2 latach wartości zbliŜone do wielkości początkowych, z
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wyjątkiem górno-przyśrodkowego obszaru kości udowej, gdzie
obserwowano postępujący ubytek tkanki kostnej.
ObniŜenie BMD było istotnie większe u kobiet niŜ u męŜczyzn, u
pacjentów z szybszą przebudową szkieletu i nie korelowało ze
zmianami BMD w pozostałych obszarach szkieletu.
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R73
CHANGES IN BONE MINERAL DENSITY
AROUND CEMENTLESS HIP PROSTHESIS WITH
PROXIMAL HYDROXYAPATITE COATING
Marek Tałałaj1, Włodzimierz Ozonek2, Agnieszka Jasik1, Paweł
Kapuściński1, Ewa Marcinowska-Suchowierska1, Kazimierz
Rąpała2. 1Department of Internal Medicine Czerniakowska 231, 00-416
Warsaw and 2Department of Orthopedic Surgery, Postgraduate Med. Ed.
Centre, Warsaw.

Within 7-10 years following the operation the stems of hip
prostheses fixed with cement become loose in 20% of patients. The
purpose of the study was to determine, by means of dual energy Xray absorptiometry, whether application of cementless,
hydroxyapatite coated ABG prostheses prevents bone mass loss next
to their stems.
56 patients (24 women, 32 men) aged 22-71 years, have been
examined prospectively for at least 12 months. 38 of them
completed 2-year, and 22 3-year observation period. DXA scans
were performed within 3 weeks after the operation and then after 3,
6, 12, 24, 36 months following the procedure. BMD was determined
in both standard and Gruen zones. BMD of the lumbar spine and of
the opposite proximal femur were measured every year and
biochemical markers of bone turnover every 6 months.
It was found that within the first 3 months following the operation
patients after total hip arthroplasty showed the decrease in BMD by
2-14%. During the next months BMD was raising gradually and
after two years approached the baseline values, with exception of
upper medial part of the femur where progressive reduction in BMD
was observed.
The decrease in BMD was significantly more pronounced in women
than in men, in patients with higher bone turnover, and was
independent of the changes in BMD in other parts of the skeleton.
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P1
OCENA WPŁYWU STOSOWANIA DIETY
BEZMLECZNEJ NA CAŁKOWITĄ MASĘ KOSTNĄ U
DZIECI I MŁODZIEśY
J.Konstantynowicz1, J.Piotrowska-Jastrzębska1, M.Kaczmarski2
1
Zakład Propedeutyki Pediatrii, 2III Klinika Chorób Dzieci AM w
Białymstoku, DSK, Waszyngtona 17. 15-274 Białystok
Celem pracy była ilościowa ocena masy kostnej u dzieci i młodzieŜy z
nadwraŜliwością pokarmową, leczonych eliminacyjną dietą bezmleczną.
W grupie 240 dzieci w wieku 2-18 lat, z alergią na białka mleka
krowiego, nietolerancją laktozy i innymi formami nadwraŜliwości
pokarmowej
dokonano
pomiarów
metodą
dwuenergetycznej
absorpcjometrii rentgenowskiej (DEXA), uŜywając aparatu DPX-L firmy
Lunar Radiation Corp. Oceniano całkowite zasoby hydroksyapatytu
(BMC) i gęstość mineralną szkieletu (BMD).
Osoby badane mieściły się w zakresie szerokiej normy lekarskiej pod
względem masy ciała i wysokości i były leczone w róŜnym czasie dietą
bezmleczną (średni czas eliminacji - 3,6 lat) oraz otrzymywały
suplementację doustnymi preparatami wapnia w dobowej dawce min.
600 mg. Wyniki badań densytometrycznych porównano z dobraną pod
względem wieku i płci grupą odniesienia, Ŝywioną normalnie (n=473).
Średni czas karmienia piersią, warunki socjalne i ogólna aktywność
fizyczna nie róŜniły się w obydwu grupach. RównieŜ stan odŜywienia,
oceniany technikami somatometrycznymi (BMI, fałdy skórnotłuszczowe, środkowy obwód ramienia) nie wykazywał istotnych róŜnic,
zaleŜnych od diety.
Nie stwierdzono istotnych statystycznie róŜnic Total BMC i BMD
między dwiema grupami (z wyjątkiem dziewcząt 10, 13 i 14-letnich).
Aktualne rezultaty pomiarów metodą DEXA wskazują, Ŝe prawidłowo
skomponowana i monitorowana dieta eliminacyjna - nawet przy
długotrwałym jej stosowaniu - nie zaburza rozwoju szkieletu i procesu
przyrostu masy kostnej u pacjentów z alergią pokarmową. JednakŜe dane
te wymagają potwierdzenia w oparciu o badania długofalowe i
weryfikacji po osiągnięciu szczytowej masy kostnej przez analizowaną
populację.
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P1
DENSITOMETRIC EVALUATION OF THE EFFECT
OF MILK-FREE DIET ON TOTAL BONE MASS IN
CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH FOOD
ALLERGY
J.Konstantynowicz1,J.Piotrowska-Jastrzębska1,M.Kaczmarski2
Department of Auxology, 2IIIrd Department of Pediatrics, Medical
Academy of Bialystok, Waszyngtona 17, 15-274 Bialystok. Poland
1

The purpose of the study was quantitative assessment of bone mineral
status in children with food hypersensitivity. Bone Mineral Content
(BMC) and Bone Mineral Density (BMD) of the whole skeleton were
measured by means of dual-energy-X-ray-absorptiometry (DEXA) with
DPX-L bone densitometer (LUNAR) in 240 caucasian subjects, aged 2 to
18 yrs, with cow’s milk protein allergy, lactose intolerance and other
manifestations of food allergy. All patients ranged between 3rd and 97th
percentile for body weight and height in local standard charts and were
fed milk-free diet (mean duration of the elimination-3.6 yrs).
Supplementation by minimal oral calcium dose 600mg per day was
recommended in this group. DEXA results were compared to the age and
sex matched own reference population (n = 473) presenting normal usual
consumption of milk and dairy products. Breast-feeding duration, social
conditions and general physical activity did not differ in these groups.
The nutritional status was similar as assessed by means of somatometric
mehods (BMI, skinfolds, midarm circumference).
Mean values of Total BMC and BMD did not show significant
differences between two groups, regarding to diet application (with
exception of girls aged 10, 13 and 14 yrs).
Although dietary calcium intake has a substantial positive influence on
the bone mineral content, our study suggests that the properly applied
and monitored elimination diet should not disturb bone mass
accumulation in children and even adolescents with milk allergy.
However, these data should be confirmed on the basis of longitudinal
investigation and revised after reaching peak bone mass in the evaluated
population.
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P2
ZAGROśENIA
OSTEOPOROZĄ
A
SPOSÓB
śYWIENIA KOBIET PO 60 ROKU śYCIA Z BÓLAMI
KOŚCI
Jolanta Twardowska1- Rajewska, GraŜyna Duda2
1
Kliniki Gastroenterologii i śywienia Człowieka w Poznaniu, 2Katedra
Bromatologii Akademii Medycznej im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu
Prócz uwarunkowań genetycznych, ograniczona aktywność fizyczna jest
obok niedowagi, póŜnego wieku i płci Ŝeńskiej waŜnym czynnikiem
rozwoju osteoporozy. Zachęcanie do codziennego wykonywania
prostych ćwiczeń fizycznych, organizowanie grupowych zajęć
gimnastycznych, jest jedną z form działalności Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Poznaniu a stanowi profilaktykę osteoporozy.
Cel.
Postanowiono prześledzić występowanie zaleŜności między aktywnością
fizyczną a gęstością kości oraz między gęstością kości a stanem
odŜywiania u kobiet po 60 roku Ŝycia z bólami kości - słuchaczek UTW.
Metoda.
Przebadano 38 kobiet (wybranych według powyŜszych kryteriów)
oceniając: codzienną aktywność fizyczną (z wyłączeniem czynności dnia
codziennego), wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźnik gęstości kości
(BMD), wybrane markery stanu odŜywienia (stęŜenie albumin,
cholesterolu, ilość limfocytów we krwi), waŜne dla metabolizmu kości
wybrane składniki pokarmowe (białko, Ca, P., Mg, witamina D).
Wyniki opracowano statystycznie (średnie statystyczne, odchylenie
standardowe). Zbadano równieŜ korelacje między BMI a aktywnością
fizyczną oraz BMD a aktywnością fizyczną, markerami stanu odŜywienia
(we krwi) oraz BMD a wybranymi składnikami dobowych racji
pokarmowych.
Wyniki:
Średnie wartości i odchylenia standardowe wynosiły: aktywność
fizyczna:2,51+-0,98 punkta (1pkt: 0,5 godz/dz, 2pkt:0,5-1,0 godz/dz,
4pkt: powyŜej 2godz/dz), BMI: 25,44+-3,78 (20 kobiet o BMI poniŜej
25), BMD: 89,26+-18,19% ( od 49-131%; 25 kobiet o BMD poniŜej
100%) albuminy (s) 4,32+-0,59g/dl, cholesterol całk. 202,99+-91,95
mg/dl.Dodatnią korelację stwierdzono między BMI a aktywnością
fizyczną (wsp. kor. 0,2287), BMD a BMI (0,2654), BMD a stęŜeniem
albumin (s),(0,0855), BMD a stęŜeniem cholesterolu(s), (0,0300).
Ujemna korelacja wystąpiła między BMD a aktywnością fizyczną (0,0218), BMD a składnikami dziennej racji pokarmowej: białkiem całk.
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(-0,0739), wapniem (-0,0452), fosforem (-0,0771), magnezem (-0,0258),
witaminą D (-0,0739) oraz BMD a surowiczymi stęŜeniami białka (0,1901) i ilością limfocytów (-0,0224).
Wnioski:
1. Średnia aktywność fizyczna badanych kobiet przekraczała 1 godz.
dziennie.
2. Korelacja między średnią aktywnością fizyczną na dobę a BMI była
dodtnia co moŜna tłumaczyć uczestniczeniem w grupach zajęć
ruchowych słuchaczek, które miały wyŜszy BMI, w celu obniŜenia
masy ciała
3. Ujemna korelacja między BMD a aktywnością fizyczną w ramach
UTW wynikała z faktu, Ŝe osoby o wyŜszym BMD-jak wynikało z
wywiadów-prowadziły aktywny codzienny tryb Ŝycia z racji
obciąŜenuia obowiązkami rodzinnymi, nie mając czasu na dodatkowe
zajęcia ruchowe.
4. Brak dodatniej korelacji między BMD a waŜnymi dla budowy tkanki
kostnej składnikami diety badanych kobiet wydaje się wynikać z
faktu, Ŝe osoby o wyŜszym BMD dodatnio korelującym z BMD
(patrz wniosek 2) zgodnie z zaleceniami edukacji prozdrowotnej w
UTW-pozostawały na diecie mającej na celu obniŜenie
podwyŜszonej masy ciała co wywierało w pewnych aspektach
negatywny na skład diety
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P3
PRZYDATNOŚĆ ILOŚCIOWEJ TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ (QCT) KRĘGOSŁUPA
W POMIARZE GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI
Mariusz Korkosz1, Piotr Głuszko1, Paulina Marcinek2
1
Zakład Reumatologii Collegium Medicum UJ
Al. Modrzewiowa 22, Pawilon 16, Kraków, Polska
2
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ
Ul. Skawińska 8, Kraków, Polska
Ilościowa tomografia komputerowa (QCT) kręgosłupa jest metodą densytometryczną umoŜliwiającą wybiórczy pomiar wolumetryczny (g/cm3) gęstości
kości beleczkowej trzonów kręgów. QCT znajduje szczególne zastosowanie w
ocenie gęstości mineralnej kości (BMD) w chorobach, w których pomiar metodą
niewolumetryczną DEXA (g/cm2) moŜe być nie-miarodajny, w zesztywniającym
zapaleniu stawów kręgosłupa (zzsk) i w zaawansowanych zmianach
zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa. Osteoporoza osiowej części szkieletu
jest jedną z nieodłącznych cech zzsk. W zaawansowanych stadiach z powodu
wapnienia tkanek przykręgosłupowych wyniki uzyskiwane w badaniu DEXA są
błędnie zawyŜane. Dlatego w zzsk postuluje się pomiary DEXA w innych
lokalizacjach, np. w trójkącie Warda. Paradoksalny efekt zawyŜenia wartości
BMD obserwowany w badaniu DEXA kręgosłupa jest natomiast eliminowany w
QCT, która mierzy gęstości kości beleczkowej kręgów w wybranych regionach
zainteresowania (ROI). U pewnego odsetka pacjentów z chorobą
zwyrodnieniową kręgosłupa występuje równocześnie ubytek masy kostnej
trzonów kręgów. Tworzące się osteofity i sklerotyzacja trzonów kręgów
powoduje zawyŜanie pomiarów DEXA kręgosłupa, co takŜe jest przyczyną
błędnych rozpoznań. W naszych bada-niach ocenialiśmy przydatności pomiarów
densytometrycznych kręgosłupa i nasady bliŜszej kości udowej metodą DEXA
oraz kręgosłupa metodą QCT u chorych na zzsk i chorych z zaawansowanymni
zmianami zwyrodnieniowo-wytwórczymi kręgosłupa. Wykazaliśmy istotną
korelację pomiędzy wynikami BMD nasady bliŜszej kości udowej w DEXA a
kręgosłupa lędźwiowego w QCT w zzsk (p=0,004, r=0,52), oraz ujemną
korelację pomiędzy BMD kręgosłupa lędźwiowego w DEXA a BMC w QCT w
zzsk. Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe pomiary gęstości kości beleczkowej kręgów
metodą QCT są szczególnie przydatne w diagnostyce ubytku masy kostnej w
zzsk i zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowo-wytwórczej kręgosłupa.
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P3
UTILITY OF THE SPINE QUANTITATIVE
COMPUTED TOMOGRAPHY (QCT) IN BONE
MINERAL DENSITY ASSESSMENT
Mariusz Korkosz1, Piotr Głuszko1, Paulina Marcinek2
Jagiellonian University School of Medicine 1Division of Rheumatology,
2
II Department of Internal Medicine
Kraków, Poland
Quantitative computed tomography (QCT) of the spine measures
volumetric density (g/cm3) of trabecular bone within vertebral bodies.
QCT is particularly useful in BMD assessment where non-volumetric
DEXA (g/cm2) measurement is affected by specific anatomic changes,
i.e. osteophytes, syndesmophytes and paravertebral calcification.
Axial osteoporosis is one of the characteristic features of ankylosing
spondylitis (AS). In advanced cases DEXA BMD values of the lumbar
spine are often falsely increased due to calcification of adjacent
perispinal tissues. Therefore we postulated that alternative sites of
measurement such as femoral neck or Ward’s triangle should be used in
AS. The artefacts observed in DEXA are eliminated in spine QCT.
Osteophyte formation and vertebral sclerosis in OA cause erroneously
increased BMD in DEXA.
Therefore we studied the utility of QCT measurements in AS and OA.
We found the significant correlation between BMD of proximal femur
measured by DEXA and BMC of the spine measured by QCT in AS
(p=0,004; r=0,52). There was negative correlation between BMD of the
spine measured by DEXA and BMC of the spine measured by QCT in
AS.
These data demonstrate that QCT is an accurate and reliable
densitometric method in AS and advanced OA of the spine.
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P4
DENSYTOMETRYCZNA OCENA UKŁADU
KOSTNEGO U CHORYCH HEMODIALIZOWANYCH
E. Kucharska2, W. Sułowicz1, M. DroŜdŜ1, I. Kaczmarczyk1
1
Katedra i Klinika Nefrologii CMUJ w Krakowie
2
Przychodnia Nr 6 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Śródmieście w Krakowie
Pomimo postępów nefrologii osteodystrofia nerkowa towarzysząca
przewlekłej niewydolności nerek pozostaje w dalszym ciągu trudnym
problemem diagnostyczno-leczniczym.
Celem pracy była ocena wpływu płci, czasu dializowania, poziomu PTH,
a takŜe wskaźników odŜywienia i adekwatności dializy na masę kostną
chorych hemodializowanych ocenianą metodą densytometryczną.
Badaniami objęto grupę 99 chorych (34 kobiety i 65 męŜczyzn) w wieku
od 19 do 72 lat (x=46,6) leczonych powtarzanymi hemodializami przez
okres 2 do 252 miesięcy (x=56,8). U wszystkich chorych wykonano
pomiar gęstości kości aparatem LUNAR DPX-A; metodą DEXA w
zakresie dystalnej części obydwu kości promieniowych, kręgosłupa
lędźwiowego w odcinku L2-L4 w projekcji a-p, oraz zakresie szyjki
kości udowej. Uzyskane wyniki wyraŜano jako BMD oraz T score i Z
score. Wyniki: T score (-2,49 vs. –1,57 p<0,02) i Z score (-2,2 vs. –1,3
p<0,04) przedramienia lewego róŜniły się znamiennie statystycznie w
pomiędzy hemodializowanymi kobietami i męŜczyznami. W innych
miejscach pomiaru wyniki były porównywalne dla obydwu płci. Czas
dializowania korelował ujemnie z T score (r=-0,37) i Z score (r=-0,36)
przedramienia prawego i BMD (r=-0,38), T score (r=-0,39), Z score (r=0,58) przed-ramienia lewego nie korelując z innymi miejscami pomiaru.
Poziom PTH oraz wskaźniki odŜywienia (pcr) i adekwatności dializy
(Kt/V) nie korelowały z wynikami pomiarów densytometrycznych.
Wnioski: Wpływ czasu dializowania na masę kostną przedramion
świadczy o niekorzystnym wpływie „oszczędzania” kończyn z przetoką
na masę kostną. Brak korelacji pomiędzy poziomem PTH oraz
wskaźnikami odŜywienia i adekwatności dializy a wynikami badań
densytometrycznych świadczy o złoŜonym charakterze osteodystrofii
nerkowej w badanej grupie chorych.
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P4
DENSITOMETRIC ASSESSMENT OF BONE SYSTEM
IN HEMODIALYSED PATIENTS
E. Kucharska2, W. Sułowicz1, M. DroŜdŜ1, I. Kaczmarczyk1
1
Chair nad Depatrment of Nephrology, Jagiellonian University, Cracow
2
Outpatient Clinic Nr 6 ZOZ Śródmieście, Cracow
Beside advances in nephrology, renal osteodystrophy accompanying
chronic renal failure still remains a serious diagnostic-therapeutic
problem. The aim of the study was to assess effect of gender, time on
dialysis and serum PTH as well as nutritional status and dialysis
adequacy indices on bone mass, measured with densitometric method in
hemodialysed patients.
The study was performed in a group of 99 patients (34F, 65 M) aged
from 22 to 72 years (x=46.6) on maintenance hemodialysis for 2 to 252
months (x=56.8). All patients had bone density measured with LUNAR
DPX-A machine, using DEXA method within distal parts of both radial
bones, within lumbar spine in the L2-L4 segment, anteroposterior
projection, as well as within femoral neck. Obtained results were
expressed as BMD, T score and Z score.
Results: Left forearm T score (-2.49 vs. –1.57 p<0.02) and Z score (-2.2
vs. –1.3 p<0.04) were statistically significantly different between women
and men. In other measurement points the results were comparable in
both genders. Time on dialysis negatively correlated with right forearm T
score (r=-0.37) and Z score (r=-0.36) as well as with left forearm BMD
(r=-0.38), T score (r=-0.39) and Z score (r=-0.58) whereas no correlation
was found with other analysed points. Serum PTH levels as well as
nutritional (pcr) and dialysis adequacy indices (Kt/V) did not correlate
with the results of densitometric measurements.
Conclusions: Influence of time on dialysis on forearm bone mass proves
negative effect of saving extremities with AV fistula on bone mass. Lack
of correlation between serum PTH level, nutritional or dialysis adequacy
indices and the results of densitometric measurements proves complex
character of renal osteodystrophy in the studied group of patients.
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P5
DENSYTOMETRYCZNA OCENA GĘSTOŚCI BLIZNY
KOSTNEJ DALSZEJ NASADY K.PROMIENIOWEJ U
CHORYCH Z ZŁAMANIEM
KOŚCI PRZEDRAMIENIA W MIEJSCU TYPOWYM.
Cezary Strugała; Wojciech Śliwiński
Centrum Leczenia i Diagnostyki Osteoporozy Dexamed
86-300 Grudziądz Plac Niepodległości
Autorzy zbadali gęstość kości u 217 z 587 pacjentek w wieku 45-65 lat,
które w latach 1993-1998 doznały złamania dalszych nasad kości
przedramienia w miejscu typowym i były zaopatrzone ortopedycznie w
Izbie Chirurgicznej Szpitala Miejskiego w Grudziądzu.
Densytometrię obwodową przedramienia zdrowego i złamanego metodą
SXA wykonanno aparatem typu DTX100 firmy Osteometer A/S.
Uzyskane densytometryczne wyniki gęstości złamanej dalszej nasady
kości promieniowej (ultradistal)
porównywano z gęstością kości
zdrowej, a następnie określano średnią róŜnicę badanych parametrów w
czterech grupach kobiet stworzonych w/g kryterium czasu jaki upłynął
od daty złamania.
Uzyskane dane w poszczególnych grupach potwierdzają zaleŜność ,
Ŝe gęstość kości złamanego w stosunku do „zdrowego”przedramienia,
z upływem lat od urazu wzrasta nawet o 17% w czwartym roku
obserwacji.
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P5
DENSYTOMETRIC ASSESSMENT OF RADIUS
CALLUS AFTER COLLES FRACTURE.
Cezary Strugała; Wojciech Śliwiński
Centrum Leczenia i Diagnostyki Osteoporozy Dexamed
86-300 Grudziądz Plac Niepodległości

Densytometric assessment of radius callus after „silver-fork”fractures
patients treated in Surgical Admission Room Grudziadz County Hospital
are presented.
Material included 434 densytometric scans of fractured and „healthy”
forearm made in 217 patients by SXA method (DTX100 bone
densitometer) .
We divided patients into four groups according to time/ period criteria.
Received results showed that mineral density of radius callus was
growing up,as the years go, up to 17% more in comparison to „healthy”
forearm in fourth year after fracture.

203

P6
WARTOŚCI T-SCORE I PROCENTU SZCZYTOWEJ
MASY KOSTNEJ KRĘGÓW LĘDŹWIOWYCH ORAZ
SZYJKI KOŚCI UDOWEJ KOBIET, KTÓRE W
ZKRESIE MENOPAUZY DOZNAŁY OBUSTRONNYCH ZŁAMAŃ COLLES’A
Mirosłąw Jabłoński1, Mieczysław Gorzelak1, Jacek Walawski1, Maciej
Patyra1, Adam Orzechowski2, 1Katedra i Klinika Ortopedii i 2Zakład
Fizyki Akademii Medycznej w Lublinie,20-950 Lublin,ul.Jaczewskiego 8
Cel pracy: Densytometryczna ocena części lędźwiowej oraz szyjki kości
udowej kobiet, które w okresie menopauzy doznały obustronnych złamań
dalszych nasad kości promieniowych wskutek upadku z własnej
wysokości.
Materiał i metody: Grupa 11 kobiet po przebytych obustronnych
złamaniach dalszej nasady kości promieniowej w okresie
pomenopauzalnym. Badania wykonano przy pomocy aparatu QDR
4500A firmy Hologic.
Wyniki: Gęstość mineralna lędźwiowej części kręgosłupa i w trójkącie
Warda
3 kobiet oraz w szyjce kości udowej 10 kobiet nie spełniała
densytometrycznego kryterium rozpoznania osteoporozy.
[TSL-T-Score kręgów lędźwiowych w projekcji a-p, TSWar.-T-Score
trójkąta Warda, TSSk.u.-T-Score szyjki kości udowej, Wzr.-wzrost w
cm, C.c.-masa ciała w kg, wiek w latach]
Wiek
60
72
63
69
71
67
61
66
50
63
64

Wzr.
164
151
156
162
162
162
160
175
160
151
165

C.c.
79
48
72
70
64
80
80
84
61
61
62

TSL
-1,69
-4,81
-1,76
-3,13
-3,05
-2,65
-0,80
-2,87
-3,01
-3,51
-3,96

%
82
49
81
67
68
72
92
70
68
63
58

TSWar.
-0,23
-5,42
-3,00
-3,55
-3,83
-2,06
-4,04
-3,34
-3,05
-1,46
-2,64

%
97
25
59
51
47
72
44
54
58
80
64

TSS.k.u.
0,06
-3,59
-0,80
-1,13
-1,75
-0,43
-1,09
-1,52
-2,04
-1,28
-1,82

%
101
56
90
86
78
95
87
81
75
84
78

Wniosek: Podejrzenie osteoporozy jako przyczyny złamań dalszych
nasad kości promieniowych powinno być zawsze poddane weryfikacji
densytometrycznej.
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P6
T-SCORE AND PERCENTAGE OF PEAK BONE MASS
OF LUMBAR SPINE AND FEMORAL NECK IN
POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH BILATERAL
COLLES’ FRACTURE
Mirosław Jabłoński1, Mieczysław Gorzelak1, Jacek Walawski1, Maciej
Patyra1, Adam Orzechowski2,1Katedra i Klinika Ortopedii i 2Zakład
Fizyki Akademii Medycznej w Lublinie,20-950 Lublin,ul.Jaczewskiego 8
Aim: Densitometric study of lumbar spine and femoral neck in
postmenopausal women with bilateral Colles’ fracture.
Material and method: Group of 11 postmenopausal women with bilateral
Colles’ fracture assessed with Hologic QDR 4500A.
Results:
Wiek Wzr.
C.c.
TSL %
TSWar. %
TSS.k.u. %
60
164
79
-1,69 82
-0,23 97
0,06 101
72
151
48
-4,81 49
-5,42 25
-3,59
56
63
156
72
-1,76 81
-3,00 59
-0,80
90
69
162
70
-3,13 67
-3,55 51
-1,13
86
71
162
64
-3,05 68
-3,83 47
-1,75
78
67
162
80
-2,65 72
-2,06 72
-0,43
95
61
160
80
-0,80 92
-4,04 44
-1,09
87
66
175
84
-2,87 70
-3,34 54
-1,52
81
50
160
61
-3,01 68
-3,05 58
-2,04
75
63
151
61
-3,51 63
-1,46 80
-1,28
84
64
165
62
-3,96 58
-2,64 64
-1,82
78
TSL-T-Score of lumbar spine, TSWar.-T-Score of Ward’s triangle,
TSSk.u.-T-Score of femoral neck, %-percent of peak mineral density for
investigated region,Wzr.-height [cm],C.c.-body mass[kg], Wiek–age
[yrs]
In 3 (out of 11) women Ward’s and lumbar spine BMD and in 10 femoral
neck BMD did not fulfilled densitometric criteria for osteoporosis.
Conclusion: Clinical suspicion of osteoporosis should be always verified.
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P7
ZAGROśENIE OSTEOPOROZĄ A SPOSÓB
śYWIENIA KOBIET PO 60 R.ś. Z BÓLAMI KOŚCI
Jolanta Twardowska-Rajewska1, GraŜyna Duda2, Krzysztof Linke1.
1
Klinika Gastroenterologii i śywienia Człowieka, 2Katedra i Zakład
Bromatologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu. Adres do korespondencji: 61-407 Poznań, ul. Gosienieckiego
6.
Ograniczona aktywność fizyczna i nieprawidłowości dietetyczne
są waŜnymi czynnikami rozwoju osteoporozy. Zachęcanie do
codziennego wykonywania prostych ćwiczeń fizycznych, organizowanie
grupowych zajęć ruchowych, stanowi profilaktykę osteoporozy, a
równocześnie jest jedną z form działalności Uniwersytetu Trzeciego
Wieku (UTW) w Poznaniu. Autorzy postanowili prześledzić
występowanie zaleŜności między aktywnością fizyczną a gęstością kości
oraz między gęstością kości a stanem odŜywienia u kobiet po 60 r.z. z
bólami kości – słuchaczek UTW. Przebadano 38 kobiet, oceniając:
codzienną aktywność fizyczną (AP) (z wyłączeniem czynności dnia
codziennego), wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźnik gęstości kości
(BMD), wybrane markery stanu odŜywienia (albuminy, cholesterol,
limfocyty we krwi) oraz waŜne dla metabolizmu kości wybrane składniki
pokarmowe (białko, Ca, P, Mg, witamina D). Wyniki opracowano
statystycznie oraz prześledzono korelacje między badanymi parametrami.
Średnia AP na dobę badanych kobiet przekraczała 1 h dziennie
(2,51 ± 0,98 pkt; 2 pkt = 0,5-1,0 h/dz., 3 pkt = 1-2 h/dz.). Korelacja
między średnią AP na dobę a BMI (25,44 ± 3,78) była dodatnia
(współcz. korelacji 0,2287), co moŜna tłumaczyć uczestnictwem w
grupach zajęć ruchowych słuchaczek, które miały wyŜszy BMI, w celu
obniŜenia masy ciała. Brak dodatniej korelacji między BMD (89,26 ±
18,19%) a waŜnymi dla budowy tkanki kostnej skłądnikami diety
badanych kobiet (współcz. korelacji z białkiem całkowitym poŜywienia: 0,0739, z wapniem: -0,0452, fosforem: -0,0771, magnezem: -0,0258,
witaminą D: -0,0739) wydaje sie wynikać z faktu, Ŝe osoby o wyŜszym
BMI, zgodnie z zaleceniami edukacji prozdrowotnej w UTW,
pozostawały na diecie, mającej na celu obniŜenie masy ciała, co
wywierało w pewnych aspektach negatywny wpływ na skłąd diety.
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Ujemna korelacja między BMD a AP (współcz. korelacji: -0,0218)
wynikała z faktu, Ŝe osoby o wyŜszym BMD prowadziły aktywny
codzienny tryb Ŝycia z racji obciąŜenia obowiązkami rodzinnymi, nie
uczestnicząc w dodatkowych zajęciach ruchowych UTW. Dodatnia
korelacja występowała między BMD i BMI (0,2654), BMD a stęŜeniem
albumin we krwi (współcz. korelacji 0,0855) oraz BMD a cholesterolem
we krwi (0,0300).
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P7
THE RISK OF OSTEOPOROSIS AND THE
NUTRITION IN WOMEN AFTER 60 WITH BONE
PAIN
Jolanta Twardowska-Rajewska1, GraŜyna Duda2, Krzysztof Linke1.
1
Clinics of Gastroenterology and Human Nutrition, 2Department of
Bromatology, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in
Poznan. Address to correspondence: 61-407 Poznan, ul. Gosienieckiego
6.
Lower physical activity and undernutrition are important factors
of osteoporosis development. Encouraging to daily exercises, organizing
gymnastic groups are the best ways of osteoporosis prophylaxis and one
of the main form of activity of the University of Third Age in Poznan
(UTA). The authors decided to observe the appearance of dependences
between physical activity and bone mass density and between the
nutritional state of women after 60 – participants of UTA, who complain
of bone pains. We examinated 38 women estimating: daily physical
activity (AP) (except living activities), Body Mass Index (BMI), Bone
Mass Sensity (BMD),selected markers of nutritional state (albumins,
cholesterol, blood lymphocytes), and selected nutritional components
important for the metabolism of the bone as: proteins, Ca, P, Mg, vitamin
D. The results were statistically elaborated and authors observed
correlations between examined parameters. Average AP per 24 h in
examinated women exceeded 1 h per day (2.51 ± 0.98 points; 2 points =
0.5-1.0 h/day, 3 points = 1-2 h/day). Correlation between average AP per
24 h and BMI (25.44 ± 3.78) was positive (0.2287). It is explained by the
fact that all of the women with higher BMI were participating in
gymnastic groups in order to lower their body mass. The lack of the
positive correlation between BMD (89.26 ± 18.19%) and the components
of diet important for the structure of the bone tissue in examinated
women (correlation with proteins: -0.0739, with Ca: -0,0452, with P: 0.0771, with Mg: -0.0258, with vitamin D: -0.0739) seems to results from
the fact that women having higher BMI according to recommendations of
education of UTA followed the diet reducing their body mass. The fact is
likely to cause the negative influence on their diet’s composition.
Negative correlation between BMD and AP (-0.0218) resulted from the
fact, that women with higher BMD led physically active life because of
family’s duties, not because of taking part in physical exercise in UTA.
There was a positive correlation between BMD and BMI (0.2654),
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between BMD and the concentration of the blood albumins (0.0855) and
between BMD and the blood cholesterol level (0.0300).
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P8
DENSYTOMETRIA ULTRADŹWIĘKOWA (QUS)
DENSYTOMETRIA KLASYCZNA (DXA) CHORYCH
NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW.
Piotr Leszczyński, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz.
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Instytutu Chorób
Wewnętrznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
Poznaniu, 61-626 Poznań, ul. Winogrady 144.
CEL PRACY. Ocena masy kostnej (BMC) i gęstości mineralnej kości
(BMD) w obrębie kości przedramienia na podstawie badania
densytometrycznego
metodą
DXA
oraz
ocena
wartości
szerokopasmowego tłumienia fali (BUA) i prędkości przechodzenia fali
(SOS) w badaniu ultradźwiękowym kości piętowej.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 83 chorych na RZS (73
kobiety i 10 męŜczyzn) w wieku od 29 do 85 lat (śr. 55.0 ± 12.2 lat).
Średni czas trwania choroby wynosił 112.6 ± 98.1 miesięcy. Aktywność
procesu zapalnego oceniano skalą Mallya i Mace'a a okres choroby wg
skali Steinbrockera. Klasyczne badanie densytometryczne (DXA)
wykonano aparatem DTX-200 (Osteometer Medi-Tech A/S Dania)
oceniając BMC oraz BMD w odcinku dystalnym kości przedramienia.
Densytometrię ultradźwiękową wykonano aparatem DTU-ONE
(Osteometer Medi-Tech A/S Dania) oceniając BUA i SOS w obrębie
lewej kości piętowej.
WYNIKI. Średnie wartości BMC i BMD wynosiły odpowiednio: 2.649
± 0.824g oraz 0.384 ± 0.095g/cm2, a BUA 42.2 ± 10.2db/MHz i SOS
1533 ± 12m/s. Wskaźnik T-score <-2.5 SD dla BMD wykazano u 29
(34.9%) chorych, a dla BUA i SOS odpowiednio u 33 (39.8%) i 8 (9.6%)
chorych. Stwierdzono znamiennie statystycznie istotną korelację miedzy
BMC i BMD a BUA (r = 0.6572 i r = 0.6081, odpowiednio) oraz między
BMC i BMD a SOS (r = 0.4704 i r = 0.4723, odpowiednio).
WNIOSKI. Wartości BUA i SOS oceniane ilościową densytometrią
ultradźwiękową (QUS) istotnie korelują z BMC i BMD w obrębie kości
przedramienia (technika DXA) w grupie chorych na RZS.
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P8
QUANTITATIVE ULTRASOUND (QUS) AND DUAL
X-RAY ABSORBTIOMETRY (DXA) IN PATIENTS
WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.
Piotr Leszczyński, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz.
Department of Rheumatology and Clinical Immunology, Institute of
Internal Medicine, Karol Marcinkowski University School of Medicine,
61-626 POZNAŃ, ul. Winogrady 144, POLAND.
OBJECTIVE. Assessment of bone mineral content (BMC) and bone
mineral density (BMD) of the forearm using DXA technique and
evaluation of broadband ultrasound attenuation (BUA) and speed of
sound (SOS) of the heel using QUS technique.
PATIENTS AND METHODS. 83 rheumatoid arthritis patients (RA pts):
73 women and 10 men, average age (55.0 ± 12.2 yrs), range 29 to 85 yrs
were involved in the study. Average disease duration was 112.6 ± 98.1
months. Disease activity was performed according to Mallya and Mace
index and radiological stage of the disease according to Steinbrocker
index. Bone mineral content (BMC) and bone mineral density of the
distal forearm was measured by dual X-ray absorptiometry (DXA) using
DTX-200 (Osteometer Medi-Tech A/S Denmark). QUS parameters of
the left heel (BUA and SOS) were meseured by DTU-ONE (Osteometer
Medi-Tech A/S Denmark).
RESULTS. Average BMC and BMD values were: 2.649 ± 0.824g and
0.384 ± 0.095g/cm2. Average BUA and SOS values were: 42.2
± 10.2db/MHz and 1533 ± 12m/s. T-score value <-2.5 SD for BMD was
indicated in 29 (34.9%) RA pts, and for BUA and SOS in 33 and 8 RA
pts (39.8% and 9.6% respectively). We have found significant correlation
between BMC, BMD and BUA (r = 0.6572, r = 0.6081, respectively) and
between BMC, BMD and SOS (r = 0.4704, r = 0.4723, respectively).
CONCLUSIONS. Quantitative ultrasound parameters (BUA and SOS)
significant correlate with BMC and BMD values of the forearm assessing
by DXA technique in rheumatoid arthritis patients.
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P9
POMIAR GĘSTOŚCI MINERALNEJ śUCHWY
METODĄ DEXA: ZWIĄZEK Z GĘSTOŚCIĄ
MINERALNĄ NASADY BLIśSZEJ KOŚCI UDOWEJ
ORAZ Z POMIARAMI ILOŚCIOWĄ METODĄ
ULTRADŹWIĘKOWĄ KOŚCI PIĘTOWEJ I
PALICZKÓW DŁONI.
Wojciech Pluskiewicz1, Barbara Tarnawska2, Bogna Drozdzowska3.
Śląska Akademia Medyczna, Katowice. 1Katedra i Klinika Chorób
Wewn. i Alergologii, 2Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej,
3
Zakład Patomorfologii. 41-800 Zabrze, ul.3 Maja 13/15.
CEL PRACY: Ocena związku gęstości mineralnej Ŝuchwy (m-BMD) z
gęstością mineralną nasady bliŜszej kości udowej oraz z pomiarami
ilościową metodą ultradźwiękową kości piętowej i paliczków dłoni.
MATERIAŁ: Zbadano 42 bezzębne osoby (36 kobiet i 6 męŜczyzn,
średni wiek 60,5 +/-6,9 lat), u których nie występowały czynniki o
znanym wpływie na metabolizm tkanki kostnej. METODY: Stan układu
kostnego oceniano za pomocą metody DEXA (Ŝuchwa, nasada bliŜsza
kości udowej-aparat DPX-L) oraz ilościowej metody ultradźwiękowej
(kość piętowa-aparat Achilles mierzący SOS i BUA; nasada bliŜsza
paliczków proksymalnych dłoni-aparat DBM Sonic 1200 mierzący AdSoS). Precyzja pomiaru Ŝuchwy wyniosła 2,06%. WYNIKI: m-BMD
korelowała znamiennie z następującymi pomiarami: szyjka kości udowej
(r=0,39 p<0,01), trójkąt Warda (r=0,39 p<0,01), BUA (r=0,39 p<0,01),
Ad-SoS (r=0,4 p<0,01). Wykazano znamienne statystycznie ujemne
korelacje pomiędzy m-BMD, a wiekiem (r=-0,36 p<0,05) i czasem po
menopauzie (YSM) (r=-0,47 p<0,01). Analizą wielokrotnej, krokowej
regresji liniowej m-BMD z wiekiem, YSM, wzrostem i wagą otrzymano
równanie regresji: m-BMD=-2,21 + 0,018 x wzrost [cm] -0.02 x YSM
[lata] + 0.13 x wiek [lata]. WNIOSEK: Gęstość mineralna Ŝuchwy moŜe
być przydatnym miejscem pomiaru w ocenie zagroŜenia osteoporozą,
dzięki dobrej powtarzalności oraz korelacjom z innymi pomiarami
gęstości mineralnej kości i pomiarami ultradźwiękowymi.
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P9
MANDIBULAR BONE MINERAL DENSITY
MEASURED USING DUAL-ENERGY X-RAY
ABSORPTIOMETRY: RELATIONSHIP TO HIP BONE
MINERAL DENSITY AND QUANTITATIVE
ULTRASOUND AT THE CALCANEUS AND HAND
PHALANGES.
Wojciech Pluskiewicz1, Barbara Tarnawska2, Bogna Drozdzowska3.
Silesian School of Medicine, Katowice. 1Dept. & Clinic of Internal and
Allergic Diseases, 2Department of Prosthetics, 3Chair of
Pathomorphology. 41-800 Zabrze, ul.3 Maja 13/15.
The main aim of the cross-sectional study was estimation of relationships
between mandibular bone mineral density (m-BMD) and hip BMDs and
quantitative ultrasound at calcaneus and hand phalanges. Correlations
between m-BMD and age, years since menopause (YSM) and body size
was also evaluated. 42 edentulous persons (36 females and 6 males aged
60.5 +/-6.9 years) were evaluated. In the group studied no reasons
affecting bone metabolism (diseases or medications) were noted. Bone
status was assessed by dual energy X-ray absorptiometry (mandible, hip Lunar DPX-L) and by quantitative ultrasound (calcaneus - Lunar
Achilles and phalanges of the hand - DBM Sonic 1200). CV% for
mandibular measurements was 2.06%. m-BMD correlated significantly
with following measurements: femoral neck r=0.39, p<0.01; Wards
r=0.39, p<0.01; calcaneal BUA r=0.39, p<0.01 and phalangeal AD-SoS
r=0.4 p<0.01. Negative, significant decrease with age showed only mBMD (r=-0.36, p<0.05) and AD-SoS (r=-0.4, p<0.01). BMD in the
mandible decreased also with YSM (r=-0.47, p<0.01). m-BMD was
regressed on age, YSM, height and weight in stepwise, multiple, linear
regression analysis and following equation was obtained: m-BMD=-2.21
+ 0.018 x height [cm] -0.02 x YSM [years] + 0.13 x age [years].
It may be concluded that mandibular BMD due to several significant
correlations with hip BMDs and ultrasound values in calcaneus and hand
phalanges and
its high precison may be an appropiate and/or
measurement site to evaluate skeletal status in osteoporosis.
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P10
BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE (QUS) ODRÓśNIAJĄ
OSTEOPENIĘ OD OSTEOPOROZY BEZ ZŁAMAŃ
U STARSZYCH KOBIET. WYNIKI TYMCZASOWE
Andrzej Dobreńko, Nonna A. Nowak , Stefan Daniluk, Piotr Jancewicz,
Janusz E. Badurski.
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno –
Stawowych. 15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 6.
Wprowadzenie.
Wobec
róŜnej
oceny
przydatności
badań
ultradźwiękowych (QUS) do diagnostyki osteoporozy w zaleŜności od
wieku, wykonano badania porównawcze kręgosłupa lędźwiowego L2-L4
i szyjki kości udowej (metodą DXA) oraz kości piętowej (metodą QUS)
u kobiet po 60 roku Ŝycia.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w pierwszej kolejności
u 269 kobiet w średnim wieku 69,7 lat (60-82). U wszystkich kobiet
dokonano pomiaru gęstości tkanki kostnej (BMD) kręgosłupa
lędźwiowego L2-L4 i szyjki kości udowej oraz pomiarów kości piętowej.
W badaniach posługiwano się aparatami QDR4500SL oraz Sahara firmy
Hologic. W oparciu o wyniki DXA kobiety podzielono na dwie grupy: z
osteopenią – T= (-1;-2,5) i z osteoporozą –T ≤ –2.5. Następnie w obu
grupach porównano parametry zmierzone metodą QUS.
Wyniki. Oceniano wyniki uzyskane do końca marca 1999r – istnieje
moŜliwość ich modyfikacji po ukończeniu badań. Średnie wartości
zmierzonych parametrów przedstawia tabela.

Wiek
Sahara BMD (T score)
Sahara QUI
Sahara BUA
Sahara SOS

Osteopenia
68,9
0,447 (-1,2)
82,87
61,46
1532,0

Osteoporoza
70,1
0,368 (-1,9)
70,25
48,35
1515,7

p
0,005
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Wnioski. Istotne statystycznie obniŜenie parametrów zmierzonych
metodą QUS w grupie z osteoporozą w porównaniu do grupy z
osteopenią. moŜe sugerować, Ŝe metoda QUS pozwala na rozróŜnienie
osteoporozy od osteopenii u kobiet w 7/8 dekadzie Ŝycia. Granica
pomiędzy osteopenią a osteoporozą przebiega na wysokości Tscore
równe –1.5, a nie jak w badaniach DXA przy T=-2.5.
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P10
QUANTITATIVE ULTRASOUND DISCRIMINATE
OSTEOPENIA FROM OSTEOPOROSIS WITHOUT
FRACTURES IN WOMEN AT 7/8 DECADE.
TEMPORARY RESULTS
Andrzej Dobreńko, Nonna A. Nowak , Stefan Daniluk,.Piotr Jancewicz,
Janusz E. Badurski. Centre of Osteoporosis and Osteo-Articular Diseases
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 6.
Background. Because our previous study showed a week correlation
between DEXA and QUS in women at the mean age of 44 years, now we
have compared BMD by DEXA in L2-L4 and hip with QUS of calcaneal
bone in women at 7/8 decade of life.
Materials and Methods. BMD by DEXA and QUS have been measured
in 269 women aged 69,7 (60-82) with HOLOGIC QDR4500SL and
SAHARA. Based on DEXA results, patients were divided into two
groups: osteopenia (I) with T score between -1,0 and -2,5 and
osteoporosis (II) with T score ≤-2,5. Next we have compared QUS
parameters in these groups.
Results. Now we publish results completed to the end of March 1999.
There is a possibility of theirs modification after closure of study. Mean
values of these parameters are described below:

Age
Sahara BMD (T score)
Sahara QUI
Sahara BUA
Sahara SOS

Osteopenia
68,9
0,447 (-1,2)
82,87
61,46
1532,0

Osteoporosis
70,1
0,368 (-1,9)
70,25
48,35
1515,7

p
0,005
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

Conclusion. Statistical significant decrease of QUS parameters in (I)
compared with (II) suggests that QUS discriminate osteoporosis from
osteopenia in women at 7/8 decade of life. The threshold between
osteopenia and osteoporosis in QUS is at T score = - 1,5 vs. - 2.5 in
DEXA.
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P11
POZIOMY MARKERÓW METABOLIZMU KOŚCI
U PACJENTÓW Z OSTEOPENIĄ I OSTEOPOROZĄ
Sławomir.Białek1, Agnieszka Hofman1, Dorota Niewiadomska1,
Katarzyna Białek1, Andrzej Sawicki2, Hanna Baltaziuk2, Jan Pachecka1,
(1) Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej, 02-097 Warszawa
ul. Banacha 1; (2) Zakład Anatomii Prawidłowej, 02-004 Warszawa
ul. Chałubińskiego 5; Akademia Medyczna w Warszawie
W pracy dokonano oceny: poziomów markerów metabolizmu
tkanki kostnej tj. izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej (BALP),
osteokalcyny (OC) i dezoksypirydynoliny (DPYR) oraz zaleŜności
pomiędzy badanymi markerami a gęstością mineralną kości (BMD).
Badaniami objęto 29 chorych, w wieku 19 - 74 lat, leczonych w
Warszawskim Centrum Osteoporozy i Gospodarki Wapniowej.
Uwzględniając wartości gęstości mineralnej kości wyodrębniono dwie
grupy pacjentów: z osteopenią (14 osób) i z osteoporozą (15 osób).
Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych osób, w wieku 22 - 61 lat.
Badanym materiałem była surowica krwi i mocz z dwugodzinnej zbiórki.
Poziomy markerów metabolizmu tkanki kostnej oznaczane były metodą
immunoenzymatyczną.
W grupie kontrolnej uzyskano następujące wyniki aktywności
BALP oraz stęŜenia OC i DPYR: 14.2±2.8 [U/L], 7.8±3.9 [ng/mL] i 3.3±
2.6 [nM/mM], odpowiednio w grupie pacjentów z osteopenią 15.6±10.8,
10.2±4.4 i 6.1±3.8, w grupie pacjentów z osteoporozą 16.2±8.2, 14.4±
11.1 i 7.8±4.9. Ponadto stwierdzono następujące wartości
współczynników korelacji pomiędzy gęstością mineralną kości a
aktywnością BALP (r=0.28), oraz stęŜeniem OC (r=0.22) i DPYR
(r=0.45). Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono
progresywny wzrost wszystkich badanych markerów zaleŜnie od stopnia
zaawansowania choroby aczkolwiek istotny statystycznie był tylko
wzrost stęŜeń osteokalcyny i dezoksypirydynoliny (p<0,01).
Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe w celu pełnej diagnostyki
chorób metabolizmu tkanki kostnej naleŜy wykonać zarówno
densytometrię kości jak i pomiar biochemicznych markerów kości.
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P11
THE BONE MARKERS IN PATIENTS
WITH OSTEOPENIA AND OSTEOPOROSIS
Sławomir.Białek1, Agnieszka Hofman1, Dorota Niewiadomska1,
Katarzyna Białek1, Andrzej Sawicki2, Hanna Baltaziuk2, Jan Pachecka1,
(1) Department of Biochemistry and Clinical Chemistry, Banacha 1, 02097 Warsaw; (2) Department of Human Anatomy, Chałubińskiego 5, 02004 Warsaw; Medical University in Warsaw
The purpose of the present study was to evaluate the levels of the
bone markers in patients with osteopenia and osteoporosis. The study
group consisted of 29 patients, 14 subjects with osteopenia and 15 with
osteoporosis, age 19 - 74 years, treated in Osteoporosis and Calcium
Metabolism Warsaw Center. The control group contained 40 healthy
subjects, age 22 - 61 years. Bone alkaline phosphatase, osteocalcin in
serum and deoxypyridinoline in two-hour collection urine were measured
by immunoassay.
The following concentrations of bone alkaline phosphatase,
osteocalcin and deoxypyridinoline were observed in the control group
14.2±2.8 [U/L], 7.8±3.9 [ng/mL], 3.3±2.6 [nM/mM]; in patients with
osteopenia 15.6±10.8, 10.2±4.4 i 6.1±3.8 whereas in patients with
osteoporosis: 16.2±8.2, 14.4±11.1 i 7.8±4.9, respectivly. Correlation
coefficient between the bone markers and bone minerals density was:
activity of BALP (r=0.28), concentrations OC (r=0.22) and DPYR
(r=0.45).
The continuous increase of all tested parameters during advance of
disease was observed however the concentration of osteocalcin and
deoxypyridinoline, but not alkaline phosphatase activity, were
significantly increased (p<0,01).
Our results indicate that for evaluation of bone metabolism
disorders both bone mineral density as well as biochemical bone markers
should be used.
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P12
KOMPUTEROWA ANALIZA HISTOMORFOMETRYCZNA TRZONÓW KRĘGOWYCH
Artur Gądek1, Leszek Wojnar2, Edward Czerwiński1. 1Klinika Ortopedii
CMUJ, 2Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali PK.
Klinika Ortopedii CMUJ ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
Trudności w ocenie granic poszczególnych elementów strukturalnych
tkanki kostnej naleŜą do głównych przyczyn błędów przy próbach
pomiarów struktury beleczkowej w preparatach histologicznych. Podjęto
zatem próbę opracowania automatycznej metody detekcji struktury
beleczkowej metodami komputerowej analizy obrazu. Przedmiotem
analizy były obrazy odwapnionych preparatów histologicznych z
poprzecznych przekrojów trzonów kręgowych. Obrazy zapisywano przy
wykorzystaniu mikroskopu optycznego, wyposaŜonego w kolorową
kamerę S-VHS, sprzęgniętą z komputerem za pomocą karty frame
grabber Matrox Meteor. Dalszą obróbkę prowadzono z uŜyciem
licencjonowanego programu do analizy obrazu Aphelion v.2.4.
Zastosowanie rozbicia obrazu na niezaleŜne kanały RGB oraz tzw.
korekcji cienia pozwoliło na kompensację błędów obrazu wywołanych
nierównym oświetleniem oraz naturalnymi róŜnicami w gęstości
optycznej preparatu. Wstępnie przetworzone obrazy poddano następnie
binaryzacji i pomiarom. Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu
pozwoliło na szybkie, obiektywne wyznaczenie parametrów
histomorfometrycznych. Opracowana metoda analizy wykazała duŜą
skuteczność oraz powtarzalność detekcji nawet w przypadku preparatów
o słabym kontraście. Wyniki wstępnych badań wskazują, Ŝe opracowana
metoda pozwala na pełną automatyzację analizy w obrębie róŜnych pól
widzenia tego samego preparatu. Powtarzalność wyników oraz szybkość
wykonywania pomiarów czynią z niej interesującą alternatywę dla
klasycznych metod analizy histomorfometrycznej.
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P12
COMPUTER AIDED HISTOMORPHOMETRIC
ANALYSIS OF VERTEBRAL BODIES
Artur Gądek1, Leszek Wojnar2, Edward Czerwiński1. 1Department of
Orthopaedics CMUJ, 2Institute of Materials Science Cracow University
of Technology.
Department of Orthopaedics CMUJ ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
The main difficulty, leading to gross errors in evaluation of quantitative
parameters of the trabecular structure of histological samples, lies in
correct and objective detection of the structural constituents of the bone
tissue. Thus, an attempt to elaborate a new, possibly unbiased and
automatic method of analysis, has been undertaken and computer aided
image analysis of transverse sections of decalcified vertebral bodies has
been chosen as the most promising solution. Digital images of the
sections analysed have been stored in a PC computer memory using the
Matrox Meteor frame grabber coupled with an optical microscope
equipped with the colour S-VHS camera. Further analysis has been
performed using the specialised software for image analysis Aphelion v.
2.4. Independent analysis of the RGB channels and automatic shade
correction allowed us to compensate the errors introduced by uneven
illumination and natural variation in the optical density of the samples
under analysis. This introductory processing has been followed by
binarisation and measurements of selected parameters. Aplication of the
procedures offered by image analysis has enabled fast and objective
evaluation of histomorphometric parameters of the trabecular structure.
The method proposed has high sensitivity an offers good repeatability of
the results, even in the case of samples with poor contrast. The results of
introductory tests indicates that this method can be applied in a fully
automatic mode within various fields of view of a single specimen. Good
repeatability of the results and high efficiency in measurements makes
this method an interesting alternative for classical histomorphometric
analysis.
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P13
TERAPIA ELEKTROMAGNETYCZNA WYSOKIEJ
CZĘSTOTLIWOŚCI W LECZENIU STARSZYCH
PACJENTÓW Z ZNIEKSZTAŁCAJĄCYM
ZWYRODNIENIEM STAWU KOLANOWEGO
Vladislav Povoroznyuk, Olena Bayandina
Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Vyshgorodskaya St.67,
254114 Kyiv, Ukraine
Zniekształcające
zwyrodnienie
stawu
kolanowego
klinicznie
charakteryzuje się zaburzeniem funkcji stawu i zaznaczonym zespołem
bólowym pojawiającym się lub nasilającym w trakcie aktywności
fizycznej. Jest to w duŜej części zdeterminowane degeneracyjnodystroficznymi zmianami w obrębie tkanek stawu, słabością
regionalnych grup mięśniowych i obecnością przemijającego zapalenia
błony maziowej. Bóle wynikające z faktu istnienia zespołu
zwyrodnieniowego najczęściej pojawiają się po przedłuŜonym
spoczynku, bądź teŜ w godzinach nocnych jako „bóle nocne” wynikające
z przeciąŜenia Ŝylnego.
Terapia elektromagnetyczna wysokiej częstotliwości (UFET, 10
mV/cm2) zastała zastosowana w celu poprawienia procesów
metabolicznych zachodzących w stawie kolanowym, poprawienia
funkcjonowania stawu i zredukowania zespołu bólowego.
Pomiary były dokonywane przy uŜyciu aparatury „Elektronica-KVCh101”. Instrument ten został zaprojektowany w ten sposób aby przy jego
pomocy prowadzić mikrofalową reflexoterapię w obrębie odpowiednich
okolic ciała poprzez wpływ fal elektromagnetycznych niskich
częstotliwości (10 mV/cm2).
Tryb pracy urządzenia był dostosowany indywidualnie do konkretnych
pacjentów. Dokonywano wpływu na biologicznie aktywne punkty ciała
w czasie 30 minutowych seansów (po 15 minut na kaŜdy punkt). Jeden
cykl obejmował 10-15 seansów. Miejsca które brały udział to: E35, E36 i
R10.
Badaniom poddano dwudziestu ośmiu pacjentów w wieku 56-72 lata
(w tym 17 kobiet). Wszyscy z nich mieli zdiagnozowaną osteoporozę
stawu kolanowego w stopniu II-III. Proces obejmował obydwa kolana w
przypadku 20 pacjentów. Skuteczność leczenia była oceniana na
podstawie klinicznych danych otrzymanych przed i po zakończeniu
leczenia. Rezultatem leczenia była poprawa funkcji stawu, zasięgu
wykonywanych ruchów (średnio o 15-18 stopni), i zredukowanie zespołu
bólowego. Najlepsze rezultaty zaobserwowano u pacjentów u których
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występował zespół „bólów nocnych” spowodowanych przeciąŜeniem
Ŝylnym w tkance kostnej.
W 78-85 % zespołów bólowych doszło do ich ustąpienia po zakończeniu
cyklu leczenia. Z tego teŜ powodu UFET jest rekomendowana metodą
leczenia pacjentów z mocno wyraŜonym zespołem bólowym w przebiegu
zniekształcającego zwyrodnienia stawu kolanowego.
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P13
ULTRAHIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC
THERAPY IN TREATMENT OF OLD PATIENTS WITH
DEFORMING OSTEOARTHROSIS OF KNEE JOINTS
Vladislav Povoroznyuk, Olena Bayandina
Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Vyshgorodskaya St. 67,
254114, Kyiv, Ukraine
Deforming osteoarthrosis of knee joints is characterized clinically by the
disturbance of joint functions and a marked pain syndrome, occurring or
being enhanced at physical loading. This is largely determined by
degenerative-dystrophic changes of joint tissue, weakness of regional
muscles and presence of transitory sinovitis. Under pronounced
osteoarthrosis pains are felt during a prolonged rest or there occur „night
pains” caused by venous congestion. With the purpose of increasing
metabolic processes in the knee joints, improving joint functions and
reducing the pronounced pain syndrome ultrahigh frequency
electromagnetic therapy (UFET, 10 mV/cm2) was used. The greatest
effect of treatment was gained when action was made on the acupuncture
points. Action was accomplished by means of an instrument
„Elektronika-KVCh-101”. This instrument is designed to carry on a
microwave reflexotherapy by influencing through the low intensity
(10 mV/cm2) electromagnetic waves reflexogenic zones. The operation
mode of the instrument was selected for each individual separately taking
into consideration his/her subjective feeling. The biologically active
points were influenced during one seance lasting 30 min (15 min per
each point). One course consisted of 10–15 seances. The following
points were involved: E35, E36 and R10.
Twenty-eight patients aged 56 to 72 years, including 17 women,
were examined. All of them had the diagnosis of knee joint osteoporosis
of II–III stage. The process was bilateral in 20 patients. The effectiveness
of treatment was evaluated according to the dynamic of clinical and
instrumental data obtained before and after treatment. As a result of
treatment, the patients displayed a considerable increase (on the average
by 15–18 degrees) in volume of knee joint movements and reduced pain
syndrome.
The best results were seen in the patients, having pronounced „night
pains” caused by venous congestion in bone tissues. In 78–85% of them,
night pains disappeared following a course of treatment. Thus, the UFET
method can be recommended for treatment of patients with the
pronounced painful syndrome against the deforming knee joint
osteoarthrosis.
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P14
METRYCZNA I KOMPUTEROWA OCENA
SZEROKOŚCI SZPARY STAWU BIODROWEGO JEST
PORÓWNYWALNA.
M.Maciejowska-Roge (1), G.Gilewska, J.E.Badurski, T.Makarowski,
E.Jeziernicka-Daniluk (2).
(1) Szpital ZOZ we Włoszczowej. (2) Politechnika Białostocka.
Wprowadzenie: Stopień zwęŜenia szpary stawowej uwidoczniony w
obrazie radiologicznym (rtg) jest uznanym kryterium oceny uszkodzenia
chrząstki stawowej.
Celem pracy jest porównanie pomiaru szpary stawowej za pomocą
suwmiarki i przy uŜyciu programu komputerowego.
Materiał i metody: Poddano analizie 109 radiogramów stawów
biodrowych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.
Oceniano minimalną szerokość szary stawowej. Pomiarów w tym
miejscu dokonywano przy uŜyciu suwmiarki i szkieł powiększających
oraz po cyfrowym zapisaniu zdjęć do komputera za pomocą skanera
oceniano szerokość szpary stawowej uŜywając programu graficznego.
Wyniki: Wykazano wysoce znamienną korelację między obu metodami.
Współczynnik korelacji liniowej Pearson’a r=0,9676 (p.<0,001).
Wniosek: Pomiary szpary stawowej biodra suwmiarką i soczewką
powiększającą są łatwe, tanie, szybkie i mogą być stosowane zamiennie z
metodą komputerową.
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METRIC AND COMPUTER METHODS OF HIP JOINT
SPARE WIDTH ARE SIGNIFICANTLY
COMPARABLE.
M.Maciejowska-Roge (1), G.Gilewska, J.Badurski, T.Makarowski,
E.Jeziernicka-Daniluk (2).
(1) Regional Hospital, Wloszczowa. (2) Technical University, Bialystok.
Poland.
Introduction: The degree of joint space narrowing, visualised in x-ray
picture is the recognised criterion of evaluation of joint cartilage damage.
The aim in the study was comparison of measurement of joint space from
plane radiographs using slide calliper and computer program.
Materials and Methods: 109 radiographs of hip joints from patients
with coxarthritis (COA) were analysed. We pointed out the minimal
width of joint space. The measurements of distance between acetabulum
and femur head in this place were done using slide calliper, magnifying
glass and by computer analysis. Computer methods included digital
record of plane x-ray by scanner and then evaluation of joint space by
graphic program.
Results: We noticed statistical significant correlation between these two
methods of measurement. The linear correlation coefficient Pearson was
r=0,9676 (p<0,001). Our results support previous polish data (Wojnar
and Czerwiński).
Conclusion: The measurements of joint space by the use of slide calliper
and magnifying glass is faster, easier and can be apply alternately with
computer methods.
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P15
OCENA METABOLIZMU KOSTNEGO W ZESPOLE
SUDECKA
ElŜbieta Świętochowska1, Zofia Ostrowska1, Barbara Buntner2,
Tomasz Wielkoszyński3. 1Zakład Biochemii Klinicznej, 2Katedra
Patofzjologii, Zakład Endokrynologii Doświadczalnej, 3Zakład Chemii
Ogólnej, Śląskiej Akademii Medycznej. Pl. Traugutta 2, 41-800 - Zabrze
W piśmiennictwie dotyczącym diagnostyki zespołu Sudecka newiele
uwagi poświęcono biochemicznym markerom tworzenia i resorpcj
tkanki kostnej.
Celem podjętych badań była ocena przydatności oznaczania
aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) oraz stęŜenia osteokalcyny
(BGP), karboksyterminalnego propeptydu prokolagenu typu I (PICP),
aminoterminalnego propeptydu prokolagenu typu III (PIIINP), hormonu
wzrostu (GH), insulinopodobnego czynnika wzrostowego-I (IGF-I) w
surowicy krwi oraz wydalanych z moczem hydroksyproliny (HYP) oraz
wapnia (Ca) w diagnostyce zespołu Sudecka.
Badana przeprowadzono u 22 męŜczyzn z rozpoznaniem zespołu
Sudecka w okresie I lub wczesno II, potwierdzonym radiologicznie oraz
u 17 zdrowych ochotników w wieku od 21 do 40 lat (średnia wieku:
31,6 ± 3,8 lat).
U wszystkich chorych z zespołem Sudecka stwierdzono istotne
obniŜenie średnich stęŜeń BGP, GH, IGF-I i aktywności ALP a
zwiększenie średnich stęŜeń PICP, PIIINP, HYP i Ca w porównaniu z
grupą kontrolną. Uzyskane wynki sugerują, Ŝe: 1) u chorych z zespołem
Sudecka moŜe dochodzić do zaburzenia równowagi pomiędzy
tworzeniem tkanki kostnej i jej resorpcją, z jednoczesnym
zahamowanem procesu odnowy osteoblastycznej; 2) Oznaczanie
biochemicznych markerów metabolizmu tkanki kostnej moŜe być
przydatne w monitorowaniu chorób metabolicznych przebiegających z
utratą masy kostnej.
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P15
ASSESSMENT OF BONE METABOLISM IN SUDECK
SYNDROME
ElŜbieta Świętochowska1, Zofia Ostrowska1, Barbara Buntner2,
Tomasz Wielkoszyński3, 1Department of Clinical Biochemistry,
2Department of Pathophysiology and Experimental Endocrinology,
3Department of Chemistry, Silesian Academy of Medicine. Pl. Traugutta
2, 41-800 - Zabrze
In bibliography on Sudeck syndrome, there is much information
about biochemical markers of bone metabolism.
This study was undertaken in order to evaluate the usefulness of the
methods of measurement of alkaline phosphatase (ALP) actvity and the
levels of osteocalcin (BGP), carboxyterminal propeptide of type I
procollagen (PICP), aminoterminal propeptide of type III procollagen
(PIIINP), growth hormone (GH), insulin-like growth factor-I (IGF-I) in
blood serum and urinary excreton of hydroxyproline (HYP) and calcium
(Ca) in the evaluation of the bone metabolism in men with Sudeck
syndrome.
Twenty two patients with diagnosed Sudeck syndrome in the stage I
and early II, confirmed radiologically and 17 healthy volunteers aged
from 21 to 40 (mean: 31.6 ± 3.8 years) were investigated.
All patients with Sudeck syndrome were found to have significantly
decresed serum BGP, GH and IGF-I concentrations and ALP activty,
while serum values of PICP, PIIINP as well as urinary HYP and Ca
excretion were significantly decreased when compared to control group.
From these result it was concluded that: 1) signifcant disorders in
equilibrum between formation and resorption processes with
simultaneous inhibtion of osteoblastic regeneration were shown in
patients with
Sudeck syndrome; 2) measurement of biochemical markers of bone
metabolism can be useful in monitoring metabolic disorders with quick
loss of bone mass.
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P16
OCENA ZWIĄZKU POMIĘDZY METABOLIZMEM
TKANKI KOSTNEJ A W WYBRANYMI CZYNNIKAMI
HUMORALNYMI W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ
SERCA
ElŜbieta Świętochowska1, Jacek Kaperczak2, Tomasz Wielkoszyński3,
Zofia Ostrowska1, Zbigniew Religa2. 1Zakład Biochemii Klinicznej,
2Katedra i Klinika Kardiochirurgii, 3Zakład Chemii Ogólnej, Śląskiej
Akademii Medycznej. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze
Celem badań było wykazanie czy i w jakim stopniu zmiany
czynności endokrynnej u chorych z rozpoznanymi zaburzeniami
metabolizmu lipidów, leczonych kardiochirurgicznie, mogą wpływać na
tkankę kostną.
U 20 pacjentów z angiograficzne rozpoznaną chorobą niedkrwienną
serca, poddanych zabiegom pomostowania naczyń wieńcowych (CABG),
oznaczono (przed i w 24 godz. po zabiegu) wybrane markery
kościotworzenia (BGP w osoczu, TALP i jej izoenzym kostny - BALP,
PICP
w surowicy) oraz resorpcji tkanki kostnej (ICTP i Ca w surowcy) jak
równieŜ stęŜenia waŜnych regulatorów tych procesów tj. PTH w osoczu
oraz hormonów przysadki (TSH, GH, LH, FSH), tarczycy (FT3, FT4),
kortyzolu (F) i testosteronu (T) w surowicy.
U wszystkich badanych pacjentów przed zabiegiem CABG
wykazano istotne obniŜenie stęŜeń FT3 i FT4, a zmniejszenie wartości F
w surowicy, przy nie zmienionych wartoścach pozostałych hormonów
i markerów obrotu kostnego. Po upływie 24 godz. od zabiegu,
obserwowano znamienne zwiększenie stęŜeń PTH, TSH, GH, F,
aktywności TALP i BALP oraz wartości Ca, a zmniejszenie stęŜeń FT3 i
FT4.
Wniosek: 1) Powstające w wyniku zabiegu CABG u pacjentów
z chorobą niedokrwienną serca zaburzenia homeostazy Ca, mogą wtórnie
prowadzić do wzrostu sekrecji PTH, co wpływa nekorzystnie na stan
równowagi pomiędzy procesami kościotworzenia i resorpcji; 2) W
następstwie zabiegu CABG dochodzi do zaburzeń w wydzielaniu PTH,
GH, hormonów osi przysadkowo-tarczycowej oraz kortyzolu, co moŜe
mieć znaczenie w generowaniu zmian metabolizmu tkanki kostnej.
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ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
BONE METABOLISM AND SELECTED HORMONAL
FACTORS IN ISCHAEMIC HEART DISEASE
ElŜbieta Świętochowska1, Jacek Kaperczak2, Tomasz Wielkoszyński3,
Zofia Ostrowska1, Zbigniew Religa2. 1Department of Clinical
Biochemistry, 2Department of Cardiac Surgery, 3Department of
Chemistry, Silesian Academy of Medicine. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze
The aim of the study was to show whether, and to what degree the
disorders of endocrine functon in patients with the diagnosed disorders
of lipid metabolism treated cardiosurgically can influence bone tissue.
In 20 patients with an ischaemic heart disease confirmed by
angiography who underwent coronary vessels sham operation (CABG),
the chosen markers of bone formation (BGP in plasma, and TALP, its
bone isoenzyme - BALP, PICP in serum) and bone resorption (ICTP and
Ca in serum) as well as the levels of important regulators of these
processes, i.e. PTH in plasma, pituitary hormones (TSH, GH, LH, FSH),
thyroid hormones (FT3, FT4), cortisol (F) and testosterone (T) in serum
were determined before and 24 hours after operation.
In all patients before the operation (CABG), a signfiicant decrease
of thyroid hormones and an increase of F with all the other hormone and
bone turnover marker values remaining at the same level was shown. 24
hours after the operation a significant increase of plasma PTH, serum
TSH, GH, F and Ca concentratons, TALP and BALP activity as well as
a decrease of FT3 and FT4 levels in serum were observed.
Conclusions: 1) Disorders in calcium homeostasis arising after
cardiosurgical operation in patients with ischaemic disease can lead to
a secondary increase of PTH secretion which has a negative influence on
a balance between bone formation and resorption processes; 2) As
a result of CABG operation, disorders of GH secretion, pitutary-thyroid
axis hormones and cortisol, which can be of importance in generation
changes in bone tissue metabolism.
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P17
WYNIKI WSTĘPNE I EFEKTY UBOCZNE LECZENIA
STRONTEM-89 CHORYCH NA ROZSIANEGO RAKA
STERCZA
A. Radkowski1, R. Makarewicz2, E. Byrski1
1
Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie, 2Regionalne Centrum
Onkologii w Bydgoszczy
Rak stercza jest najczęstszym nowotworem ukłau moczowo-płciowego u
męŜczyzn. U 1/3 do 1/2 chorych w chwili rozpoznania stwierdza się
przerzuty. Najczęstszym obecnie stosowanym leczeniem u chorych na
raka stercza z przerzutami do kośćca jest hormonoterapia, ale około 25%
chorych jest oporna na leczenie hormonalne juŜ od początku leczenia, a u
innych hormonooporność rozwija się w trakcie leczenia. W paliatwynym
leczeniu bólu kostnego stosuje się Stront 89. Stront-89 jest izotopem
emitującym promieniowanie beta, jego czas połowicznego rozpadu
wynosi 50,5 dnia. W organizmie podlega przemianom podobnie jak
wapń, preferencyjnie wbudowuje się w miejscach wokół przerzutów
kościotwórczych (osteoblastycznych), osiągając wychwyt w przerzutach
2-25x większy niŜ w zdrowej kości. W okresie od marca 1994 do lutego
1998 roku w Centrum Onkologii w Krakowie i Regionalnym Centrum
Onkologii w Bydgoszczy przeprowadzono leczenie strontem-89 u 21
chorych na rozsianego raka stercza, w tym 2 chorych otrzymało leczenie
2-krotnie.Wszyscy chorzy byli równocześnie leczeni hormonalnie. Średni
wiek chorych wynosił 66,3 lat. 3-letnie aktualizowane przeŜycie
wyniosło 9%. Jedynie u 52,4% chorych zaobserwowano zmniejszenie
bólu. Tolerancja leczenia była bardzo dobra. Przedstawiono trzy typowe
sytuacje u chorych na rozsianego raka stercza, w których w róŜnym
stopniu celowe moŜe być leczenie strontem-89:
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P18
WYBRANE WSKAŹNIKI METABOLIZMU
KOSTNEGO
U NOWORODKÓW JAKO BIOCHEMICZNE
WYZNACZNIKI ROZWOJU FIZYCZNEGO
Wanda Furmaga-Jabłońska1, Beata Kulik-Rechgerger1, Maria
Kozłowska1, Mirosław Jabłoński2. 1Zakład Propedeutyki Pediatrii
Akademii Medycznej w Lublinie, 2Katedra i Klinika Ortopedii i
Traumatologii Akademii Medycznej w Lublinie. Dziecięcy Szpital
Kliniczny, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin.
Cel pracy: W niniejszej pracy podjęto próbę ustalenia korelacji pomiędzy
wskaźnikami
biochemicznymi
odzwierciedlającymi
proces
kościotworzenia takimi jak: C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I
(PICP), osteokalcyna, poziom elektrolitów: Ca, Mg , P i fosfatazy
alkalicznej w surowicy krwi oraz parametrami antropometrycznymi u
noworodków. Materiał i metody: Badaniami objęto 70 noworodków
urodzonych pomiędzy 27 a 41 tygodniem ciąŜy z rozwojem
odpowiednim do wieku płodowego. Poziom PICP i osteokalcyny w
surowicy krwi oznaczono metodą ELISA (Metra Biosystem, USA).
Rozwój fizyczny oceniono na podstawie pomiarów 14 cech
antropometrycznych. Bazę danych opracowano statystycznie za pomocą
testów korelacji: tau Kendall’a i Spearman’a. Za poziom istotności
przyjęto p < 0,05. Wyniki: Średni poziom PICP w surowicy krwi u
noworodków wynosił 1100 ng/ml, SD = 261,4 (136,3-1878,00 ng/ml).
Poziom osteokalcyny wynosił średnio 30,06 ng/ml, SD=14,4 (4,96100,00 ng/ml). Stwierdzono statystycznie istotną negatywną korelację
pomiędzy wiekiem płodowym a poziomem osteokalcyny u noworodków
(r= -0,25, p<0,003). Statystycznie istotną dodatnią korelację
obserwowano między poziomem osteokalcyny a fosfatazą alkaliczną
(r=0,23, p<0,011) oraz poziomem Ca (r=0,21, p<0,016) i Mg (r=0,18,
p<0,042) w surowicy krwi. Poziom PICP korelował istotnie z
parametrami antropometrycznymi: masą ciała (r=0,26, p<0,04),
szerokością bioder (r=0,29, p<0,018), szerokością dalszej nasady kości
udowej (r=0,28, p<0,023) i poprzecznym wymiarem klatki piersiowej
(r=0,26, p<0,04).
Wnioski: Stwierdzono statystycznie istotne korelacje pomiędzy
poziomem PICP w surowicy krwi a parametrami rozwoju fizycznego u
noworodków z rozwojem odpowiednim do wieku płodowego.
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P18
SELECTED BONE MARKERS IN NEWBORNS
AS FACTORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT
Wanda Furmaga-Jabłońska1,Beata Kulik-Rechgerger1,Maria Kozłowska1,
Mirosław Jabłoński2. 1Zakład Propedeutyki Pediatrii Akademii
Medycznej w Lublinie, 2Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii
Akademii Medycznej w Lublinie. Dziecięcy Szpital Kliniczny,
ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin.
Aim: Assessment of correlation between serum levels of C-terminal
propeptide of procollagen type I (PICP), osteocalcin, Ca, Mg, P and
alkaline phosphatase and anthropometric parameters in newborns.
Material and method: Investigated group comprised of 70 newborns born
on 27-41 gestational week. Serum level of PICP and osteocalcin were
assessed with ELISA (Metra Biosystem,USA). Physical development
was assessed by 14 anthropometric characteristics. Data sets were
analysed statistically with correlation test of tau Kendall and Spearman.
P<0.05 was regarded as significant.
Results: Mean level of serum PICP was 1100 ng/ml, SD = 261,4 (136,31878,00 ng/ml), of osteocalcin 30,06 ng/ml, SD=14,4 (4,96-100,00
ng/ml). Statistically significant negative correlation between gestational
age and serum level of osteocalcin was found (r= -0,25, p<0,003).
Statistically significant positive correlation between serum osteocalcin
and alkaline phosphatase (r=0,23, p<0,011), Ca (r=0,21, p<0,016) and
Mg (r=0,18, p<0,042) was observed. Serum level of PICP correlated
significantly with anthropometric parameters: body mass (r=0,26,
p<0,04), intertrochanteric distance (r=0,29, p<0,018), width of distal
femur (r=0,28, p<0,023) and transverse chest distance (r=0,26, p<0,04).
Conclusions: Statistically important correlation between serum level of
PICP and parameters of physical development in appropriate to
gestational age born newborns was observed.
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P19
U KOBIET W RÓśNYM WIEKU AMIESZKUJĄCYCH
STRUKTURALNO-FUNKCJONALNY STAN KOŚCI
ENDEMICZNE OBSZARY, W KTÓRYCH
WYSTĘPUJE WYSOKA ZAWARTOŚĆ FLUORU W
WODZIE
Vladislav Povoroznjuk, Teofil Pidlesetsky,
Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Medical University, Lviv,
Vyshgorodskaya St.67, 254114, Kyiv, Ukraine
Wykonano badania, którym poddano 109 kobiet (gr.1) w wieku 20-69 lat
zamieszkujących teren Lwowa, w obrębie którego stwierdzono wysoką
zawartość fluoru w wodzie pitnej. Celem badań miało być wykazanie
wpływu zwiększonej zawartości fluoru w wodzie pitnej na stan tkanki
kostnej i zwiększoną zachorowalność na osteoporozę.
Grupę kontrolną (gr.2) utworzono z kobiet w tym samym wieku
zamieszkujących tereny w których zawartość fluoru w wodzie pitnej nie
przekraczała normy. Grupa kontrolna została dobrana pod kątem
podobnego stylu odŜywiania i podobnej konstytucji ciała ( podobny
BMI).
Tkanka kostna była badana przy uŜyciu densytometru ultradźwiękowego
typu „Achilles+” (Lunar Corp.) Dokonywano pomiaru prędkości
rozchodzenia się ultradźwięków (SOS, m/s), szerokopasmowego
tłumienia ultradźwięków (BUA, dB/MHz) i wskaźnika wytrzymałości
„Stiffness” (SI, %).
Rezultaty badań dowiodły negatywnego wpływu podwyŜszonej
zawartości fluoru w wodzie pitnej na strukturalno-funkcjonalny stan
tkanki kostnej, który charakteryzuje się przyspieszeniem procesu
starzenia, zmniejszeniu wskaźników gęstości kości, rozwojem
osteoporozy.
Populacja kobiet w grupie wiekowej 20-29 lat (okres formowania się
szczytowej masy kostnej), i 50-59 lat (okres pomenopauzalny) okazały
się być grupami najbardziej wraŜliwymi na wpływ.
W pierwszej grupie kobiet zaobserwowano znamienny wzrost
parametrów: SOS, BUA i SI (grupa 20-29 lat-1550+-5.8 m/s, 105.4+2.62 dB/MHz i 85.2+-3.3 %; grupa 50-59 lat- 1521+-6.8 m/s, 98.2+-2.65
dB/MHz i 71.2 +- 3.8%) w porównaniu z grupą kontrolną (20-29 lat1592+-6.5 m/s, 119.2+-3.31 dB/MHz i 92.4+-1.6 %; grupa 50-59 lat1552+-5.8 m/s, 106.1+-2.51 dB/MHz i 83.8+-2.3 %).
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Nie wykazano znamiennych róŜnic we wskaźnikach charakteryzujących
tkankę kostną pomiędzy grupami kobiet w wieku 30-39 lat i 40-49 lat.
W pierwszej grupie kobiet strukturalno-funkcjonalny wiek tkanki kostnej
podwyŜszył się w grupach wiekowych: 20-29 lat o 5.8 roku, 50-59 lat o
6.3 roku.
W grupie nr 1, u kobiet w wieku 50-59 lat osteoporoza została ujawniona
w 26.3 %, osteopenia w 63.2 %, podczas gdy u kobiet z grupy nr 2 w
podobnym przedziale wiekowym osteoporoza i osteopenia zostały
ujawnione odpowiednio u 12.5 % i 35.4 %.
Podsumowując naleŜy stwierdzić, iŜ podwyŜszony poziom fluoru w
wodzie pitnej przyspiesza pogorszenie stanu strukturalno-funkcjonalnego
tkanki kostnej w grupie kobiet, u których dochodzi do formowania się
szczytowej masy kostnej i w grupie kobiet w okresie pomenopauzalnym.
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P19
STRUCTURAL-FUNCTIONAL STATE OF BONE IN
THE WOMEN OF DIFFERENT AGE RESIDING IN
THE ENDEMIC REGIONS WITH HIGH WATER
FLUORIDE CONTENT
1

Vladislav Povoroznjuk, 2Teofil Pidlesetsky
Institute of Gerontology AMS of Ukraine, 2Medical University, Lviv,
Vyshgorodskaya St. 67, 254114, Kyiv, Ukraine

1

Effects of an increased water fluoride content on the bone tissue, the
rate of its aging and the prevalence of osteoporosis were studied in 109
women (gr. 1) aged 20–69 years residing in the areas of Lviv Region
with a high fluoride content of drinking water. The control subjects (gr. 2)
included women of the same age from the areas in which there was a
normal water fluoride content, standardized according to the body mass
index and peculiarities of nutrition. The bone tissue was examined using
an ultrasound densitometer „Achilles+” (Lunar Corp.). The speed of the
sound (SOS, m/s), broadband ultrasound attenuation (BUA, dB/MHz)
and an estimated „stiffness” index (SI, %) were measured. The results of
the studies show the negative influence of the high fluoride content in the
drinking water on the structural-functional bone tissue state, that leads to
the accelerated aging, decrease of the bone density characteristics,
development of osteoporosis. The female population of age groups of 20
–29 years (the period of bone peak formation) and 50–59 years
(postmenopausal period) turned out to be the most sensitive. In the 1st group’s
women, there was a significant decrease in SOS, BUA and SI (20–29 yrs
– 1550±5,8 m/s, 105,4±2,62 dB/MHz and 85,2±3,3%; 50–59 yrs –
1521±6,8 m/s, 98,2±2,65 dB/MHz and 71,2±3,8%) in comparison with
control group (20–29 yrs – 1592±6,5 m/s, 119,2±3,31 dB/MHz and
92,4±1,6%; 50–59 yrs – 1552±5,8 m/s, 106,1±2,51dB/MHz and
83,8±2,3%) The essential difference between indexes characterizing
bone tissue state among the age groups of 30–39 years and 40–49 years
weren’t revealed. Structural-functional age of bone tissue in the 1st group’s
women exceeded the population standard among the age groups of 20–29 years
(by 5,8 years) and 50–59 years (by 6,3 years). Among the group aged 50–59
years in the women 1st group osteoporosis was revealed in 26,3%,
osteopenia – in 63,2%, while among the women of 2 group with the
appropriate age osteoporosis was revealed only in 12,5%, osteopenia – in
35,4%.
In summary, the high fluoride content of drinking water promote the
worsening of structural-functional bone tissue state among the women
during the period of bone peak formation and the postmenopausal period.
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P20
POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE Z CHORYMI
PO ZŁAMANIACH OSTEOPOROTYCZNYCH W
ODDZIALE ORTOPEDYCZNO-URAZOWYM W
SIEDLCACH
Dariusz Palczewski, Władysław Szymański, Wojciech Dawidowski.
Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Ul.
Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.
W pracy przedstawiono własne programy rehabilitacji
osteoporotycznych złamań bliŜszego końca kości udowej, trzonów
kręgosłupa i dalszej nasady kości promieniowej. W okresie od
01.01.1997 do 31.12.1997 r. leczono 280 przypadków złamań
osteoporotycznych chorych w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia – z oceny
wykluczono złamania o duŜej sile urazu oraz innej niŜ osteoporotyczna
patologii kości. Zdecydowaną większość (217) stanowiły złamania
bliŜszej nasady kości udowej (114 przezkrętarzowych i 103 szyjki),
następnie złamania kompresyjne trzonów kręgów (24) i złamania dalszej
nasady kości promieniowej (39). Pacjenci byli włączeni w proces
rehabilitacji leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych
moŜliwości wykonywania zalecanych ćwiczeń.
Prawidłowo prowadzona rehabilitacja jest integralnym
składnikiem procesu leczenia. Wpływa na poprawę stanu ogólnego i
miejscowego oraz skraca okres hospitalizacji.
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P20
REHABILITATION PROGRAM FOR PATIENTS
WITH OSTEOPOROTIC FRACTURES AT THE
DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS AND
TRAUMATOLOGY IN SIEDLCE
Dariusz Palczewski, Władysław Szymański, Wojciech Dawidowski.
Department of Orthopedics and Traumatology, Regional Hospital in
Siedlce. Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Szpital Wojewódzki w
Siedlcach, Ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.
The article presents the department’s own rehabilitation
programs for patients with osteoporotic fractures of the proximal femur,
the vertebral bodies and the distal radius. From 01.01.97 to 31.12.97, 280
cases of osteoporotic fractures were treated in patients over 50 years of
age. High impact trauma cases were excluded as well as those involving
different than osteoporotic pathology of bone. The majority of the
fractures referred to the proximal femur (217). Fewer cases involved
fractures localized in the vertebral bodies (24) and the distal radius (39).
The therapy program included rehabilitation with special attention to the
patient's individual condition.
A suitable rehabilitation process is an integral part in the
treatment of osteoporotic fractures. It improves general and local
condition of the patient and shortens hospitalization period.
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P21
TAKTYKA POSTĘPOWANIA ZE ZŁAMANIAMI
OSTEOPOROTYCZNYMI
Dariusz Palczewski, Wojciech Dawidowski. Oddział OrtopedycznoUrazowy, Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Ul. Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce.
Oddział Ortopedyczno-Urazowy Szpitala Wojewódzkiego w
Siedlcach w 1997 roku zapewniał specjalistyczną opiekę 662 tys.
mieszkańcom województwa siedleckiego. W okresie od 01.01.1997 do
31.12.97. leczyliśmy na Oddziale łącznie 336 złamań bliŜszego końca
kości udowej, dalszej nasady kości promieniowej i kompresyjnych
kręgosłupa u pacjentów w wieku powyŜej 50 rŜ. Wybraną grupę 280
złamań osteoporotycznych wyznaczyliśmy wykluczając wszystkie
przypadki złamań o duŜej sile urazu oraz rozpoznanej innej niŜ
osteoporotyczna patologii kości. W badanej grupie przewaŜały kobiety
(199). Zdecydowaną większość (217) stanowiły złamania bliŜszego
końca kości udowej (114 złamań przezkrętarzowych i 103 szyjek). W
większości przypadków w leczeniu tych złamań stosowaliśmy metody
operacyjne (183): zespolenie prętami Endera (108), protezoplastykę
połowiczą metodą Austin-Moore'a (56), zespolenie śrubami AO (10) i
kaniulizowanymi (9). W przypadku złamań dalszej nasady kości
promieniowej leczenia szpitalnego wymagało 39 pacjentów a 29
operowano. Złamania kompresyjne kręgosłupa (24) zaopatrywaliśmy
gorsetem Jevetta (21), rzadko stosowaliśmy gorset gipsowy (2).
Ocena wyników postępowania ze złamaniami osteoporotycznymi
potwierdza słuszność przyjętych załoŜeń wczesnego operacyjnego
leczenia oraz intensywnej przed- i pooperacyjnej rehabilitacji pacjentów.
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P21
TREATMENT PROGRAM FOR OSTEOPOROTIC
FRACTURES
Dariusz Palczewski, Wojciech Dawidowski. Department of Orthopedics
and Traumatology, Regional Hospital in Siedlce. Oddział OrtopedycznoUrazowy, Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Ul. Poniatowskiego 26, 08110 Siedlce.
The Department of Orthopedics and Traumatology in Siedlce
was responsible for specialized care of 662 thousands people of the
Siedleckie region in 1997. In the period from 01.01.97 to 31.12.97, 280
osteoporotic fractures of the proximal femur, the vertebral bodies and the
distal radius were treated in patients over 50 years of age. High impact
trauma cases were excluded as well as those involving different than
osteoporotic pathology of bone. The majority (217) of the fractures
referred to the proximal femur (trochanter - 114, neck - 103). In these
cases, operational methods (183) were used: Ender intramedullary
nailing (108), hemialloplastic (56), hip screws (19). There were 39
patients hospitalized with the distal radius fracture, 29 of them were
operated. The fractures of the vertebral bodies (24) were stabilized with
Jewet brace (21) or plaster jacket (2).
The results of treatment in our ward support validity of principles
of early operational treatment and intensive pre- and postoperative
rehabilitation.
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P22
HIPERPROLAKTYNEMIA JAKO PROBLEM
TERAPEUTYCZNY W OSTEOPOROZIE I
ZWYRODNIENIACH UKŁADU KOSTNEGO
S Stanosz , E śochowska , K Sieja , A Kozłowski
Samodzielna Pracownia Menopauzy i Andropauzy Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie
Celem pracy była ocena zaleŜności między gęstością mineralną trzonów
kręgów L2-L4
a hiperprolaktynemią czynnościową u kobiet.
Obserwacjami klinicznymi objęto 284 kobiety , podzielone na dwie
grupy. Grupę I. stanowiły 182 kobiety w wieku 56,7±8,8 lat , a grupa II.
obejmowała 102 kobiety w wieku 54,1±9,2 lat. Gęstość mineralną
(BMD) w obu grupach kobiet przeprowadzono densytometrem Lunar
Corporation DPX metodą DEXA z równoczesnymi badaniami
radiologicznymi kręgosłupa u kobiet grupy II. U kobiet z obu grup
oznaczono stęŜenia prolaktyny (PRL) w warunkach podstawowych i po
teście z metoklopramidem (MCP) stosując zestawy firmy Bio-Merieux.
Analizę statystyczną przeprowadzono testem t’Studenta , testem H˛ a
współczynniki korelacji liniowej testem Perasona, przyjmując za
znamiennoúă statystyczną gdy p<0.05
Stwierdzono Ŝe u kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa
hiperprolaktynemia występowała znamiennie częściej (p<0.05) w
porównaniu z wartościami u kobiet z osteoporozą. Hiperprolaktynemia u
kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi w kręgosłupie występowała u 89
% , natomiast u kobiet z osteoporozą u 77,4 % badanych. RównieŜ u
kobiet grupy II. ze zmianami zwyrodnieniowymi gęstość mineralna
trzonów kręgowych była znamiennie wyŜsza (p<0.05).
Nie stwierdzono korelacji liniowej między hiperprolaktynemią w
wartościach podstawowych a gęstością mineralną w grupie I. (r=0.32 ;
p>0.05) i grupy II. (r=0.35 ; p>0.05) jak równieŜ po stymulacji
metoklopramidem w grupie I. (r=0.05 ; p>0.05) i grupy II. (r=0.186 ;
p>0.05).
Wniosek:
Częste występowanie hiperprolaktynemii w osteoporozie i
zwyrodnieniach kręgosłupa jest wskazaniem do stosowania leków
dopaminergicznych w leczeniu tych schorzeń
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P22
HYPERPROLACTINEMIA AS A THERAPEUTIC
ISSUE IN OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHROSIS
S. Stanosz, E. śochowska, K. Sieja, A. Kozłlowski
Samodzielna Pracownia Menopauzy i Andropauzy Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie
The aim of our study was to compare dependency between Bone Mineral
Density (BMD) of the spine (L2-L40 and functional hyperprolactinenia
in examined group of women.
We observed 284 women devided in to 2 groups. Group I consisted of
182 women aged 56.7±8.8 years, and group II consisted of 102 women
aged 54.1±9.2 years. Bone Mineral Density was measured with DEXA
method (Densitometer DPX, Lunar Corporation) with parallel
radiological examinations of the women from group II. Using BioMerieux sets we measured the concentration of prolactine (PRL) in both
groups before and after stimulation with Metoclopramide (MCP).
Statistic analysis were carried out using t`student test, H2 test and
Pearson`s index of linear corelation, establishing statistic variability
p. < 0.05.
We found out that women with osteoarthritis of the spine had in more
cases hyperprolactinemia much more often than group suffering from
osteoporosis (p.<0.05). Hiperprolactinemia was present in 89% women
with osteoarthritis of the spine, and in group with osteoporosis in 77.4 %.
Bone mineral density in a group II of women with osteoarthritis of the
spine was markedly higher (p.<0.05).
We didn`t note linear correlation between hyperprolactimemia in basic
results and BMD of women from group I (r=0.32 ; p.>0.05) and group II
(r=0.35 ; p.>0.05), even after stimulation with Metoclopramide, group I
(r=0.05 ; p.>0.05), group II (r=0.186 ; p.>0.05).
Conclusion:
Considering the fact that we found hyperprolactinemia more often in
women with osteoporosis and osteoarthritis, it allows to indicate that
using dopaminergic drugs might be very usefull in treatment of these
diseases.
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P23
ASPEKT EKONOMICZNY LECZENIA ZŁAMAŃ
OSTEOPOROTYCZNYCH
Dariusz Palczewski, Wojciech Dawidowski. Oddział OrtopedycznoUrazowy, Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Ul. Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce.
W okresie od 01.01.1997 do 31.12.97. na Oddziale
Ortopedyczno-Urazowym Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach
leczyliśmy łącznie 307 przypadków złamań osteoporotycznych. Badaną
grupę stanowiły złamania bliŜszego końca kości udowej, dalszej nasady
kości promieniowej i kompresyjne kręgosłupa (nieduŜa siła urazu,
wyłącznie osteoporotyczna patologia kości, wiek powyŜej 50 rŜ).
Zdecydowaną większość (243) stanowiły złamania bliŜszego końca kości
udowej, które leczylismy głównie operacyjnie (202) - zespoleniem
prętami Endera , protezoplastyką połowiczą metodą Austin-Moore'a ,
zespoleniem śrubami AO lub kaniulizowanymi. W przypadku złamań
dalszej nasady kości promieniowej leczenia szpitalnego wymagało 40
pacjentów - operowano 29. Złamania kompresyjne kręgosłupa (24)
zaopatrywaliśmy najczęściej gorsetem Jevetta, rzadziej stosowaliśmy
gorset gipsowy.
Analizując koszty leczenia złamań osteoporotycznych na
oddziale ortopedyczno-urazowym braliśmy pod uwagę liczbę chorych,
czas pobytu oraz liczbę i rodzaj zabiegów. Zebrane dane wykazały
znacznie wyŜsze koszty leczenia pacjentów ze złamaniami na tle
osteoporozy w porównaniu z innymi chorymi urazowymi.
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P23
THE ECONOMIC ASPECT OF OSTEOPOROTIC
FRACTURE TREATMENT
Dariusz Palczewski, Wojciech Dawidowski. Department of Orthopedics
and Traumatology, Regional Hospital in Siedlce. Oddział OrtopedycznoUrazowy, Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Ul. Poniatowskiego 26, 08110 Siedlce.
The authors analyzed 307 cases of osteoporotic fractures of the
proximal femur, the vertebral bodies and the distal radius treated in the
Department of Orthopedics and Traumatology in Siedlce from 01.01.97
to 31.12.97. The majority (243) of the fractures referred to the proximal
femur. They were treated operatively (202) by Ender intramedullary
nailing , hemialloplastic or fixation with hip screws. There were 40
patients hospitalized with the distal radius fracture, 29 of them were
operated. The fractures of the vertebral bodies (24) were stabilized with
Jewett brace or plaster jacket.
When analyzing costs of treatment of osteoporotic fractures in
the ortopedic-traumatic ward, the authors considered the number of
patients, the period of hospital stay and the number and type of surgeries.
Collected data proved high costs of therapy of osteoporotic fractures in
comparison with treatment of other traumatic cases.
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P24
GĘSTOŚĆ MINERALNA DALSZYCH KOŃCÓW
KOŚCI PRZEDRAMIENIA KOBIET POSŁUGUJĄCYCH SIĘ WIELE LAT LASKĄ Z POWODU
ZAAWANSOWANYCH ZMIAN ZNIEKSZTAŁCAJĄCYCH STAWU BIODROWEGO
Maciej Patyra1, Mieczysław Gorzelak1,Mirosław Jabłoński1, Jacek
Walawski1, Adam Orzechowski2,1Katedra i Klinika Ortopedii i 2Zakład
Fizyki Akademii Medycznej w Lublinie,20-950Lublin, ul.Jaczewskiego 8
Cel pracy: Densytometryczna ocena gęstości mineralnej dalszego końca
kości promieniowej i łokciowej kobiet posługujących się wiele lat jedną
laską dłoniową z powodu zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej
stawu biodrowego.
Materiał i metody: Ocenie densytometrycznej aparatem Hologic 4500A
w trzech standardowych strefach (1/3, MID i UD) poddano dalsze końce
kości promieniowych i łokciowych obu przedramion
13 kobiet
posługujących się laską z powodu zaawansowanej choroby
zwyrodnieniowej jednego stawu biodrowego. Średni wiek badanych
wynosił 65 lat (52-73), wzrost 161 cm (154-170), masa ciała 68 kg
(54-82). Osoby poddane ocenie stosowały laskę przez 3-20 lat (średnio
8 lat). OdciąŜały one niewydolny staw przez podparcie laską trzymaną
w przeciwnej ręce. Dane poddano analizie statystycznej testami
T-Studenta przy pomocy programu Statistica 5.0.
Wyniki: Wartości mineralnej gęstości kości w Ŝadnej z badanych stref
w odniesieniu do stron nie róŜniły się w sposób statystycznie istotny.
Wniosek: Długotrwałe jednostronne stosowanie laski nie zmienia
gęstości mineralnej obwodowych części kości przedramienia.
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P24
BONE MINERAL DENSITY OF THE DISTAL
FOREARM IN WOMEN USING CANE WITH LONGLASTING UNILATERAL ARTHROSIS OF THE HIP
Maciej Patyra1, Mieczysław Gorzelak1,Mirosław Jabłoński1, Jacek
Walawski1, Adam Orzechowski2,1Katedra i Klinika Ortopedii i 2Zakład
Fizyki Akademii Medycznej w Lublinie,20-950Lublin, ul.Jaczewskiego 8
Aim: Densitometric study of both distal forearm bones in women using
cane due to unilateral long lasting hip disease.
Material and methods: 13 women of mean age 65 years (range 52-73yrs)
using cane for 8 years (range 3-20yrs) with unilateral hip arthrosis were
investigated. Densitometric assessment was performed with Hologic
4500A and included distal parts of both forearm bones in typical 3 zones
(1/3,MID and UD). Obtained data sets were compared side-to-side with
the use of T-test (Statistica 5.0).
Results: No statistically important (p>0.05) differences between sides
were recorded in any investigated regions of ulna and radius.
Conclusion: Long-lasting use of cane in postmenopausal women with
arthrosis of the hip does not influence bone mineral density of forearm
bones
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P25
ODPOWIEDNIE LECZENIE CHOROBY TRZEWNEJ
WARUNKUJE PRAWIDŁOWĄ BUDOWĘ I MINERALIZACJĘ KOŚĆCA
Piotr Chomicki-Bindas, Magdalena Tarnawska, Mariusz Korkosz,
Przemysław Olenderek, Piotr Głuszko
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Reumatologii Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Al. Modrzewiowa 22, Pawilon 16, 30-224 Kraków
Nietolerancja glutenu przebiegająca w postaci choroby trzewnej naleŜy
do licznej grupy zespołów upośledzonego wchłaniania. Ze względu na
wrodzony charakter schorzenia pierwsze objawy choroby pojawiają się
juŜ we wczesnym dzieciństwie. Skłonność do biegunek występująca
zwłaszcza po pokarmach zawierających gluten, prowadzi stosunkowo
szybko do wyniszczenia, zaburzeń wzrostu a takŜe nieprawidłowej
budowy kośćca. Zaburzenia metabolizmu wapnia, osteopenia lub nawet
osteoporoza, spowolnienie wzrostu kośćca pojawiają się u dzieci nie
leczonych lub nie przestrzegających diety bezglutenowej, natomiast
wczesne rozpoznanie choroby i prawidłowe leczenie powoduje
ustąpienie objawów choroby i zapewnia prawidłowy rozwój kośćca.
Postanowiliśmy dokonać pomiaru gęstości mineralnej kośćca u osób obu
płci w wieku 17—20 lat u których w dzieciństwie stwierdzono chorobę
trzewną i które od tego czasu pozostawały w leczeniu Instytutu Pediatrii
w Krakowie.
Wartości pomiarów densytometrycznych (BMD) kręgosłupa oraz
wskaźnik masy ciała (BMI) chorych porównano z grupą 146 zdrowych
osób obu płci w wieku 18—20 lat, uczniów liceów w Krakowie,
Jabłonce, Krościenku i Olkuszu, a więc środowisk wiejskich i miejskich.
NajniŜsze wartości BMD, róŜniące się w sposób statystycznie istotny (p
< 0.05) stwierdziliśmy u młodzieŜy z Krościenka, natomiast analiza
statystyczna pozostałych grup nie wykazała istotnych róŜnic, co
potwierdza, Ŝe odpowiednie leczenie celiakii zabezpiecza prawidłowy
wzrost i rozwój kośćca. Jedynie u 2 osób z chorobą trzewną
przyznających się do nieprzestrzegania diety stwierdzaliśmy wyraźne
obniŜenie masy kostnej. Była to jednak róŜnica statystycznie nieistotna
ze względu na małą liczebność tej grupy.
Przeprowadzone badania potwierdzają, Ŝe wczesne rozpoznanie i
prawidłowe leczenie choroby trzewnej całkowicie eliminuje ryzyko
nieprawidłowego rozwoju kośćca.
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P25
PROPRIET TREATMENT OF CELIAC DISEASE
INDICATES CORRECT CONSTRUCTION
AND MINERALISATION OF BONES
Piotr Chomicki-Bindas, Magdalena Tarnawska, Mariusz Korkosz,
Przemysław Olenderek, Piotr Głuszko
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Reumatologii Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Al. Modrzewiowa 22, Pawilon 16, 30-224 Kraków
Intollerance of gluten that is a part of celiac disease, belongs to numerous
malabsorption syndroms. Because of congenital character of this
disorder, first symptoms appear in the early childhood. Disposition to
diarrhoea, especially after meals containing gluten leads to cachexy,
height abnormalities and abnormal structure of the skeleton. Disorder of
calcium metabolism, osteopenia, or even osteoporosis decreasing growth
rate of skeleton appears in children that are not treated or do not keep the
diet excluding gluten. Early diagnosis and treatment effects in decreasing
symptoms of the illness, and allows for correct skeleton development.
In our study we measured BMD in persons aged 17-20 years both sexes
who were suffering from celiac disease. All of them were treated in
Institute of Pediatry in Cracow. Results of spine BMD and BMI of the
patients were compared with control group consisted of 146 people both
sexes aged 18-20 years. All of them were students from the country and
towns` secondary schools.
The lowest BMD results with notable statistic difference (p.<0.05) were
found at the group of students from Krościenko town but statistical
analysis of other groups didn`t reveal any differences, what confirms that
the propriet treatment of celiac disease guarantee the correct growth and
development of sceleton.
Just in 2 cases of patients who admitted that they hadn`t kept their diet,
we met notable decreasing of bone mass. Because of the low number of
the group, the difference wasn`t statistically substantial.
Our study has proved that early diagnosis and correct treatment
eliminates the risk of abnormalities in skeleton development.
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P26
ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA OSTEOPOROZY U
ZDROWYCH KOBIET, PRACOWNIC SZPITALA.
BADANIA PILOTAśOWE.
N.Nowak, J.Badurski, S.Daniluk, A.Dobreńko, P.Jancewicz, A.Jarmoc,
J.Danowski, Szpital Wojewódzki im. Śniadeckiego, Centrum
Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, ul. Skłodowskiej 25
Białystok
Wprowadzenie: Badania normatywne masy kostnej, oraz ankietowe
zdrowych kobiet są pierwszym etapem zasadniczego badania
epidemiologicznego na reprezentatywnej próbie populacyjnej. Celem
niniejszego opracowania jest ocena występowania czynników ryzyka
osteoporozy takich jak: wątła budowa ciała, palenie papierosów, niska
aktywność fizyczna, obecność złamań, niskie spoŜycie wapnia, niska
masa kostna. Zbadaliśmy 188(I) kobiet w wieku 25-69(śr.44,1) lat, z
których 114(II) wypełniło kwestionariusz, pracownic naszego Szpitala,
co pozwala nam na dalsze monitorowanie wpływu wymienionych
czynników na ryzyko osteoporozy. Doboru próby dokonał lekarz
zakładowy na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej.
Metody: Badanie oparte było o wypełnienie kwestionariusza, w którym
zawartych było szereg szczegółowych pytań dotyczących diety, trybu
Ŝycia ,palenia papierosów, stosowanych uŜywek, wywiadu
ginekologicznego, obecności złamań. Wykonane zostało badanie gęstości
kości kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej metodą DEXA
aparatem QDR4500SL HOLOGIC. Korelację poszczególnych
parametrów przeprowadziliśmy za pomocą specjalnie sporządzonego dla
potrzeb badania programu komputerowego.
Wyniki: Badane podzieliliśmy na trzy grupy posługując się kryteriami
WHO: Tscore powyŜej –1,0-norma, Tscore pomiędzy –1,0 a –-2,5 jako
osteopenia, poniŜej –2,5 osteoporoza. Liczebność w/w grup wynosiła I
n=94(50%), n=81(43%), n=13(6,9%) i odpowiednio II n1=78(68%),
n2=33(30%) n3=3(2,7%). Ze względu na niską liczebność grupy z
osteoporozą (n3=3), wyłączyliśmy ją z korelacji. Wyniki korelacji
przedstawia poniŜsza tabela:
Czynniki ryzyka
Norma (%)
Osteopenia (%)
Palenie papierosów
11
15
Niska aktywność fizyczna
33
33
Obecność złamań
84
75
Niskie spoŜycie wapnia
15
24
<400 mg/d
9
12
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Wniosek: Najsilniej dyskryminującymi cechami obu grup jest wysiłek
fizyczny i obecność złamań.
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P26
ANALYSIS OF OSTEOPOROSIS RISK FACTORS IN
HEALTHY WOMEN, EMPLOYED IN HOSPITAL.
PILOT STUDY.
N.Nowak, J.Badurski, S.Daniluk , A.Dobreńko, A.Jarmoc, P.Jancewicz
J.Danowski Śniadecki Hospital, Centre of Osteoporosis and OsteoArticular Diseases, Sklodowskiej25 Bialystok, Poland.
Background: Normative study of bone mass, and realization of
epidemiological questionnaires in healthy women is the first phase of
essential epidemiological study on representative random trial. The
purpose of this analysis is to estimate incidence of osteoporosis risk
factors such as low body mass index, smoking habits, low physical
activity, incidence of fractures, low calcium intake, low bone mass. We
have examined 188(I) women, employed in our Hospital, at age between
25-69, (mean of age 44,1), from which 114(II) had filled in
questionnaires. It makes a possibility, also in future, to observe an
influence of these factors on osteoporosis risk. Resident physician
performed the selection of this group on the ground of medical
documentation. The study was based on filling in questionnaire and
BMD measurements. The questionnaire has contained many questions
concerning diary menu, in order to estimate calcium intake, life habits,
and physical exercises, smoking habits, incidence of fractures, weight
and height. BMD was performed with DEXA (QDR4500SL) HOLOGIC
that evaluated bone mass and BMD of lumbar spine. Correlation of
several parameters we have estimated with specific specially made for
the study computer’s program. Results: Patients were divided into three
groups. Division was based on WHO criterions n1: Tscore +1,0; -1,0norm, n2:Tscore between –1,0 and -2,5 – osteopenia, and n3: Tscore≤2,5 osteoporosis. Number of patients in these groups was: I(188) n1=94
(50%), n2=81%, n3=13(6,9%), II(114)n1=78(68%), n2=33(30%), n3=3
(2,7%). Because of low number of patients’ in-group (II) n3, we have
excluded it from correlation.
Results are described below:
Risk factors
Smoking habits
Low physical activity
Incidence of fractures
Low calcium intake
<400 mg/d

Norm (%)
11
33
84
15
9
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Osteopenia (%)
15
33
75
24
12

Conclusion: Mostly discriminate features of these two groups are
physical activity and incidence of fractures.
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P27
OCENA STRUKTURY WEWNĘTRZNEJ TKANKI
KOSTNEJ śUCHWY U KOBIET W GRUPACH
WIEKOWYCH
Czerwiński E.1Kołodziej I.2, Majchrzak T.3
1
Klinika Ortopedii CM UJ w Krakowie
2
Zakład Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie
3
Pracownia Akustyki Strukt. i Mat. Inteligentnych AGH w Krakowie
śuchwa zbudowana jest z kości korowej i gąbczastej. Kość
korowa znajduje się na zewnątrz Ŝuchwy, a kość gąbczasta buduje
strukturę wewnętrzną, wchodzi w skład części zębodołowej, znajduje się
wewnątrz trzonu i gałęzi.
W zdrowej, dojrzałej kości procesy tworzenia i resorpcji
zachodzą stale i znajdują się w pewnej równowadze. W procesach
patologicznych takich jak zaburzenia metabolizmu lub wskutek
upośledzenia funkcji w starzeniu się organizmu występuje przewaga
procesów niszczenia tkanki kostnej nad jej tworzeniem. Gdy proces ten
jest znacznie zaawansowany, zdjęcie radiologiczne odzwierciedla
mniejsze pochłanianie promieniowania przez tkankę kostną, a takŜe
zaburzenia jej budowy wewnętrznej.
W okresie rozwoju kości szczęk zaznacza się ich szybki wzrost do
czasu wyrŜnięcia się zębów stałych. Około 30 roku Ŝycia Ŝuchwa osiąga
tzw. szczytową masę kostną. Później obserwowany jest okres stabilizacji,
który trwa do około 35 roku Ŝycia. Po menopauzie występują zmiany
zanikowe
uwarunkowane
róŜnymi
czynnikami
takimi
jak:
ogólnoustrojowymi zaburzeniami metabolizmu i struktury tkanki kostnej
, stanem uzębienia, funkcją Ŝucia, stanem układu mięśniowo-stawowego,
stanem przyzębia.
Celem pracy była ocena struktury wewnętrznej kości Ŝuchwy w miarę
starzenia się organizmu przeprowadzona na podstawie zdjęć
radiologicznych wykonywanych w systemie radiografii cyfrowej,
analizowanych programem Trabecula.
Przebadano kobiety w trzech grupach wiekowych: 20 – 35 lat; 36 – 50
lat; 51 – 70 lat.
Wykonywano zdjęcia radiologiczne okolicy zębów 45, 44
wykorzystując nowoczesny system radiografii cyfrowej Sens-A-Ray.
Strukturę tkanki kostnej analizowano na podstawie cyfrowego zapisu,
w oparciu o algorytm beleczki radiologicznej (zdefiniowany przez
Czerwińskiego i Bajera). Program Trabecula pozwala na stworzenie
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mapy beleczek kostnych i jej ocenę. W pracy określono następujące
parametry:
- średnia liczba beleczek na przekroju prostopadłym (STN, Number)
- gęstość wyraŜona % powierzchni pokrytej beleczkami (STD,
Density)
- szerokość beleczki (STW,Width)
Wraz z wiekiem obserwuje się zmniejszenie liczby beleczek i ich
gęstości. Szerokość beleczki wzrasta.
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P27
EVALUATION OF INNER STRUCTURE OF YAW IN
WOMEN IN A DIFFERENT AGE GROUPS.
Czerwiński E.*, Kołodziej I.**, Majchrzak T.***
* Department of Orthopedics of Collegium Medicum of Jagiellonian
University, Krakow, Poland
** Institute of, Krakow, Poland
***
Yaw is built by cortical and trabecular bones. Cortical bone
consists of the outer contours of yaw and trabecular bone builds inner
structure. Trabecular bone fills up alveolus and is localised inside shaft
and rami.
In healthy bone, processes of bone formation and bone resorption
are permanent and are in steady state. In the pathological processes like
bone metabolic diseases or impairment of function during ageing of
organism supervenes bone resorption process over bone production.
When the process is advanced X-ray image reflect by lower X-ray
attenuation by bone tissue and also alternation of inner structure.
During childhood development of maxilar bones we can observe
quick increase until the first permanent teeth dentition. In age of 30 yaw
achieves maximal bone mass. Later we can observe a period of
stabilisation that lasts until the age of 35. After the menopause bone
resorption process occurs determined by factors like: alteration of total
organism metabolism and bone tissue metabolism, state of dentition,
masticatory function, muscular-joint system, state of paradontium.
The aim of the study was evaluation of inner structure of the yaw
in relation to ageing og organism. It was performed on the basis of X-ray
examination fulfilled in the digital radiography system analysed by
Trabecula program.
Sixty women in three age groups were investigated: age of 20-35,
age of 36-50, age of 51-70. There was also performed X-ray of tooth
system 45, 44 using modern digital radiography system Sens-A-Ray.
Bone tissue structure analysed basing on digital record on the
basis of algorithm radiological trabecula (defined by Czerwiński and
Bajer). Program Trabecula allows for generation of trabecule map and its
evaluation. In the study following parameters were described:
• average number of tarbecule on the cross section (STN, Number),
• density in % of area covered by trabecula (STD, Density),
• width of trabecula (STW, Width).
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Decrease of the number of trabecule and their density in relation to age
was observed. Meanwhile the width of trabecula increases.
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LECZENIE ZWYRODNIENIA STAWU
KOLANOWEGO ZA POMOCA ARTRODIATAZY I
OSTEOTOMII KOŚCI PISZCZELOWEJ
Franciszek Rajewski Klinika Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej
im.Karola Marcinkowskaiego w Poznaniu. Ul. Gosienieckiego 6, Poznań
W leczeniu pierwotnego jednoprzedziałowego zwyrodnienia stawu
kolanowego ze współistnieniem szpotawej deformacji osi mechanicznej
kończyny najczęściej stosowana jest osteotomia wg. Coventri.
Stwierdzenie znacznej deformacji osi kończyny, przekraczającej 10
stopni szpotwości i 15 stopni koślawości stanowi przeciwskazanie do
omawainej osteotomii. Autor postanowił ocenic wczesne wyniki
zastosowania kortykotomii w przynasadzie bliŜszej kości piszczelowej i
artrodiatazy stawu kolanowego przy uŜyciu dystraktora pierścienowego
w przypadku jednprzedziałowego zwyrodnienia stawu kolanowego ze
współistnieniem znacznej deformacji szpotawej osi kończyny i silnym
bólem w stawie kolamowym. U trzech kobiet w wieku 64-69 lat, po
kilkuletnim bezskutecznym leczeniu farmakologicznym z powodu
silnego bólu obu stawów kolanowych w przebiegu zwyrodnienia stawu
kolanowego ze szpotawą 20-30 st. Deformacja osi kończyny wykonano
przez skórna kortykotomię dewaryzującą w przynasadzie bliŜszej kości
piszczelowej z jednoczesną artrodiatazą stawu kolanowego, stosując
dystraktor pierścieniowy. Zabiegi wykonbano na obu kończynach w
odstępie 8 tygodni rozpoczynając od kończyny z większymi
dolegliwościami. Chore od drugiej doby po operacji chodziły z pełnym
obciąŜeniem kończyny i w trzeciej dobie były wypisanre do domu. Po 8
tygodniach dystraktor usuwanio i rozpoczynano intensywną rehabilitację.
Wyniki w okresie 6-14 miesięcy obserwacji po operacji chore nie
podawały Ŝadnych dolegliwości a w badaniu Rtg nie stwierdzono zmian
zwyrodnieniowo zniekształcających w leczonym stawie. Zastoswane w
pracy postępowanie spowodowało u leczonych chorych ustapienie
klinicznych i radiologicznych objawów schorzenia stawów kolanowych.
Ponadto szybka pionizacja chorych i chodzenie od drugiej doby po
operacji ma istotne znaczenie w profilaktyce powikłań po zabie u
chorych w podeszłym wieku. Natomiast krótki pobyt w szpitalu ma
znaczący wpływ na obniŜenie kosztów leczenia. NiezaleŜnie od
długotrwałości uzyskanego leczenia przedstawiony sposób moŜna
rozwaŜać jako metodę z wyboru w leczenniu zwyrodnienia stawu
kolanowego, przebiegającego z silnymi dolegliwościami, w sytuacji
długotrwałego oczekiwania na kosztowną endoprotezoplastykę.
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P28

SIMULTANEOUS APPLICATION OF CORTICOTOMY
AND ARTHRODIATASIS IN TREATEMENT OF
SINGLE COMPARAMENT KNEE ARTHROSIS
Franciszek Rajewski. Klinika Ortopedii Dzieciecej Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Gosienieckiego 6, Poznań
The author of evaluated early results of the application of corticotomy in
the epiphysis of tibia and arthrodiatasis of the knee joint with the use of
ring distractor in the case of single-comparament knee arthrosis with
significant deformation of limb axis and severe pain in the knee joint. In
3woman aged 64-69 after several years of ineffective pharmacological
treatement ofsevere pain of both knee joints in the course of arthrosis
with notable valgus deformation, percutaneous devarised corticotomy
was performed of the epiphysiolysis of tibia with a simultaneous
arthrodiatasis of the knee joint with the use of a ring distractor. Two days
after the surgery the patients could walk with full loading of the limb and
on the third day they could leave the hospital. After 8 weeks the
distractor was removed and intensive rehabilitation was started. Results
duringfollow-up 6-14 mounths after the operation the patients did not
report any discorder and X-ray examination did not show any preoperative degenerative-deformation changes in the treated joint.
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P29
PRZYDATNOŚĆ SCYNTYGRAFII DO OCENY ZMIAN
KOSTNYCH W TRAKCIE LECZENIA
BISFOSFONIANAMI - PRACA DOŚWIADCZALNA.
Paweł Kapuściński1, Toru Hirano2, Ewa Marcinowska-Suchowierska1,
David Burr2. 1Klinika Chorób Wewnętrznych CMKP, ul. Czerniakowska
231, 00-416 Warszawa, 2Department of Anatomy, Indiana University
School of Medicine.
Scyntygrafia jest metodą powszechnie stosowaną w diagnostyce chorób
kości. Zastosowanie jej do oceny zmian kostnych powstałych podczas
leczenia bisfosfonianami jest stosunkowo rzadko opisywane.
Celem pracy była ilościowa ocena wychwytu 99mTc-MDP oraz
moŜliwości obrazowania zmian kostnych w scyntygrafii u psów
leczonych bisfosfonianami .
Badania przeprowadzono u 38 psów podzielonych na 5 grup,
otrzymujących odpowiednio: 1) Etidronate (EHDP) 0,5 mg/kg/d s.c, 2)
EHDP 5,0 mg/kg/d s.c., 3) Risedronate 0.5 mg/kg/d p.o., 4) Alendronate
1,0 mg/kg/d p.o., 5) 0,9% NaCl 5ml/d s.c. (kontrola), przez 7 miesięcy.
Przed rozpoczęciem i po 7 miesiącach leczenia wykonano zdjęcia
radiologiczne kręgosłupa lędźwiowego, miednicy oraz Ŝeber. Po 7
miesiącach leczenia wykonano scyntygramy kości z ilościową oceną
wychwytu izotopu. Scyntygramy wykonano po 5 minutach, 3 i 24
godzinach po doŜylnym podaniu 8-10 mCi 99mTc-MDP. Ilościowej oceny
wychwytu znacznika dokonano w kręgach 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 aktywności
w porównaniu z wartościami uzyskanymi w 5 minucie po wstrzyknięciu.
Wartości odczytów korygowano zgodnie z krzywą rozpadu radioizotopu.
Dodatkowo 3 godziny po podaniu 99mTc-MDP wykonano scyntygramy
klatki piersiowej w projekcjach bocznych oraz miednicy w projekcji P.A.
celem oceny ew. ognisk wzmoŜonego gromadzenia znacznika.
Porównano wyniki zdjęć radiologicznych oraz scyntygrafii.
Ilościowa analiza wykazała zmniejszenie wychwytu 99mTc-MDP w
kręgach Th1-Th4 w 2 grupach psów leczonych EHDP w porównaniu z
grupą kontrolną. Ogniska wzmoŜonego wychwytu radioizotopu
znaleziono w Ŝebrach psów leczonych wyŜszymi dawkami EHDP co
odpowiadało miejscom złamań kości na radiogramach. Scyntygrafia
kości ujawniła 22 złamania Ŝeber oraz 1 złamanie wyrostka kolczystego,
natomiast konwencjonalna radiografia jedynie 14 złamań Ŝeber (61%).
Wniosek: scyntygrafia jest metodą przydatną w ocenie zmian kostnych
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w trakcie leczenia bisfosfonianami i wykazuje znacznie większą czułość
w porównaniu z konwencjonalną radiografią w wykrywaniu złamań.
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P29
USEFULNESS OF SCINTIGRAPHY IN ASSESSING
BONE CHANGES DURING BISPHOSPHONATE
TREATMENT – EXPERIMENTAL STUDY.
Paweł Kapusciński1, Toru Hirano2, Ewa Marcinowska-Suchowierska1,
David Burr2. 1Department of Internal Medicine, Postgraduate Medical
Education Centre, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warsaw, 2Department
of Anatomy, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN
46202, USA.
Scintigraphy is a well known method in diagnosis of bone diseases.
The effectiveness of this procedure to determine bone changes while
bisphosphonates are in use is seldom described.
The aim of this study was to determine the capability of bone
scintigraphy to assess bone changes and to determine the retention of
radionuclide compound 99mTc-MDP in bones of dogs treated with
bisphosphonates.
Mature female beagles (n=38) were assigned into 5 groups receiving:
1) Etidronate (EHDP) 0.5 mg/kg/day s.c., 2) EHDP 5.0 mg/kg/day s.c., 3)
Risedronate 0.5 mg/kg/day p.o., 4) Alendronate 1.0 mg/kg/day p.o., 5)
0,9% NaCl 5 ml/d s.c.(Controls) for 7 months. Before and after 7 months
of treatment skeletal radiographs of lumbar spine, pelvis and ribs were
obtained. Bone scans were performed after 7 months of the treatment.
The scans were obtained 5 minutes, 3h and 24h after i.v. injection of 810mCi of 99mTc-MDP. Quantitative assessment of radionuclide retention
in vertebrae Th1 – Th4 in postero-anterior projection were done.
Retention of the tracer was calculated at 3h and 24h, and expressed as
percentage of activity found at 5 minutes after injection. Counts were
corrected for radionuclide decay. Lateral images of the thorax and
posterior images of the pelvis were obtained 3 hours after injection to
estimate areas of increased tracer uptake assumed to be fractures. Bone
scan results were compared with radiographs.
Analysis of the results revealed decreased retention of 99mTc-MDP in
two groups of dogs treated with EHDP in comparison to control group.
Bone fractures were found only in the group of dogs treated with higher
dose EHDP. Bone scans revealed 22 rib fractures and 1 spinous process
fracture in all of examined dogs, while radiographs revealed 14 (61%) of
the 23 fractures.
Conclusions: Scintigraphy is a very useful method in assessing bone
changes during bishosphonate treatment and it was found to be more
sensitive then conventional radiography to determine bone fractur
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P30
POSTEPOWANIE LECZNICZE U OSÓB Z
ZABURZONĄ HOMEOSTAZĄ CA-P-MG ORAZ
ZMIANAMI KOSTNYMI W WYNIKU
PRZEWLEKŁYCH CHORÓB WĄTROBY
Marek Tałałaj, Joanna Buratowska, Sławomir Łazarewicz, Ewa
Marcinowska-Suchowierska. Klinika Chorób Wewnętrznych CMKP,
Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Obecność Ŝółci w świetle jelita warunkuje wchłanianie witaminy D z
przewodu pokarmowego, zaś miąŜsz wątroby jest miejscem jej
hydroksylacji do 25-OH witaminy D. Przewlekłe choroby wątroby
prowadzące do uszkodzenia hepatocytów oraz zaburzeń przepływu krwi
przez ten narząd mogą powodować zaburzenia homeostazy Ca-P-Mg,
wpływać na stęŜenia aktywnych metabolitów witaminy D oraz prowadzić
do rozwoju osteoporozy lub osteomalacji.
Celem pracy jest określenie czy przewlekły proces zapalny w wątrobie
powoduje istotne zaburzenia metabolizmu witaminy D i ubytek masy
kostnej oraz znalezienie skutecznej metody zapobiegania tym zmianom.
Badaniom poddano 40 osób z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B i
C, w tym pacjentów z marskością pozapalną. U chorych tych
kontrolowano co 3 miesiące parametry homeostazy Ca-P-Mg i
biochemiczne wskaźniki przebudowy tkanki kostnej, co 6 miesięcy BMD
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i bliŜszej nasadzie kości udowej przy
pomocy DXA, a co 12 miesięcy stopień deformacji trzonów kręgowych
na podstawie zdjęć radiologicznych w projekcji bocznej.
Wykazano, Ŝe u osób z przewlekłym zapaleniem wątroby dochodzi w
ciągu roku do istotnego obniŜenia gęstości mineralnej kości w szyjce
kości udowej. Poziomy 25OHD w surowicy krwi były u większości
pacjentów obniŜone, ale nie korelowały ze zmianami BMD szkielecie

.
W kolejnym etapie pracy u 11 osób z obniŜonym poziomem 25-OH
witaminy D w surowicy krwi i osteopenią wdroŜono terapię
kalcyfediolem wraz z suplementacją wapnia, w dawkach zaleŜnych od
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kalcemii i kalciurii, zaś u 7 pacjentów z osteoporozą podawano
dodatkowo kalcytoninę w dawce 100 j. donosowo. W obu tych grupach
pacjentów nie obserwowano istotnych zmian BMD ani znamiennego
wzrostu stęŜenia 25OHD w surowicy krwi.
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P31 DO WPISANIA
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P32
WPŁYW LECZENIA KLODRONIANEM NA
WSKAŹNIKI OBROTU KOSTNEGO I AKTYWNOŚĆ
CHOROBY W ZESZTYWNIAJĄCYM ZAPALENIU
STAWÓW KRĘGOSŁUPA.
Piotr Głuszko, Mariusz Korkosz
Zakład Reumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Al. Modrzewiowa 22, Pawilon 16, 30-224 Kraków
Bisfosfoniany są grupą leków wykazujących działanie antyresorpcyjne
na kość. Ostatnio pojawiły się doniesienia o właściwościach
przeciwzapal-nych niektórych bisfosfonianów, m.in. klodronianu. W
naszej pracy posta-nowiliśmy ocenić działanie klodronianu w
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (zzsk), które jest
przewlekłą chorobą zapalną. W zzsk oprócz postępującego zaniku
kostnego, co uzasadnia stosowanie bisfosfo-nianu, w okresach zaostrzeń
stwierdza się przyspieszony OB, zwiększone stęŜenie białek ostrej fazy
(np. CRP) oraz immunoglobulin.
Cel pracy: Ocena wpływu 6-miesięcznego leczenia klodronianem na
wskaźniki obrotu kostnego i aktywności choroby w zzsk.
Materiał i metody: Badaniami objęliśmy 20 chorych obu płci (w wieku
23—54 lat) spełniających kryteria nowojorskie rozpoznania zzsk oraz
znajdujących się w aktywnym okresie choroby (CRP > 5 mg/l). Chorzy
zostali podzieleni na dwie grupy: (1) z niską aktywnością choroby (OB
< 50 mm/h i CRP < 20 mg/l) i (2) z wysoką aktywnością choroby (OB >
50 mm/h i CRP > 20 mg/l). Klodronian (Bonefos, Schering AG) był
poda-wany doustnie przez 6 miesięcy w dawce 800 mg/d. Wskaźniki
stanu zapalnego (OB, CRP, IgG, IgA) oraz wskaźniki obrotu kostnego
(dezo-ksypirydynolina, osteokalcyna, fosfataza zasadowa, Ca/Cr w
moczu) oznaczono przed rozpoczęciem leczenia, po 3 i po 6 miesiącach
leczenia.
Wyniki: Po 3 miesiącach leczenia w obu grupach wystąpiło znamienne
obniŜenie OB (p=0,05) i stęŜenia IgG (p=0,0006). W grupie o wysokiej
aktywności choroby w ciągu 6 miesięcy doszło do istotnego obniŜenia
stęŜenia CRP (p=0,04) oraz wskaźników obrotu kostnego: dezoksypirydynoliny (p=0,0007) i Ca/Cr (p=0,001).
Omówienie: Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe klodronian moŜe powodować
modulację i hamowanie procesu zapalnego w zzsk. ObniŜeniu
wskaźników zapalenia towarzyszy obniŜenie wskaźników resorpcji kości.
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P32
CLODRONATE MODIFIES BONE TURNOVER
MARKERS AND DISEASE ACTIVITY IN
ANKYLOSING SPONDYLITIS.
Piotr Głuszko, Mariusz Korkosz
Jagiellonian University School of Medicine, Division of Rheumatology,
Kraków, Poland
Bisphosphonates are a group of potent inhibitors of bone resorption.
Some of them possess anti-inflammatory properties, e.g. clodronate.
Therefore we studied the effect of clodronate on disease activity in
ankylosing spondylitis (AS). AS is characterized not only by progressive
axial bone loss but also by features of systemic inflammation (increase in
ESR, acute phase reactants and immunoglobulins).
Objective: To determine effect of six months clodronate treatment in AS
in a pilot prospective study.
Patients and Methods: We studied 20 patients (males and females, age
23—54 years, duration of the disease 5—25 years) satisfying the New
York AS criteria during exacerbation of the disease (CRP > 5 mg/l).
Patients were divided into two groups: (1) with low disease activity (ESR
< 50 mm/h and CRP < 20 mg/l); and (2) with high disease activity ((ESR
> 50 mm/h and CRP > 20 mg/l). Clodronate (Bonefos, Schering AG) was
administered orally 800 mg/day for six month. Inflammatory markers
(ESR, CRP, IgG, IgA) and bone markers (deoxypiridinoline, osteocalcin,
total AF, Ca/creatinine ratio in urine) were assessed before, after 3rd and
6th month of treatment.
Results: ESR and IgG level decreased significantly in all patients during
the first three months of therapy (p=0,05, p=0,0006 respectively). There
was a significant decrease in CRP level (p=0,04) and deoxypiridinoline
level (p=0,0007) and Ca/Cr ratio (0,001) in the group with high disease
activity after six months of therapy.
Conclusions: These data demonstrate that clodronate is involved in
modulation and inhibition of inflammatory process in AS. Decreased
disease activity is accompanied by bone turnover reduction.
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P33
ALENDRONIAN W KOMPLEKSOWYM LECZENIU
CHORÓB OZĘBNEJ
Vladislav Povoroznyuk, Irina Mazur,
Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Vyshogorodskaya St.67,
254114,
Kiev, Ukraine
Choroby okostnej wciąŜ stanowią istotny problem w stomatologii. Z
wiekiem wzrasta ryzyko wystąpienia chorób okostnej, tak iŜ w wieku
powyŜej lat 50 moŜe osiągnąć 100%. Zapalenie okostnej moŜna
scharakteryzować jako zapalenie tkanek miękkich podtrzymujących zęba,
resorpcję w obrębie zębodołu, oraz utratę zębów. Celem naszych badań
w których udział wzięła grupa 24 kobiet w wieku pomenopauzalnym (4555 lat) było ustalenie, czy istnieje u nich zaawansowany proces utraty
tkanki kostnej zębodołu. Diagnozowano przy pomocy orthopathografii, i
pomiaru głębokości ozębnej (PMA-index, Wskaźnik Ramfiorda,
Wskaźnik ozębnej). Tkanka kostna była badana przy uŜyciu
densytometru
ultradźwiękowego
„Achilles+”
(Lunar
Corp.).
Dokonywano pomiarów szybkości rozchodzenia się fali dźwiękowej
(SOS, m/s), szerokopasmowe tłumienie ultradźwięków (BUA, dB/MHz)
i współczynnika wytrzymałości „stiffness” (SI, %). Dokonywano
porównania stanu tkanki kostnej szkieletu i kością tworzącą Ŝuchwę. W
celu korekcji zaburzeń metabolicznych tkanki kostnej zaleŜnych od
chorób ozębnej stosowano Alendronian sodowy (ALN). ALN, nowy
aminobifosfonian jest silnym selektywnym inhibitorem resorpcji kości
stosowanym w leczeniu osteoporozy kobiet w wieku pomenopauzalnym.
Wszyscy pacjenci leczeni byli przez okres 3-4 miesięcy (10 mg dziennie)
i otrzymywali równocześnie suplementację wapnia w ilości 500
mg/dobę.
Rezultaty badań klinicznych ujawniły fakt, iŜ stosowanie ALN w
leczeniu kompleksowym pacjentów z chorobami okostnej powodowało
obniŜenie liczby zachorowań na osteoporozę i obniŜenie liczby
przypadków resorpcji w obrębie zębodołów, zwiększenie BUA, SI oraz
poprawiło wskaźniki wytrzymałości kości i zapoczątkowało powolną
remisję choroby.
MoŜna zatem wnioskować, Ŝe ALN okazał się być pomocny w poprawie
stanu funkcjonalnego kości i tkanek okołozębowych, obniŜa stopień
resorpcji w obrębie zębodołu i wydłuŜa okres remisji chorób ozębnej.
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P33
ALENDRONATE IN COMPLEX TREATMENT OF
PERIODONTAL DISEASES
Vladislav Povoroznyuk, Irina Mazur,
Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Vyshgorodskaya St. 67,
254114, Kiev, Ukraine
Introduction of periodontal diseases represent an important problem
in stomatology. With age, the incidence of this pathology increases,
reaching 100% after the age 50. Periodontitis is characterized by
inflammation of the supporting tissues of the teeth, resorption of the
alveolar bone, and tooth loss. The purpose of this study of 24
postmenopausal women age 45 to 55 years was to determine whether
advanced alveolar bone loss, diagnosed by orthopanthomography, and
periodontal probing depths (PMA-index, Ramfiord’s index, periodontal
index). The bone tissue was examined using an ultrasound densitometer
„Achilles+” (Lunar Corp.). The speed of the sound (SOS, m/s),
broadband ultrasound attenuation (BUA, db/MHz) and an estimated
„stiffness” index (SI, %) were measured. Were correlated with the bone
mineral status of the skeleton with was determined by „Achilles+” and
bone in the mandilule. For the purpose of correction of bone tissue
metabolism disturbances due to periodontal diseases, the use was made
of Alendronate sodium (ALN). ALN, a new aminobisphosphonate, is a
potent, selective inhibitor of bone resorption used clinically for the
treatment of osteoporosis in postmenopausal women. All patients were
treated 3-4 months ALN (10 mg daily) and a daily supplement of 500 mg
of calcium. The results of clinical investigations have shown that
inclusion of ALN in complex treatment of the patients with periodontal
diseases decreased the phenomena of osteoporosis and alveolar bone
resoption, increased BUA and SI, and improved bone durability
characteristics, and promoted and stable remission of the disease. It can
be concluded that ALN has been shown to improve the bone system
functional state and periodontal tissues, to decrease the degree of
alveolar bone resorption, and to prolong a remission of the periodontal
diseases.
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P34
WPŁYW LECZENIA KLODRONIANEM
HOMEOSTAZĘ CA-P-MG, MASĘ KOSTNĄ
ZŁAMANIA KRĘGÓW U KOBIET Z OSTEOPOROZĄ
POMENOPAUZALNĄ
Marek Tałałaj, Paweł Kapuściński, Beata Kowalczyk, Ewa
Marcinowska-Suchowierska. Klinika Chorób Wewnętrznych CMKP,
Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa.
Niedobór estrogenów związany z menopauzą prowadzi do postępującego
ubytku masy kostnej oraz deformacji i złamań kompresyjnych kręgów.
Klodronian jest inhibitorem resorpcji kości stosowanym przede
wszystkim w terapii hiperkalcemii i lizy kości. Celem badania była ocena
efektu terapii klodronianem na homeostazę Ca-P-Mg, masę kości oraz
nasilenie deformacji trzonów kręgowych u kobiet z osteoporozą
pomenopauzalną. Badaniami objęto 62 pacjentki leczone ambulatoryjnie
z co najmniej jednym złamaniem kompresyjnym kręgu lub gęstością
mineralną kości obniŜoną o więcej niŜ 2,5 SD poniŜej szczytowej masy
kości.
Pacjentkom, podzielonym losowo na 3 grupy, podawano:
I–klodronian w dawce 0,8 g dziennie, węglan wapnia 2 g/dobę i 1α-OH
witaminę D3 w dawce 0,25 µg dziennie;
II–klodronian w dawce 0,4 g/dobę oraz CaCO3 i 1α-OHD3 w dawkach
analogicznych jak pacjentkom grupy I;
III–CaCO3 i 1α-OHD3 w takich samych dawkach jak kobietom grup I i II.
U pacjentek oznaczano biochemiczne parametry homeostazy Ca-P-Mg,
markery przebudowy kostnej, gęstość mineralną kości przy pomocy
DXA oraz oceniano efekt przeciwbólowy terapii przy pomocy
kwestionariusza.
Wykazano, Ŝe skojarzona terapia klodronianem w dawce 0,8 g/d wraz z
CaCO3 i 1α-OHD3 doprowadziła do znamiennego wzrostu BMD o 5% w
kręgosłupie lędźwiowym i o 4-6% w ocenianych rejonach bliŜszej
nasady kości udowej, podczas gdy u pacjentek grup II i III nie
obserwowano istotnych zmian BMD w ocenianych rejonach szkieletu. W
Ŝadnej z ocenianych grup pacjentek nie zmienił się w sposób istotny
stopień deformacji trzonów kręgowych oceniany w skali Meuniera ani
parametry homeostazy Ca-P-Mg.
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P34
EFFECT OF CLODRONATE ON CA-P-MG
HOMEOSTASIS, BONE MASS AND VERTEBRAL
DEFORMITIES IN WOMEN WITH
POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Marek Tałałaj, Paweł Kapuściński, Beata Kowalczyk, Ewa
Marcinowska-Suchowierska. Department of Internal Medicine,
Postgraduate Med. Ed. Centre, Czerniakowska 231, 00-416 Warsaw
Estrogen deficiency due to menopause leads to progressive loss of bone
mass, vertebral deformities and fractures. Clodronate is an inhibitor of
bone resorption, developed as an agent to fight hypercalcemia and bone
lysis. The aim of the study was to evaluate the effect of the treatment
with clodronate on Ca-P-Mg homeostasis, bone mass and vertebral
deformities in women with postmenopausal osteoporosis.
62 postmenopausal outpatient women, with at least one vertebral crush
fracture or bone mineral density (BMD) more than 2.5 SD below peak
bone mass were included into the study.
The patients, divided into three groups, were treated with:
I - clodronate in a dose of 0.8 g daily, calcium carbonate 2 g daily and 1
α-OH vitamin D3 in a dose of 0,25 µg daily;
II - clodronate in a dose of 0.4 g daily as well as CaCO3 and 1α-OHD3 at
doses analogous as in patients of group I;
III - CaCO3 and 1α-OHD3 at the same doses as women of groups I and II.
In each patient biochemical parameters of Ca-P-Mg homeostasis, bone
turnover markers and BMD with the method of DXA were determined,
and life standard questionnaire was acquired.
It was found that combined therapy with clodronate in a dose of 0.8 g/d
together with 1α-OHD3, and CaCO3 significantly increased BMD by 5%
in the lumbar spine and by 4-6% in proximal femur, while in patients of
groups II and III no significant changes in BMD could be observed. In
none of examined groups of patients significant changes in vertebral
deformities (assessed at Meunier’s scale) and in Ca-P-Mg homeostasis
were found.
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P35
WSKAZANIA DO LECZENIA HORMONALNEGO
DZIEWCZĄT Z WTÓRNYM BRAKIEM MIESIĄCZKI I
OSTEOPENIĄ
ElŜbieta Sowińska-Przepiera1, Eugeniusz Grys1, Anna OrzeszkoSpaczyńska2, Katarzyna Wachowiak-Ochmańska1. 1Klinika Ginekologii
Katedry Perinatologii i Ginekologii AM w Poznaniu. 2Klinika
Endokrynologii i Diabetologii IP AM w Poznaniu. 60-535 Poznań, ul.
Polna 33.
Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt w okresie pokwitania
są częste i występują od 3 do 60% w poszczególnych latach od
menarche a zatrzymanie miesiączki powyŜej 3 do 6 m-cy powoduje
osteopenię. Celem pracy jest ocena gęstości mineralnej kości u dziewcząt
z wtórnym brakiem miesiączki oraz ustalenie wskazań do leczenia
hormonalnego.
Materiał stanowiło 110 miesiączkujących dziewcząt w wieku
13-18 lat : 91 z oligomenorrhoe i amenorrhoe secundaria i 19 dziewcząt
bez zaburzeń miesiączkowania. U kaŜdej badanej oznaczono wskaźnik
masy ciała [BMI], stęŜenie estradiolu, gonadotropin i prolaktyny metodą
RIA. Pomiar BMD[g/cm2] wykonano z zastosowaniem densytometru
dwufotonowego LUNAR DPX oznaczając gęstość mineralną kości w
odcinku L2-4 kręgosłupa. Materiał podzielono na 3 grupy : A, B, C w
oparciu o powyŜsze kryteria.
Wyniki : Stwierdzono u dziewcząt w grupie A (n=19) : BMI=21[+/-2],
E2=110,2pg/ml[+/-52,1], BMDL2-4=1,141g/cm2[+/-0,11], co stanowiło
96% wartości średniej dla wieku; w grupie B(n=24) : BMI=22[+/-0,8],
E2=94,7pg/ml[+/-52,2], BMDL2-4=1,165 g/cm2[+/-0,12], co stanowiło
98% wartości średniej dla wieku; w grupie C (n=67) : BMI=17[+/-0,8],
E2=22,5 pg/ml [+/-9,1], BMDL2-4=0,910 g/cm2[+/-0,10], co stanowiło
77% wartości średniej dla wieku. U dziewcząt w grupie C stwierdzono
niŜszy BMI, E2 i istotne obniŜenie BMDL2-4 w porównaniu do grup A i B.
Wykazano istotną statystycznie korelację stęŜenia E2 z BMD[r2=0,0861]
i BMI z BMD [r2=0,249] w badanych grupach łącznie.
Wniosek : Wskazaniem do leczenia hormonalnego dziewcząt z
oligomenorrhoe i amenorrhoe secundaria jest niskie stęŜenie E2
obniŜenie gęstości mineralnej kości poniŜej normy wiekowej, bez
względu na liczbę lat od menarche.
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P35
INDICATIONS FOR HORMONAL TREATMENT OF
THE GIRLS WITH SECONDARY AMENORRHOEA
AND OSTEOPENIA .
ElŜbieta Sowińska-Przepiera1, Eugeniusz Grys1, Anna OrzeszkoSpaczyńska2, Katarzyna Wachowiak-Ochmańska1. 1Clinic of
Gynaecology Medical Academy of Poznań. 2Clinic of Endocrinology and
Diabetology Medical Academy of Poznań.
60-535 Poznań,
Polna St. 33
Menstruation abnormalities at girls in puberty are often (3 - 60% ) of
girls in particular year after manarche. Menostasis over 3 - 6 months
courses osteopenia.
The aim of this study is evaluation of BMD (bone mineral density) of the
girls with secondary amenorrhoea and assigning of indications for
hormonal treatment.
Material: 110 menstruating girls aged 13 - 18: 91 with oligomenorrhoe
or secondary amenorrhoe and 19 without menstrual disturbances. BMI
estraded gonadotrophins and prolactin (RIA method) were examined in
every girl. BMD (g/cm˛) was controlled with use of diphoton
densitometer LUNAR DPX at L 2-4 vertebral level. Material was divided
into 3 groups: A,B,C, according to above noted criteria.
Results. In girls from group A (n=19) : BMI=21(+/- 2), E2=110,2 pg/ml
[+/-52,1], BMDL2-4=1,141 g/cm˛ [+/-0,11], what was 96% of the
medium value for the age; in group B (n=24) : BMI=22[+/-0,8], E2=94,7
pg/ml [+/-52,2], BMDL2-4=1,165 g/cm˛ [+/-0,12], what was 98% of the
medium value for the age; in group C (n=67) : BMI=17[+/-0,8], E2=22,5
pg/ml [+/-9,1], BMDL2-4=0,910 g/cm˛ [+/-0,10], what was 77% of the
medium value for the age.
Lover BMI, E2 and significant fall of BMD L2-4 was observed in girls
from group C comparing to group A and B. Statistic significant
correlation of the level of E2 with BMD [r˛=0,0861] and BMI with BMD
[r˛=0,249] was shown in examined groups together.
Conclusion. Low E2 concentration and fall of BMI below of normal
value for the age is indication for hormonal treatment of girls with
oligomenorrhoea and secondary amenorrhoe. Number of years from
menarche is not important.
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P36
WPŁYW LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO
PREPARATAMI ESTROGENOWYMI NA GĘSTOŚĆ
MINERALNĄ KOŚCI U DZIEWCZĄT Z ZESPOŁEM
TURNERA.
ElŜbieta Sowińska-Przepiera, Eugeniusz Grys. Klinika Ginekologii
Katedry Perinatologii AM w Poznaniu. 60-535 Poznań, ul. Polna 33.
Nieprawidłowa mineralizacja kości występująca u większości
pacjentek z zespołem Turnera [ZT] moŜe być związana takŜe z
niedoborem estrogenów. Celem pracy była ocena gęstości mineralnej
kości u dziewcząt i kobiet z ZT leczonych i nie leczonych preparatami
estrogenowymi. Materiał stanowiły 52 pacjentki - 33 z rozpoznaniem
ZT : kariotyp [26 z 45X, 7 z mozaicyzmem], a grupę kontrolną
stanowiło 19 dziewcząt miesiączkujących prawidłowo. Materiał
podzielono na cztery grupy : A, B, C – pacjentki z ZT, D – grupa
kontrolna. Grupa A (n=19) w wieku 22-40 lat ( śr.27), leczone od 5-22
lat (śr.10,2) preparatami E-P metodą sekwencyjną. Grupa B ( n=9), w
wieku 18-39 lat (śr.24) nie leczone. Grupa C (n=5), w wieku 14-16 lat (
śr.15) leczona hormonem wzrostu i oxandrolonem średnio 3 lata. Grupa
D (n=19) to zdrowe dziewczęta w wieku 18-20 lat (śr.19) prawidłowo
miesiączkujące. U 15 leczonych dziewcząt z ZT [7 z grupy A i 8 z grupy
B] wykonywano w odstępach rocznych oznaczenia BMD przez okres 3
lat. Gęstość mineralną kości (BMD) oznaczano w L2-4 kręgosłupa z
zastosowaniem densytometru LUNAR DPX.
Wyniki : Stwierdzono : w grupie A BMD L2-4 1,028 [+/-0,09] 85,4%
wartości średniej dla wieku, w grupie B BMD L2-4 0,992 [+/-0,05]
77,3%, w grupie C BMD L2-4 1,027 [+/-0,03] 85,2%, a w grupie D
BMD L2-4 1,141 [+/-0,11] 96%. Po 3 latach leczenia uzyskano przyrost
masy kostnej dla odcinka L2-4 kręgosłupa u dziewcząt z grupy A od 13%, w grupie B u 3 dziewcząt takŜe 1-3% a u 5 - 4-13% [śr.8%].
Wnioski : Dziewczęta z ZT wymagają substytucji hormonalnej nie tylko
ze względów psychoemocjonalnych czy wytworzenia cech płciowych ale
takŜe mineralizacji kości. Wiek dziewcząt kwalifikowanych do leczenia
hormonalnego jak równieŜ dawka i metoda estrogenoterapii wymaga
dalszych badań.
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INFLUENCE OF ESTROGEN REPLEACMENT THERAPY
ON BMD IN GIRLS WITH TURNER SYNDROME.
ElŜbieta Sowińska-Przepiera, Eugeniusz Grys. Clinic of Gynaecology of
the Chair of Perinatology and Gynaecology Medical Academy of Poznań.
60-535 Poznań, Polna St. 33
Unnormal bone mineralisation, which is present in majority of Turner
Syndrome (T.S.) patients can be also connected to estrogen deficiency.
The aim of this study was evaluation of BMD in girls and woman with
T.S. who received and not received estrogen repleacment therapy.
Material. 52 patients - 33 with T.S. (kariotype: 26-45X, 7 mozaicyzm),
19 healthy girls with normal menstruation (control group).Material was
divided into 4 groups: A,B,C, - T.S. patients, D - control group.Group A
(n=19) 22-40 (med.24) years of age, received 5-22 years (med. 10,2) E-P
with sequential method repleacment therapy. Group B (n=9) 18-39
(med.24) years of age received no therapy.Group C (n=5) 14-16 (med.15)
received for about 3 years growth hormon and oxandrolon. Group D
(n=19) healthy girls with normal menstruation 18-20 (med.19) years of
age. In 15 T.S. girls who received treatment (7 from group A and 8 from
group B) BMD was controlled once a year during 3 years. BMD was
evaluated at L2-4 vertebral level with use of Lunar DPX densitometer.
Results. In group A: BMD L2-4 1,028 [+/-0.09] 85,4% of the medium
value for the age; in group B: BMD L2-4 0,992 [+/-0.05] 77,3% of the
medium value for the age. In group group C: BMD L2-4 1,027 [+/-0.03]
85,2% and in group D: BMD L2-4 1,141 [+/-0.11] 96% of the medium
value for the age.
After 3 years of therapy, 1-3% BMD increase at L2-4 vertebral level was
observed in girls from group A. Similar BMD increase was observed in
3 girls from group B – 1-3%, and BMD increase reached 4-13% (med.
8%) in 5 girls.
Conclusion. Hormonal repleacment therapy in T.S. girls is necessary not
only because of psychoemontional reasons or development of sexual
character, but also because of bone mineralisation. The age of the girls
qualified for the repleacment therapy as well as doses and method of
estrogenotherapy needs further study.

P37
DENSYTOMETRYCZNA
OCENA
UKŁADU
KOSTNEGO U CHORYCH LECZONYCH CAPD
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E. Kucharska2, W. Sułowicz1, M. DroŜdŜ1, T. Stompór1 , A. Prokop1
1
Katedra i Klinika Nefrologii CMUJ w Krakowie
2
Przychodnia Nr 6 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Śródmieście w Krakowie
Osteodystrofia nerkowa przebiegająca z duŜym bądź małym obrotem
kostnym jest powszechnie występującym powikłaniem przewlekłej
niewydolności nerek u chorych leczonych CAPD.
Celem pracy była ocena wpływu poziomu PTH, parametrów gospodarki
wapniowo-fosforanowej a takŜe leczenia węglanem wapnia i aktywną
witaminą D3 na masę kostną chorych leczonych CAPD ocenianą metodą
densytometryczną.
Badaniami objęto grupę 24 chorych (11 kobiet i 13 męŜczyzn) w wieku
od 22 do 73 lat (x=49,9) leczonych CAPD przez okres 1 do 54 miesięcy
(x=16,3). U wszystkich chorych wykonano pomiar gęstości kości
aparatem LUNAR DPX-A; metodą DEXA w zakresie dystalnej części
obydwu kości promieniowych, kręgosłupa lędźwiowego w odcinku L2L4 w projekcji a-p, oraz zakresie szyjki kości udowej. Uzyskane wyniki
wyraŜano jako BMD oraz T score i Z score
Wyniki: . Poziom PTH oraz wapnia całkowitego i zjonizowanego oraz
fosforu nie korelowały z wynikami pomiarów densytometrycznych.
Dawka kalcitriolu korelowała z BMD (r=0,5), T score (r=0,6) i Z score
(r=0,56) przedramienia prawego oraz BMD (r=0,5), T score (r=0,6), Z
score (r=0,55) przedramienia lewego nie korelując z innymi miejscami
pomiaru. Dawka CaCO3 korelowała z BMD (r=0,41), T score (r=0,5) i Z
score (r=0,51) kręgosłupa lędźwiowego oraz BMD (r=0,42) szyjki kości
udowej nie korelując z innymi miejscami pomiaru
Wnioski: Leczenie węglanem wapnia i aktywną witaminą D3 korzystnie
wpływa na wskaźniki densytometryczne w badanej grupie chorych. Brak
korelacji pomiędzy markerami gospodarki wapniowo-fosforanowej a
wynikami badań densytometrycznych świadczy o małej przydatności
tego badania w ocenie typu osteodystrofii nerkowej.
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P37
DENSITOMETRIC ASSESSMENT OF BONE SYSTEM
IN PATIENTS ON CAPD
E. Kucharska2, W. Sułowicz1, M. DroŜdŜ1, T. Stompór1 A.Prokop1
1
Chair nad Depatrment of Nephrology, Jagiellonian University, Cracow
2
Outpatient Clinic Nr 6 ZOZ Śródmieście, Cracow
Renal osteodystrophy with high or low bone turnover is a commonly
occurring complication of chronic renal failure in patients treated with
CAPD.
The aim of the study was to assess effect of serum PTH level, parameters
of calcium-phosphate metabolism as well as treatment with calcium and
active vitamin D3 on bone mass in patients on CAPD, measured with
densitometric method.
The study was performed in a group of 24 patients (11F, 13 M) aged
from 22 to 73 years (x=49.9) treated with CAPD for 1 to 154 months
(x=16.3). All patients had bone density measured with LUNAR DPX-A
machine, using DEXA method within distal parts of both radial bones,
within lumbar spine in the L2-L4 segment, anteroposterior projection, as
well as within femoral neck. Obtained results were expressed as BMD, T
score and Z score.
Results: Serum PTH, total and ionised calcium as well as phosphate
levels did not correlate with the results of densitometric measurements.
Calcitriol dose correlated with right forearm BMD (r=0.5), T score
(r=0.6) and Z score (r=0.51), whereas did not correlate with other
analysed points. Calcium carbonate dose correlated only with lumbar
spine BMD (r=0.41), T score (r=0.5) and Z score (r=0.51) as well as with
femoral neck BMD (r=0.42).
Conclusions: Treatment with calcium carbonate and active vitamin D3
has a favourable effect on densitometric indices in the studied group.
Lack of correlation between markers of calcium-phosphate metabolism
and the results of densitometric measurements proves low usefulness of
this method in evaluating a kind of renal osteodystrophy.
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P38
OSTEOPOROZA W CHOROBACH REUMAYCZNYCH
K.Pethe-Kania, J. Sadlik, Z. Gburek.
Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny.
ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń.
Spośród 26 przypadków zapalnych i niezapalnych chorób reumatycznych
wybranych losowo badano BMD. Analizie poddano: 12 chorych z
reumatoidalnym zapaleniem stawów, 1 z przewlekłym młodzieńczym
zapaleniem stawów, 2 z zapaleniem naczyń, 2 z zespołem nakładania
PM/RZS, 1 z zapaleniem skórno-mięśniowym, 1 z łuszczycowym
zapaleniem stawów, 7 przypadków choroby zwyrodnieniowej. Oceniono
wpływ długości choroby, stosowanego leczenia, diety, chorób
towarzyszących, aktywności fizycznej, uŜywek na gęstość mineralną
kości, brano równieŜ pod uwagę wiek, płeć, wywiad ginekologiczny,
badanie przedmiotowe. BMD mierzono w zakresie kości promieniowej /
ultradystalnej i 1/3 długości/, kręgów L2-L4, szyjki kości udowej
systemem pomiarowym Lunar DPX, analizowano wyniki T-score.
Wśród pacjentów były 23 kobiety i 3 męŜczyzn, średnia wieku wynosiła
55,75 lat. Przeanalizowano z osobna wszystkie badane miejsca i w
kaŜdym przypadku fakt występowania osteoporozy porównano z
ocenianymi parametrami. W tym celu dokonano podziału pacjentów na
trzy grupy : 1 - wynik prawidłowy, 2 - osteopenia, 3 - osteoporoza.
Stwierdzono zaleŜność między występowaniem osteoporozy a niŜszą
masą ciała, niŜszym wzrostem , wcześniejszą menopauzą, dłuŜszym
karmieniem piersią, niŜszą kalcemią i wyŜszą kalciurią w zakresie UD
części kości promieniowej, starszym wiekiem, niŜszą masą ciała,
niŜszym wzrostem, późniejszą menopauzą w zakresie 1/3 długości kości
promieniowej, większym spoŜywaniem kawy, wyŜszą kalciurią w
zakresie trzonów kręgów L2-L4 , niŜszą wagą w zakresie szyjki kości
udowej.
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OSTEOPOROSIS IN RHEUMATIC DISEASES
K. Pethe-Kania, J. Sadlik, Z. Gburek.
Silesian Hospital of Rheumatology.
Szpitalna street 11, 43-450 Ustroń, POLAND.
Among 26 patients with inflomatiory and non-inflomatory rheumatic
diseases selected by chance the BMD was studed. 12 patients with RA, 1
with ICA, 2 with vasculitis, 2 with overlap syndrom PM/RA, 1 with
DM, 1 with PA, 7 with OA weve analysed. Effect of disease’s duration,
treatment, diet, conconitant illness, physical activity,condiments on BMD
were investigated. Also age, sex, gynecological case history, medical
examination were studed. The BMD of ultradistal part and 1/3 of the
distal part of the radial bone, the L2-L4 region of the spine, the femoral
neck was measured using Lunar DPX measurement system.The results of
the measurements expressed as number of S.D. multiplications from the
average of the average value of the norm for young,healthy /T-score /. 23

x

women and 3 men in age of 36-80 / =55,7 / were among patients.The
presence of the osteoporosis with another parameters was compared. It
was found that the presence of the osteoporosis dependence on: weight,
height, menopause, lactation, calcemia,calciuria in UD part of the radial
bone; age, weight, height, menopause, in1/3 of the distal part of the
radial bone; coffiee consumption, calciuria in lumbar spine; weight in
femoral neck.
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P39
ZŁAMANIA KRŹGOSłUPA SZYJNEGO
SPOWODOWANE OSTEOPOROZĄ U CHORYCH NA
ZESZTYWNIAJĄCE ZAPALENIE STAWÓW
KRĘGOSŁUPA.
Hanna Przepiera-Będzak1, Irena Fiedorowicz-Fabrycy1, Marek Brzosko1,
Lech Cyryłowski2. 1Klinika Reumatologii, 2Pierwszy Zakład Radiologii,
Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, Polska.
Złamania kręgosłupa u chorych na zesztywniające zapalenie stawów
kręgosłupa (zzsk) najczęČÜb_Ýč@_ěč@_ą jego odcinka szyjnego -70%.
U 46% chorych są one wynikiem niewielkiego urazu.
Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz czynników
ryzyka złamań kręgosłupa szyjnego spowodowanych osteoporozą u
chorych na zzsk.
Materiał i metoda: badaniami objęto 46 chorych z zzsk
(€®C__Üb_Řb__ŕ@_”yG_ñ/G_ř___ñŕb_€®C_(ü__ČÜb_Ýč@_ěęcia
rtg
kręgosłupa
szyjnego
i
stawów
krzy_ñ?__ů?___@__Ü@__ł@__A__A__BA__ą, środkową i tylną
wysoko__şA__ĽA__RB__VB__XB__ŔC__ÂC__|H__
I__"I__:M__öM__úM__JN__ytometryzcne metodą DEXA w obrębie
kręgosłupa
lędŜwiowego,
szyjki
koñ/G_ř___ñŕb_€®C_(ü__ČÜb_Ýč@_ěęcia rtg ą pQCT w obrębie
przedramienia.
Aktywno?___@__Ü@__ł@__A__A__BA__ą,
środkowąępujących indeksów: BASFI, BASDAI, BASG, BASMI.
Oznaczono OB, poziom fibrynogenu, CRP, mukoproteidów.
Wyniki: Złamania kręgosłupa szyjnego stwierdzono u 7 (15,2%) z 46
chorych na zzsk. Złamania dotyczyły najczę_ÄÚb_‰ÎCęgów C5-C7 (8
złamań). Osteopenia w obrębie przedramienia mierzona metodą DEXA i
pQCT stanowiła czynnik ryzyka złamań kręgosłupa szyjnego. RównieŜ
zwiększona aktywnopa szyjnego stwierdzono u 7 (15,2%) z 46 chorych
na zzsk. Złamania dotyczń (OR:1,75; CI: 0,36-8,42 i OR:1,3; CI:0,247,12). Wśród parametrów biochemicznych jedynie podwyŜszony poziom
CRP był czynnikiem ryzyka złamań (OR:2,5; CI: 0,48-12,97).
Złamania kręgosłupa szyjnego u chorych z zzsk występują często,
jednak rzadko są rozpoznawane.
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FRACTURES OF CERVICAL SPINE DUE TO
OSTEOPOROSIS IN ANKYLOSING SPONDYLITIS
Hanna Przepiera-Będzak1, Irena Fiedorowicz-Fabrycy1, Marek
Brzosko1, Lech Cyryłowski2. 1Department of Rheumatology, Institute
of Internal Diseases, 2The First Department of Radiology*, University
Medical School, Szczecin, Poland
The most common site of spinal fracture in patients with
ankylosing spondylitis (AS) is cervical spine -70%. In 46% of cases it
results from minor fall.
The purpose of the paper is to determine the prevalence and to
assess the risk of vertebral compression fractures of cervical spine due
to osteoporosis among patients with AS.
Materials and methods: 46 patients with AS (mean age, 49
years), were examined. All patients had radiographs of cervical spine
and a radiograph of pelvis. The anterior, posterior and central heights
of each vertebral body were measured. We measured bone mineral
density (BMD) at lumbar spine, femoral neck and radius by DEXA
method and at radius by pQCT method. We assessed activity of the
disease in each subject according to the following indexes: BASFI,
BASDAI, BASG, BASMI. Serum was obtained at the time of the
clinical assessment for measurement of ESR, fibrinogen,
mucoproteids, C-reactive protein.
Results:The fractures of cervical spine were found in 7 (15,2%) of 46
patients with AS. The fractures were most often localised in VC5-7 (8
fractures). Forearm osteopenia, measured both with DEXA and pQCT
method, was the highest risk factor for cervical spine fractures.
Increased disease activity measured by BASDAI and BASMI was a
risk factor for occurrence of cervical spine fractures (OR:1,75; CI:
0,36-8,42 and OR:1,3; CI: 0,24-7,12). Only elevated plasma CRP
concentrations was the risk factor for cervical spine fractures (OR:2,5;
CI0,48-12,97).
Conclusion: Vertebral compression fractures of cervical spine in
AS are common but frequently unrecognised complication.
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P40
WIELOOGNISKOWA OSTEOLIZA, JAKO WYNIK
PÓŹNO ROZPOZNANEJ PIERWOTNEJ
NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC.
Leszek Szewczyk, Witold Kołłątaj
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Chorób MłodzieŜy Akademii
Medycznej w Lublinie.
Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin.
Pierwotna nadczynność przytarczyc, spowodowana obecnością
gruczolaka
przytarczyc
jest
jedną
z rzadszych
chorób
endokrynologicznych
wieku
dziecięcego.
Na
ogół
mało
charakterystyczne objawy kliniczne utrudniają właściwe rozpoznanie
i opóźniają skuteczne leczenie.
W naszej pracy przedstawiamy koleje losu 17 letniej pacjentki, która
przez ponad 12 miesięcy pozostawała „w obserwacji ambulatoryjnej”
z powodu uporczywych bólów kostnych. Brak nawyku uwzględniania
w pakiecie podstawowych badań laboratoryjnych oznaczeń kalcemii
i fosfatemii spowodował, iŜ pierwsza wzmianka sugerująca obecność
typowych zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej (wiodące
objawy nadczynności przytarczyc) pojawiła się w dokumentacji chorej
dopiero radiologicznym stwierdzeniu wielomiejscowej osteolizy obu
piszczeli, miednicy i kości rąk oraz po wykonaniu biopsji wspomnianych
ognisk osteolitycznych.
Po przyjęciu pacjentki do Kliniki: Ca 3.02-3.06 mmol/l, PO40.32-0.62 mmol/l, ACP 19.4 U /l, ALP 864 U /l, PTH 770 pg/ml [norma
10-70]. Densytometria: BMD (Neck[L]) 0.636 g/cm2, BMD (Neck[R])
0.722 g/cm2. Po zlokalizowaniu gruczolaka (scyntygrafia przytarczyc
99m
przy uŜyciu MIBI Tc) pacjentka została poddana zabiegowi jego
usunięcia. Badanie hist.-pat. potwierdziło rozpoznanie kliniczne.
5 miesięcy po zabiegu densytometria: BMD (Neck[L]) 0.850
2
g/cm , BMD (Neck[R]) 0.741 g/cm2. Kalcemia 2.38 mmol/l, fosfatemia
.14 mmol/l, ACP 6.2 U /l, ALP 159 U /l. Radiogramy wykazują
zdecydowaną poprawę obrazu struktury kostnej.
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MULTIFOCAL OSTEOLYSIS -THE SYMPTOM OF
LATE DIAGNOSED PRIMARY
HYPERPARATHYROIDISM.
Leszek Szewczyk, Witold Kołłątaj
Department of Pediatrics, Endocrinology and Disease of Adolescents.
Medical University, Lublin.

Primary hyperparathyroidism, caused by solitary adenomas
occurs rarely (especially in children and adolescents). The clinical
manifestations are usually subtle and that is why mentioned disorder is
usually late diagnosed and as an effect -late treated.
We present the case of a 17 years old girl, an ambulatory patient who has
been „observed” for over 12 months because of persistent ostealgia. She
has not been properly diagnosed. The first diagnostic investigation of
calcium and phosphate balance has been provided only when multifocal
osteolysis of tibias, hip and metacarpal bones had been detected and
biopsy of mentioned osteolytic lesions had done.
After the admission to The Department of Pediatrics,
Endocrinology and Disease of Adolescents: Ca 3.02-3.06 mmol/l, PO40.32-0.62 mmol/l, ACP 19.4 U /l, ALP 864 U /l, PTH 770 pg/ml [normal
values: 10-70]. Densitometry findings: BMD (Neck[L]) 0.636 g/cm2,
BMD (Neck[R]) 0.722 g/cm2. The parathyroid adenoma was removed
99m
after the exploration and localization with MIBI Tc (scintigraphy).
Clinical diagnosis was verified by histologic findings.
5 moths after: BMD (Neck[L]) 0.850 g/cm2, BMD (Neck[R])
0.741 g/cm2, calcemia 2.38 mmol/l, phosphatemia 1.14 mmol/l, ACP 6.2
U /l, ALP 159 U /l. Radiograms shows evident improvement of bone
tissue structure.
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GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI W CHOROBACH
UKŁADOWYCH TKANKI ŁĄCZNEJ.
Piotr Leszczyński, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz.
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Instytutu Chorób
Wewnętrznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, 61-626 Poznań, ul. Winogrady 144.
CEL PRACY. Ocena masy kostnej (BMC) oraz gęstości mineralnej kości
(BMD) w obrębie kości przedramienia u chorych z chorobami
układowymi
tkanki
łącznej
przewlekle
leczonych
glikokortykosteroidami.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 120 chorych
z
rozpoznaniem: tocznia układowego rumieniowatego (SLE; n=75),
zapalenia wielomięśniowego (PM; n=15), twardziny układowej (PSS;
n=20) oraz mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD; n=10). Średni
wiek chorych wynosił odpowiednio: 46.3 ± 11.6 lat; 46.4 ± 10.6 lat, 45.7
± 16.4 lat i 41.0 ± 6.0 lat. Czas trwania choroby oraz
glikokortykosteroidoterapii (GKS) wynosił: 121 ± 75 m-cy, 75 ± 87 mcy, 108 ± 86 m-cy i 118 ± 27 m-cy (odpowiednio). Całkowita dawka
GKS była największa w grupie z toczniem układowym 108.0 ± 88.4g,
w pozostałych chorobach odpowiednio: 32.7 ± 43.1g, 15.0 ± 10.8g i 33.8
± 21.0g. Badanie densytometryczne wykonano aparatem DTX-200
(firmy Osteometer Medi-Tech A/S Dania) oceniając BMC oraz BMD w
odcinku dystalnym kości przedramienia.
WYNIKI. Średnie wartości BMD wynosiły w poszczególnych grupach:
0.426 ± 0.069g/cm2 (SLE), 0.441 ± 0.084g/cm2 (PM), 0.432
±
0.078g/cm2 (PSS) i 0.457 ± 0.046g/cm2 (MCTD). Zgodnie
z
kryteriami WHO w całej grupie chorych stwierdzono osteoporozę u 26
(21.7%) osób; wsród chorych na SLE u 17, na PM u 4, na PSS takŜe
u 4 oraz w grupie z MCTD u 1 osoby (odpowiednio w kaŜdej
grupie:22.6%, 26.7%, 20.0% i 10.0%).
WNIOSKI. Choroby układowe tkanki łącznej przebiegają ze znacznym
spadkiem masy kostnej i ta grupa, stosunkowo młodych chorych
leczonych GKS, jest zagroŜona występowaniem złamań.

281

P41
BONE MINERAL DENSITY (BMD) IN PATIENTS
WITH CONNECTIVE TISSUE DISEASES.
Piotr Leszczyński, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz.
Department of Rheumatology and Clinical Immunology, Institute of
Internal Medicine, Karol Marcinkowski University School of Medicine,
61-626 POZNAŃ, ul. Winogrady 144, POLAND.
OBJECTIVE. To analyze bone mineral content (BMC) and bone mineral
density (BMD) of the forearm in patients (pts) with connective tissue
diseases treated with long-term glucocorticosteroids (GTX).
PATIENTS AND METHODS. 120 pts were involved in the study: 75 pts
with systemic lupus erythematosus (SLE), 15 pts with polymyositis
(PM), 20 pts with progressive systemic sclerosis (PSS) and 10 pts with
mixed connective tissue disease (MCTD). Average age was: 46.3 ± 11.6
yrs; 46.4 ± 10.6 yrs, 45.7 ± 16.4 yrs and 41.0 ± 6.0 yrs (respectively).
Disease duration and duration of GTX therapy was: 121 ± 75 months, 75
± 87 months, 108 ± 86 months and 118 ± 27 months (respectively). Total
dose of GTX was the highest in SLE pts (108.0 ± 88.4g) and respectively
in other groups of pts: 32.7 ± 43.1g, 15.0 ± 10.8g and 33.8 ± 21.0g. Bone
mineral content (BMC) and bone mineral density of the distal forearm
was measured by dual X-ray absorptiometry (DXA) using DTX-200
densitometer (Osteometer Medi-Tech A/S Denmark).
±
RESULTS. Average BMD values in respective groups were: 0.426
0.069g/cm2 (SLE pts), 0.441 ± 0.084g/cm2 (PM pts), 0.432
±
0.078g/cm2 (PSS pts) and 0.457 ± 0.046g/cm2 (MCTD pts). According
to WHO criteria 26 (21.7%) pts have osteoporosis in entire study group;
17 pts with SLE, 4 pts with PM, 4 pts with PSS and only 1 patient with
MCTD (22.6%, 26.7%, 20.0% and 10.0% respectively).
CONCLUSIONS. Connective tissue diseases are releated with low bone
mass and this group relative young patients treated with long-term
glucocorticosteroids is in high risk of any fractures.
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CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA OSTEOPOROZY W
REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW
Renata Urbanek1, Witold Tłustochowicz2 , Jacek Patoła3, Józef Głodzik1.
1
Oddział Reumatologiczny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Krosno,
2
CSK WAM, Warszawa, 3PPU Iwonicz Zdrój. Adres do korespondencji:
1
Oddział Reumatologiczny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul.
Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Osteoporoza przynasadowa w RZS jest wczesną, charakterystyczną
dla tej choroby zmianą w układzie kostnym. U tych chorych istnieją
takŜe czynniki predysponujące do rozwoju uogólnionego zaniku
kostnego.
Cel pracy: Ocena częstości występowania osteoporozy uogólnionej w
rzs oraz jej zaleŜności od wybranych wskaźników klinicznych i
laboratoryjnych aktywności procesu chorobowego.
Materiał i metody: Badaniom poddano 103 kobiety z pewnym
rozpoznaniem rzs ustalonym wg. kryteriów ACR z 1987 r. Wiek chorych
wynosił średnio 57,6+12 lat, czas trwania choroby 10,5+5 lat. Pomiaru
gęstości mineralnej kości (BMD) dokonano metodą DEXA aparatem
firmy Lunar w zakresie: kości promieniowej w części ultradystalnej i w
1/3 dystalnej części trzonu, odcinka L1-L4 kręgosłupa w projekcji P-A
odcinka bliŜszego kości udowej. Podziału na podgrupy w zaleŜności od
BMD dokonano w oparciu o kryteria wg. WHO z 1994 r.
Wyniki: U kobiet chorych na RZS wykazano częstsze występowanie
osteoporozy niŜ w grupie kontrolnej. Stwierdzono ujemną, istotną
statystycznie korelacje pomiędzy wartościami BMD a czasem trwania
choroby, okresem zaawansowania zmian wg. Steinbrockera, stopniem
upośledzenia wydolności czynnościowej, występowaniem zmian
pozastawowych, okresami immobilizacji. Stwierdzono takŜe zaleŜność
od obecności dodatniego odczynu Waalera i Rosego oraz od
prowadzonej terapii solami złota i D-penicylaminą, a u chorychleczonych
steroidami od średniej dawki dziennej.
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OSTEOPOROSIS INCIDENCE IN RHEUMATOID
ARTHRITIS PATIENTS
Renata Urbanek1, Witold Tłustochowicz2 , Jacek Patoła3, Józef Głodzik1.
1
Oddział Reumatologiczny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Krosno,
2
CSK WAM, Warszawa, 3PPU Iwonicz Zdrój. Address: 1Oddział
Reumatologiczny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
Metaphyseal osteoporosis in rheumatoid arthritis (RA) is an early and
specific skeletal pathology in this disease. In RA patients there are
factors predisposing for the development of the generalised bone atrophy
also.
The aim of the study: to evaluate the generalised osteoporosis incidence
in RA and its dependence upon selected clinical and laboratory
parameters in the course of the disease.
Material and methods: The study group was comprised of 103 females
with RA diagnosis confirmed acc. to ACR criteria from 1987. The mean
age of the patients was 57.6 ± 12 years, and the disease duration was 10.5
± 5 years. The bone mineral density (BMD) was measured by DEXA
method with a LUNAR device and included: the radial bone in its
ultradistal part and in 1/3 of the shaft’s distal part; L1 – L4 vertebral
region in P-A projection; and the proximal part of the femoral bone. The
division into subgroups was done basing on the 1994 WHO criteria.
Results: In RA female patients, osteoporosis was observed more
frequently than in the control group. The study discovered a negative,
statistically significant, correlation between BMD values and: the disease
duration, the time of joint involvement acc. to Steinbrocker, the degree of
functional impairment, the presence of extra-articular lesions, periods of
immobilisation. There was also a dependence found upon the presence of
positive Waaler – Rose reaction, and upon the therapy with gold and Dpenicillamine, and when patients were treated with steroids – upon the
daily dose.

284

P43
OSTEOPOROZA INDUKOWANA GLIKOKORTYKOSTEROIDAMI I SUPRESJA KORY NADNERCZY
U KOBIET CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ
Beata Kos-Kudła1, Bogdan Marek1, Zofia Ostrowska1, Dariusz
Kajdaniuk1, Nelly Ciesielska-Kopacz2, Marek Kudła3
1

I Katedra Patofizjologi i Zakład Endokrynologii Doświadczalnej,
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii ŚAM w Zabrzu,
3
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej ŚAM w Katowicach
Adres do korespondencji: IKatedra Patofizjologi i Zakład
Endokrynologii Doświadczalnej, Zabrze 41-800, Pl. Traugutta 2
2

Celem pracy była ocena występowania efektów ubocznych
długotrwałego stosowania glikokortykosteroidów (GK) dotyczących
funkcji kory nadnerczy i tkanki kostnej.
W badaniach uczestniczyło 31 kobiet chorych na astmę
oskrzelową w średnim wieku 45,1±9,8 lat, które podzielono na dwie
grupy: leczone i nie leczone systemowymi GK. Grupę kontrolną
stanowiło 19 zdrowych kobiet w wieku 41,8 ± 7,4 lat.
U wszystkich kobiet przeprowadzono ocenę funkcji kory
nadnerczy na podstawie wydzielania kortyzolu w surowicy krwi
w warunkach podstawowych i w teście z Synacthenem oraz dobowego
wydalania wolnego kortyzolu z moczem. Stan tkanki kostnej oceniano za
pomocą pomiaru ultradźwiękowego kości piętowej (Achilles, Lunar,
USA).
Oznaczeń stęŜeń hormonów w surowicy krwi i w moczu dokonano
uŜywając metody radioimmunologicznej.
Na
podstawie
przeprowadzonych
badań
stwierdzono
występowanie supresji kory nadnerczy u kobiet przewlekle leczonych
GK. W obydwu grupach chorych na astmę oskrzelową wykazano
obniŜenie parametrów ultradźwiękowych (SOS i BUA)w stosunku do
grupy kontrolnej, jednak cechy znamienności statystycznej wykazano
tylko w grupie poddanej GK-terapii. Zmiany te korelowały z czasem
trwania choroby.
Konkludując, zaburzenia czynności glikokortykoidowej kory
nadnerczy i struktury tkanki kostnej wskazują na negatywny wpływ
przewlekłej GK-terapii. Nie moŜna równieŜ wykluczyć wpływu innych
czynników związanych z astmą oskrzelową na metabolizm tkanki kostnej
u chorych nie leczonych GK.
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CORTICOSTEROID-INDUCED OSTEOPOROSIS AND
SUPPRESSION OF ADRENAL FUNCTION IN WOMEN
WITH BRONCHIAL ASTHMA
Beata Kos-Kudła1, Bogdan Marek1, Zofia Ostrowska1, Dariusz
Kajdaniuk1, Nelly Ciesielska-Kopacz2, Marek Kudła3
1
1st Dept.of Pathophysiology and Endocrinology Experimentalis,
2
Dept.& Clinic of Int. and Allergic Diseases, Silesian Medical
University, Zabrze, 3Dept.of Biophysic Silesian Medical University,
Katowice, Poland
Adrenal function and skeletal status parameters in assessment of longterm corticotherapy side-effects in female bronchial asthma patients was
the aim of the study.
31 women aged 44.1± 9.8 years with and without glucocorticoid (GC)
-therapy were evaluated. 19 healthy women aged 41.8±7.4 years created
control group.
Following endocrine tests were done: short tetracosactrin ('Synacthen')
test (SST) with serum cortisol level measurement and 24-hour urinary
excretion of free cortisol (UFC). Skeletal status was assessed using
quantitative ultrasound of the heel (Achilles, Lunar, USA).
Hormones concentrations in serum and urine were assessed by
radioimmunological method (RIA).
Suppression of adrenal function was observed in patients with
corticotherapy. Ultrasound values (SOS and BUA) were significantly
lower in asthma patients than in controls, but difference was significant
only in patients without use of GC. Decrease of ultrasound values
estimated by linear regression in relationship to time of asthma duration
had the highest rate in women with GC-therapy.
Concluding, in the study skeletal alterations due to GC -therapy using
QUS were revealed. Both measurements and endocrinological data
obtained in the study show serious negative influence of GC-therapy on
human homeostasis. Decrease of ultrasound values in patients without
corticotherapy suggest presence of other pathological factors influencing
skeletal status.
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UTRATA MASY KOSTNEJ U KOBIET W RÓśNYM
WIEKU Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM
STAWÓW
V.V. Povoroznjuk, E.M. Neiko, I Yu. Golovach, N.V. Neiko
Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, IvanoFrankovsk State Medical Academy, Ukraine, Vyshgorodskaya St.67,
254114, Kiev, Ukraine
Reumatoidalne zapalenie stawów jest szeroko rozpowszechnionym
schorzeniem powodującym cięŜką funkcjonalną niewydolność stawu
doprowadzającą do powolnej utraty funkcji ruchowych oraz trwałego
inwalidztwa. Wtórna osteoporoza i następowe złamania grają główną
rolę w długoterminowej chorobowości i śmiertelności pacjentów
dotkniętych RZS (RA). W celu określenia strukturalno-funkcjonalnego
stanu tkanki kostnej przebadano 22 pacjentki z RZS w wieku 20-44 lat,
24 pacjentki w wieku 45-59 lat i 21 pacjentek w wieku 60-74 lat. 35
kobiet było leczonych steroidami (RA+S) - wśród nich 10 było w grupie
wiekowej 20-44 lat, 12 w grupie 45-59 lat, i 10 w grupie 60-74 lat. Grupę
kontrolną (CG) utworzono z kobiet zdrowych w adekwatnym wieku,
wzroście i wadze. Tkanka kostna badana była przy uŜyciu densytometru
ultradźwiękowego „Achilles+” (Lunar Corp., Madison, WI).
Dokonywano pomiarów szybkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej
(SOS, m/s), szerokopasmowego tłumienia ultradźwięków (BUA,
dB/MHz), i współczynnika wytrzymałości „Stiffness” (SI, %).
Grupa kobiet w wieku 20-44 lat zaŜywających steroidy miała najgorsze
wyniki parametrów ultrasonograficznych:
Grupa kontrolna-SOS 1568±7.3 ; BUA 115±3.9 ; SI 94±4.1
Grupa RA-SOS 1558±11.5 ; BUA 109±5.0 ; SI 89±6.1
Grupa RA+S -SOS 1534±10.0 ; BUA 99±2.2 ; SI 75±4.0
W przedziale wiekowym 45-59 lat grupy kontrolnej - SOS 1553±9.7 ;
BUA 109±2.6 ; SI 87±3.3
W przedziale wiekowym 45-59 lat grupy RA - SOS 1528±9.5 ;
BUA 102±4.6 ;
SI 76±5.3
W przedziale wiekowym 45-59 lat grypy RA+S - SOS 1530±8.7
BUA 101±3.7 ; SI 75±4.7
W przedziale wiekowym 60-74 lat grupa kontrolna - SOS 1525±7.3 ;
BUA 101±2.5 ; SI 74±3.6
W przedziale wiekowym 60-74 lat grupy RA - SOS 1505±6.1 ;
BUA 92±3.7 ;SI 63±3.2
W przedziale wiekowym 60-74 lat grupy RA+S - SOS 1504±6.2 ;
BUA 89±3.3
SI 62±4.0
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Podsumowując, wg danych otrzymanych z badań densytometrii
ultradźwiękowej stan funkcjonalno-strukturalny tkanki kostnej u kobiet
w średnim i starszym wieku (odpowiednio 45-59 lat i 60-74 lat) jest zły i
nie pozostaje to w związku z przyjmowaniem czy zaniechaniem
przyjmowania steroidów, podczas gdy w grupie kobiet młodych
pogorszenie parametrów mierzalnych ultrasonograficznie było widoczne
jedynie w grupie kobiet przyjmujących kortykosteroidy.
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BONE LOSS IN WOMEN OF DIFFERENT AGE WITH
RHEUMATOID ARTHRITIS
1

V.V. Povoroznjuk, 2E.M. Neiko, 2I.Yu. Golovach, 2N.V. Neiko,
Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2IvanoFrankovsk State Medical Academy, Ukraine, Vyshgorodskaya St. 67,
254114, Kiev, Ukraine

1

Rheumatoid arthritis is a widespread disease causing the
development of a severe functional joint deficiency and leading to a
stable loss of work ability and invalidization. Secondary osteoporosis and
consequent fracture play a major part in determining the long-term
mordibility and mortality of rheumatoid arthritis (RA) patients. With an
aim to study the structural-functional bone tissue state in women with the
RA 22 patients aging 20–44 years were examined as well as 24 patients
aging 45–59 years and 21 patients aging 60–74 years. 35 women were
taking steroids (RA+S) – among them 10 in group of 20–44 years old; 12
in group of 45–59 years old; 10 in group of 60–74 years old. 36 healthy age, height- and weight- matched women served as controls (CG). The bone
tissue was examined using an ultrasound densitometer „Achilles+”
(Lunar Corp., Madison, WI). The speed of the sound (SOS, m/s),
broadband ultrasound attenuation (BUA, dB/MHz) and an estimated
stiffness index (SI, %) were measured. In the age group of 20–44 years
women taking corticosteroids had the worst results and ultrasounds
parameters: CG (SOS – 1568±7,3; BUA – 115±3,9; SI – 94±4,1); RA
(SOS – 1558±11,5; BUA – 109±5,0; SI – 89±6,1); RA+S (SOS – 1534±
10,0; BUA – 99±2,2; SI – 75±4,0). In the age groups of 45–59 years – CG
(SOS – 1553±9,7; BUA – 109±2,6; SI – 87±3,3); RA (SOS – 1528±9,5;
BUA – 102±4,6; SI – 76±5,3); RA+S (SOS – 1530±8,7; BUA – 101±3,7;
SI – 75±4,7) and of 60–74 years – CG (SOS – 1525±7,3; BUA – 101±
2,5; SI – 74±3,6); RA (SOS – 1505±6,1; BUA – 92±3,7; SI – 63±3,2); RA+S
(SOS – 1504±6,2; BUA – 89±3,3; SI – 62±4,0) indexes of the structuralfunctional state were veritably lower among the patients with the RA as
well as with the RA+S. In summary, according to the ultrasound
densitometry data the structural-functional state of the bone tissue in
women of medium (45–59 years) and old (60–74 years) age with the RA
veritably worsens disregarding the corticosteroids, meanwhile in the
group of young women with the RA the veritable decrease of ultrasound
parameters was revealed only in women taking corticosteroids.
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GĘSTOŚĆ KOŚCI U CHORYCH Z CUKRZYCĄ TYPU
2 W ZALEśNOŚCI OD TYPU OTYŁOŚCI I FUNKCJI
KORY NADNERCZY
I.Trznadel-Morawska, J.Sieradzki, B.Katra
Katedra i Klinika Chorób MetabolicznychUniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Cel pracy: 1)ocena gęstości kości (G.K.) u pacjentów z typem 2
cukrzycy w róŜnych typach otyłości i poziomie kortyzolu; 2) analiza
związków pomiędzy androgenami (metabolitami androgenów) i otyłością
w typie 2 cukrzycy.
Materiał i metody: 44 pacjentów z cukrzyca typu2. G.K. mierzono
ultradźwiękowym aparatem firmy Lunar (USA). Pacjenci podzieleni byli
na grupy: I bez osteoporozy -1<Tscore<1, II zagroŜenia osteoporozą -2,5
<Tscore<-1, III z osteoporozą Tscore<-2,5. Typ otyłości oceniono na
podstawie wskaźnika talia/biodra i grubości tkanki tłuszczowej
mierzonej densytometrycznie przy uŜyciu DPX (Lunar USA).Oznaczenia
biochemiczne:
kortyzol,endogenna
insulina,17
ketosterydy(17Ks),HbA1c. Wyniki:w grupie III BMI (29,6+/-4,68) i
średni poziom kortyzolu (21,5 +/- 73 ng/mmol) były najwyŜsze. W
grupie I i II 17KS (37,4+/-10,95 i 38,2+/-19,71 mmol/l) odpowiednio był
wyŜszy niŜ w grupie III. Stwierdzono następujące korelacje statystycznie
istotne: ujemne pomiędzy wskaźnikiem szybkości fali dŜwiękowej (SOS)
i kortyzolem (r=0,30 p<0,05) i dodatnia pomiędzy SOS i insuliną (r=0,80
p<0,05), (szerokopasmowe tłumienie ultradźwięków) BUA i 17KS
(r=0,44 p<0,05).
Wnioski: 1.NajniŜsza G.K. w cukrzycy 2 z najwyŜszym cięŜarem ciała ,
otyłością centralną u męŜczyzn i gynoidalną u kobiet, podwyŜszonym
poziomem kortyzolu i korelacją pomiędzy kortyzolem i SOS oraz 17KS i
BUA sugerują, Ŝe u tych pacjentów dochodzi do zachwiania równowagi
pomiędzy czynnikami ochraniającymi i resorbcyjnie działającymi na
kość. 2. NajniŜszy poziom 17KS u pacjentów z najniŜszą G.K. i korelacja
pomiędzy 17 KS i BUA mogą świadczyć o zmniejszonym wpływie
anabolicznym w tej grupie. ZaleŜność G.K. od typu otyłości potwierdza
wpływ zarówno czynników ochronnych jak i resorbcyjnych na
zachowanie się G.K. w róŜnych typach otyłości.
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BONE DENSITY IN TYPE 2 RELATION WITH TYPE
OF OBESITY AND ADRENAL FUNCTION
I.Trznadel-Morawska,J. Sieradzki, B.Katra
Cair and of Metabolic Diseases Collegium Medicum Jagiellonian
University,Kraków
Aim of the study was: 1)assessment of bone density in patients with
type 2 diabetes associated with various types of obesity and cortisol
level; 2) analysis of the relation between androgen (androgen
metabolites) and obesity in type 2 patients.
Material and methods:44 patients with type 2 diabetes were investigate
, B.D. was measured by ultrasound (Lunar,USA). The patients were
subdivided into groups: I without osteoporosis (-1<Tsore<1), II
threatening osteoporosis (-2,5<Tsc<-1) and III with osteoporosis (Tsc<2,5). Types of obesity were determined from waist/hip ratio and tissue fat
thickness as measured by densitometry using DPX (Lunar USA).
Biochemical determinations: cortisol, endogenous insulin, 17ketosteroids (17KS), HbA1C.
Results: In group III the BMI (29,6+/-SD=4.68) and mean C level (21.5
+/-9.73 ug/ml) were the highest . In group I and II the level of 17KS
(37.4+/-10.95 and 38.2+/-19.71 umol/l respectively) was higher than that
in group III. The following correlations were significant : negative
between speed of sound (SOS) and C (r=-0.30,p<0,005) and positive
between SOS and insulin (r=0.80, p<0.05),broadband ultrasound
attenuation (BUA) and 17KS(r=0.44, p<0.05).
Conclusions: 1) The lowest B.D. in type 2 diabetes with the highest
body weight, central obesity in men and gynoidal obesity in women,
elevated C and correlations between cortisol and SOS , and between 17
KS and BUA suggest that in these patients there is an imbalance
between the protective and resorptive factors. 2) the lowest level of 17
KS in patients with the lowest bone density and correlation between 17
KS and BUA may indicate decreased anabolic effects in this group . 3)
The relation between BD and the type of obesity confirms the influence
of both protective and resorptive factors on BD changes invarious types
of obesity.
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WYBRANE WSKAŹNIKI METABOLIZMU
KOSTNEGO U CHŁOPCÓW Z
KONSTYTUCJONALNIE WOLNYM PRZEBIEGIEM
WZRASTANIA I ROZWOJU
Beata Krupa, Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci Katedry Chorób
Dzieci PAM w Szczecinie; 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Celem badań było określenie stęŜeń w surowicy i wydalania w moczu
wybranych wskaźników metabolizmu kostnego u chłopców z
konstytucjonalnie wolnym przebiegiem wzrastania i rozwoju (k.w.p.w. i
r.) w odniesieniu do stadium dojrzewania płciowego.
Badaniami objęto 41 chłopców (wiek 8- 18 lat) z k.w.p.w. i r.
Badanych podzielono na 4 grupy w zaleŜności od stopnia zaawansowania
dojrzewania płciowego (w oparciu o skalę Tannera). Wykonano
oznaczenia aktywności całkowitej fosfatazy alkalicznej (AP) i stęŜenia
osteokalcyny (OC) w surowicy, jako wskaźników kościotworzenia, oraz
wydalania dezoksypirydynoliny (DPD) w moczu jako wskaźnika
resorpcji kostnej.
Wyniki badań: aktywność całkowitej AP u 31 (75,6%) badanych
mieściła się w granicach normy wiekowej. W 10 (24,4%) przypadkach
aktywność AP była zwiększona. NajwyŜsze wartości średniej aktywności
całkowitej AP stwierdzono w III stadium pokwitania, po tym okresie jej
aktywność obniŜała się. StęŜenia OC w surowicy krwi u 33 (80,5%)
badanych chłopców mieściły się w granicach normy, u 8 (19,5%) były
obniŜone. Odniesienie średnich stęŜeń OC do norm z uwzględnieniem
stadiów pokwitania wykazało istotny statystycznie przyrost
prawidłowych wyników wraz a zaawansowaniem pokwitania od stadium
I do stadium III. Natomiast w IV stadium ilość badanych z prawidłowymi
stęŜeniami osteokalcyny malała. Wydalanie DPD w moczu we
wszystkich stadiach pokwitania mieściło się w zakresie odpowiednich
norm wiekowych, wykazując najwyŜsze wartości w III stadium
dojrzewania płciowego.
Wnioski: U chłopców z konstytucjonalnie wolnym przebiegiem
wzrastania i rozwoju nie stwierdza się wyraźnych zaburzeń wskaźników
metabolizmu kostnego.
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SELECTED MARKERS OF BONE METABOLISM IN
BOYS WITH CONSTITUTIONAL DELAY OF
GROWTH AND PUBERTY
Beata Krupa, Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz
Department of Propaedeutics in Pediatrics, Pomeranian Medical
Academy, 70-252 Szczecin Unii Lubelskiej 1, Poland
The aim of the study was to determine the serum concentration and
urinary excretion of selected parameters of bone metabolism in boys with
constitutional delay of growth and puberty and their relationships with
pubertal stages.
The study group consisted of 41 boys (aged 8 to 18 y.) with
constitutional delay of growth and puberty. Patients were divided on 4
groups according to the criteria of Tanner. Serum alkaline phosphatase
(AP) activity and serum osteocalcin (OC) concentration as a markers of
bone growth, as well as urinary deoxypyridinoline (DPD) as a specific
marker for measuring bone resorption were evaluated.
Results: Serum AP activity were found in normal range in 31 (75.6%)
boys. Mean values of serum AP activity increased from I to III stage of
puberty, and then rapidly decreased.
Serum OC concentrations were normal in 33 (80.5%) patients. 8
(19.5%) boys showed diminished values of serum OC concentration.
Number of boys with normal serum OC concentration increased with
their sexual maturation, from stage I to stage III.
Mean values of deoxypyridinoline excretion were found in normal
range in all patients regardless of their sexual maturation.
Conclusion: there are no marked disorders of bone metabolism
parameters’ in boys with constitutional delay of growth and puberty.
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PROGRAM ZAPOBIEGANIA I LECZENIA
OSTEOPOROZY U DZIECI Z MUKOWISCYDOZĄ
Dorota Sands1, Witold Taljański2, Robert Piotrowski1, Anna
Nowakowska1, Andrzej Milanowski3. 1Centrum Diagnostyki i Terapii
Dzieci Chorych na Mukowiscydozę, 2Z-d Farmakologii, 3Klinika
Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka. Adres: ul. Kasprzaka 17A, 01-211
Warszawa.
W okresie 1966-98 w Instytucie Matki i Dziecka zdiagnozowano
i leczono 353 chorych na mukowiscydozę (cf). Współczynnik
śmiertelności w latach 1966-92 wynosił 25,99%, w latach 1993-98
obniŜył się do 4,9%, a w 1998 roku wynosił 0,74%. Z przeprowadzonych
badań wynika, Ŝe skumulowane prawdopodobieństwo doŜycia 20 lat
wynosi 0,55 dla dzieci z cf leczonych w pierwszym okresie, podczas gdy
dla dzieci leczonych w latach 1993-98 prawdopodobieństwo doŜycia 20
lat zwiększyło się i wynosi 0,93 (p<0,001), a doŜycia 25 lat 0,87.
Ponadto, wprowadzenie w Polsce powszechnego badania przesiewowego
noworodków w kierunku cf, rozpoznawanie choroby w okresie
bezobjawowym i podejmowanie kompleksowego leczenia zapewne
jeszcze zwiększy liczbę pacjentów osiągających dorosłość. Mając na celu
poprawę zdrowotności populacji osób dorosłych z cf, opracowano
załoŜenia programu zapobiegania i leczenia osteoporozy u dzieci z
mukowiscydozą
Osteoporoza, rozpoznawana na podstawie badania gęstości kości
i pomiarów antropometrycznych, występuje powszechnie juŜ u
nastolatków z cf oraz koreluje np. z wiekiem i niskim stęŜeniem 25hydroksy witaminy D w surowicy. Jej przyczyny to prawdopodobnie
upośledzenie wchłaniania, mała aktywność ruchowa, hypogonadyzm,
sterydoterapia i przewlekłe stany zapalne.
Autorzy, w ramach zaproponowanego programu zapobiegania i
leczenia osteoporozy u dzieci z mukowiscydozą, opracowali
diagnostyczno-terapeutyczny algorytm polegający na rutynowym
monitorowaniu gęstości kości i stęŜeń 25-hydroksy witaminy D w
surowicy oraz indywidualizacji zaleceń leczniczych w odniesieniu do
diety i suplementacji enzymatycznej, preparatów i dawek witaminy D, a
takŜe terapii hormonalnej (np.: estrogeny, testosteron, kalcytonina,
hormon wzrostu) i rehabilitacji ruchowej.
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DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROGRAM TO
PREVENT OSTEOPOROSIS IN CHILDREN WITH
CYSTIC FIBROSIS
Dorota Sands1, Witold Taljański2, Robert Piotrowski1, Anna
Nowakowska1, Andrzej Milanowski3. 1CF Center, 2Deptartment of
Pharmacology, 3Pediatric Deptepartment of National Research Institute
of Mother and Child. Address: ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warsaw,
Poland.
Between 1966-98 in CF Center at the Institute of Mother and Child in
Warsaw 353 children were diagnosed as suffering from cystic fibrosis.
Mortality in the years 1966-92 was high 25,99%, in the years 1993-97
decreased to 4,9%, in 1998 was the lowest 0,74%. Cumulative
probability of surviving for 20 years was 0,55 in the first period. In the
second period increased to 0,93 (p<0,001) for 20 years and 0,87 for 25
years. Furthermore, introduction of neonatal screening for cf in Poland,
diagnosis of asymptomatic disease and multidisciplinary treatment would
increase the number of adult patients. To improve welfare of the adult cf
population, diagnostic and therapeutic program to prevent osteoporosis in
children with cystic fibrosis was elaborated.
Osteoporosis diagnosed using bone density evaluation and
anthropometric measurements is commonly observed in the majority of
cf adolescents and correlates with the age and 25-hydroxyvitamin D
serum concentration. Osteoporosis in cf population is probably caused by
nutrition problems, inactivity, corticosteroid use, hypogonadism and
chronic infections.
Within the mentioned program to prevent osteoporosis in
children with cf, the authors elaborated the diagnostic-therapeutic
algorithm based on bone density and 25-hydroxyvitamin D serum
concentration monitoring. Moreover, individualization of therapy
regimen concerning the diet, enzymatic supplementation, 25hydroxyvitamin D fortification, hormonal treatment (e.g. estrogen,
testosterone, calcitonin, growth hormone) and physiotherapy are included
into the scheme.
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STAN KOŚCI GĄBCZASTEJ U DZIECI I MŁODZIEśY
Z PATOLOGIAMI ORTODONTYCZNYMI
V.V. Povoroznjuk, E.O. Malevich, N.N. Kaladze, Yu.G. Lymakin,
Institute of Gerontology AMS Ukraine, Kyiv, International children`s
medical center „Evpatoria”, Vyshogorodskaya ST.67, 254114, Kyiv, Ukraine

W celu ustalenia zmian strukturalno-funkcjonalnych w kości
gąbczastej, u dzieci i młodzieŜy z zaburzeniami ortodontycznymi,
przebadaliśmy 118 dzieci i młodzieŜy w wieku 8-17 lat, leczonych
sanatoryjnie w Międzynarodowym Dziecięcym Centrum Medycznym
„Evpatoria”. Na podstawie wyników badań ortodontycznych wszyscy
pacjenci zostali podzieleni na 5 grup:
I gr. bez patologii ortodontycznych; 2 gr. z anomaliami pojedynczych
zębów; 3 gr. z anomaliami całych grup zębowych; 4 gr. z anomaliami
szczęk; 5 gr. z malookluzją. Pomiarów parametrów tkanki kostnej pięty
dokonywano przy uŜyciu densytometru ultradźwiekowego „Achilles+”
(Lunar Corp., Madison, WI). Dokonywano pomiaru: szybkości
rozchodzenia się fali ultradźwiekowej (SOS, m/s), szerokopasmowego
tłumienia ultradźwięków (BUA, dB/MHz), i współczynnika
wytrzymałości „Stiffness” (SI, %).
U dzieci i młodzieŜy ze stwierdzoną malookluzją, wykryliśmy znacząco
obniŜone wartości SI w porównaniu z pacjentami, u których nie
stwierdzono patologii ortodontycznych.
1grupa (wiek 13.3+-0.5 ; SOS 1558+-6.3; BUA 110+-2.1 ; SI 90+-2.1);
2 grupa (wiek 12.6+-0.8 ; SOS 1566+-8.4; BUA 104+-3.9 ; SI 87+-4.0);
3 grupa (wiek 13.1+-0.4 ; SOS 1570+-12.0; BUA 112+-5.7; SI 94+-6.6);
4 grupa (wiek 13.2+-0.7; SOS 1558+-2.8; BUA 108+-2.7; SI 88+-1.9);
5 grupa (wiek 13.8+-0.6 ; SOS 1541+-6.3 ; BUA 106+-2.9 ; SI 82+-2.8).
Podsumowując
naleŜy
stwierdzić,
Ŝe
obniŜone
parametry
ultradźwiękowe tkanki kostnej u dzieci i młodzieŜy z patologia zgryzu są
wynikiem
strukturalno-funkcjonalnych zaburzeń układu kostnego u
tychŜe chorych.
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THE SPONGY BONE TISSUE STATE IN CHILDREN
AND
ADOLESCENTS
WITH
ORTHODONTIC
PATHOLOGY
1

V.V. Povoroznjuk, 1E.O. Malevich, 2N.N. Kaladze, 2Yu.G. Lyamkin,
1
Institute of Gerontology AMS Ukraine, Kyiv, 2International children’s
medical center „Evpatoria”, Vyshgorodskaya St. 67, 254114, Kyiv, Ukraine
With purpose to determine a structural-functional state of spongy
bone tissue in children and adolescents with orthodontic pathology we
examined 118 children and adolescents aged 8–17 years, which were on
sanatorium treatment in an International children’s medical center
„Evpatoria”. According to the results of orthodontic researches all
patients were divided into 5 groups: 1 gr. – without orthodontic
pathology; 2 gr. – with anomaly of separate teeth; 3 gr. – with anomaly
of tooth series, 4 gr. – with anomaly of jaws, 5 gr. – with malocclusion.
Measurements of bone tissue were done with an ultrasound bone
densitometer „Achilles+” (Lunar Corp., Madison, WI) with heel bone
application. The speed of sound (SOS, m/s), broadband ultrasound
attenuation (BUA, dB/MHz) and a calculated „stiffness” index (SI, %)
were measured. In children and adolescents with malocclusion we found
significantly decreased SI values compared with patients without
orthodontic pathology:
1 group (Age - 13,3±0,5; SOS – 1558± 6,3; BUA – 110±2,1;SI 90±2,1);
2 group (Age - 12,6±0,8; SOS – 1566± 8,4; BUA – 104±3,9; SI 87±4,0);
3 group (Age - 13,1±0,4; SOS – 1570±12,0; BUA – 112±5,7; SI 94±6,6);
4 group (Age -13,2±0,7; SOS – 1558± 2,8; BUA – 108±2,7; SI 88±1,9);
5 group (Age -13,8±0,6; SOS – 1541± 6,3; BUA – 106±2,9; SI 82±2,8).
In conclusion, decreased ultrasound bone tissue parameters in
children and adolescents with pathology of bite testifies to structuralfunctional disturbances of bone system at the given quota.
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DEMINERALIZACJA UKŁADU KOSTNEGO U
DZIEWCZĄT Z ZESPOŁEM TURNERA
A. Orzeszko-Spaczyńska1, E. Korman2, B. Pawlaczyk3, P. Fichna4, M.
Słomko-Jóźwiak5.
1,2,4,5
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Instytut Pediatrii
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1 ul. Szpitalna 27/33 , 60-572 Poznań .
Osteoporoza jest dobrze poznanym objawem zespołu Turnera – nawet w
dzieciństwie. Nadal dyskusyjnym jest czy osteopenia w zespole Turnera
jest wynikiem znacznego niedoboru estrogenów czy wynikiem
pierwotnych anomalii w obrębie układu kostnego. W naszej pracy
chcieliśmy przebadać czy istnieją róŜnice pomiędzy dwiema grupami
dziewcząt – pierwszą młodszą (6 – 11 lat) i drugą starszą (12 – 20 lat).
U dwudziestu pacjentek z zespołem Turnera wykonywaliśmy pomiary
masy ciała, wzrostu i oznaczaliśmy indeks masy ciała. Gęstość kości
(BMD) całego szkieletu i odcinka lędźwiowego kręgosłupa (L1 – L4) w
projekcji przednio-tylnej oznaczano metodą absorpcjometrii (DEXA)
podwójnej wiązki promieniowania rtg o dwóch róŜnych energiach
aparatem DPX firmy Lunar.
Kariotyp 20 pacjentek był następujący: 10 dziewcząt – 45, XO i 7 mosaicyzm,
3 delecje chromosomu X.
Analizowano gęstość kości (g / cm2) – BMD, gęstość kości (%),
w porównaniu z grupą kontrolną tej samej płci i w tym samym wieku:
w grupie pierwszej (8 dziewcząt) stwierdziliśmy osteopenię a w drugiej
(12 dziewcząt) – osteoporozę, zarówno w obrębie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa jak teŜ w całym kośćcu. Demineralizacja kości była większa
w grupie starszych dziewcząt – to znaczy, Ŝe korelowała z wiekiem.
Patogeneza osteopenii w zespole Turnera moŜe być wynikiem
pierwotnych zmian w strukturze kostnej jako jedno ze słabszych
zaburzeń serwowanych w tej chorobie lub teŜ – co jest bardziej
prawdopodobne
–
wynikiem
długotrwałego
niedoboru
estrogenu.kostnych
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BONE DEMINERALIZATION IN GIRLS WITH
TURNER SYNDROME
A. Orzeszko-Spaczyńska1, E. Korman2, B. Pawlaczyk3, P. Fichna4,.
Słomko-Jóźwiak5.
1,2,4,5
Departament of Pediatric Endocrynology and Diabetes
3
Departament of Pediatric’s Nursing Institute of Pediatric
Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań
1
Szpitalna 27/33 , 60-572 Poznań , Poland.
Osteoporosis has been well recognized as a common finding in Turner’s
syndrome – even in childhood. It is still a matter of discusion wether the
osteopenia in Turner’s syndrome is a result of an extreme oestrogen
deprivation or a primary defect in the bone structure. In our study we
wanted to examine wather there were any differences between two
groups of girls – first younger (6 – 11 yr) and second older (12 – 20 yr).
Twenty patients with Turner’s syndrome had height, weight and body
mass index measured. Total body and lumbar spine (L1 – L4 in anteroposterior projection ) bone mineral density (BMD) was measured by dual
X ray absorptiometry (DEXA) with Lunar DPX. Kariotyp of 20 patients
was: 10 girls 45, XO and 7 mosainism, 3 X chromosome deletion.
We analysed BMD, % Aged Matched and Z-score in both groups. In the
first group (8 girls) we noticed osteopenia, in the second (12 girls) we
noticed osteoporosis in the lumbar spine and in the total body. Bone
demineralisation was noticed to be greater in the group of older girls,
what means that it is corealted with aged.The patogenesis of osteopenia
in Turner’s syndrome could be primarily a disorder of bone structure as a
part of systemic features of the disease or it is more probable that it could
be a manifestation of long – standing oestrogen deficienty.
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UTRATA MASY KOSTNEJ W MŁODZIEŃCZYM
PRZEWLEKŁYM ZAPALENIU STAWÓW
A. Orzeszko-Spaczyńska,E. Bornakowska-Zabel
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Instytut Pediatrii
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33 , 60-572 Poznań .
Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów (MPZS) jest jedną z
częstych chorób prowadzących do osteoporozy. Okołostawowa
osteoporoza jest cechą charakterystyczną tej choroby i jednym z
najczęstszych problemów. Uogólniona osteroproza moŜe być
spowodowana wieloma czynnikami i wpływ na utratę masy kostnej moŜe
mieć wiek, czas trwania choroby i jej aktywność, wydolność ruchowa i
stopień immobilizacji pacjenta. ZałoŜeniem naszej pracy było
wyjaśnienie czy istnieje uogólniona osteoporoza w MPZS i czy ma to
związek z aktywnością i czasem trwania procesu chorobowego.
Pięćdziesiąt dzieci (27 dziewcząt i 23 chłopców) w wieku 6 – 18 lat z
układową (24) i wielostawową (26) postacią choroby było przedmiotem
badań. Badanie układu kostnego wykonywano techniką absorpcjometrii
wiązek promieniowania X o dwóch róŜnych energiach w odcinku
lędźwiowym kręgosłupa i całego szkieletu aparatem DPX (LUNAR).
Aktywność choroby, wydolność ruchową oceniano w tym samym
czasie kiedy oceniano BMD.
Wyniki:
− Biochemiczne parametry procesu zapalnego wraz z OB ujemnie
korelowały z BMD w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
nie było korelacji z BMD całego kośćca.
− Wydolność ruchowa I0 i II0 wg klasyfikacji Goftona nie miała
wpływu na BMD u dzieci z MPZS.
Wnioski:
− Gęstość kości w MPZS jest uwarunkowana mechanizmami
zapalnymi charakterystycznymi dla procesu chorobowego.
Wyniki pracy wykazują, Ŝe czas trwania choroby i jej aktywność mają
wpływ na utratę masy kostnej – zwłaszcza w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa.
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BONE LOSS IN PATIENTS WITH JUVENILE
CHRONIC ARTHRITIS
A. Orzeszko-Spaczyńska, E. Bornakowska-Zabel
Departament of Pediatric Endocrynology and Diabetes,
Institute of Pediatric
Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań
Szpitalna 27/33 , 60-572 Poznań , Poland.
Juvenile chronic arthritis (JCA) is one of the most common causes of
osteoporosis. Juxtaarticular osteoporosis is characteristic in this disease
and is one of the major problem in JCA. Generalized osteoporosis is
considered to be multifactorial. Multiple factors may influence the rate
bone loss – including age, disease duration, activity and functional class
of degree immobility.
The purpose of the present study was to clarify the presence of
generalized, bone loss or to investigate the relationship, with bone
mineral content (BMD), and the activity of JCA.
Fifty children (27 girls, 23 boys) – the range of years 6 – 18, with
systemic (24) and polyarticular (26) form of the disease entered this
study.
Bone scans were done with dual energy X-ray absorptiometry in the
lumbar-spine and in the total body – on the DPX densitometer (LUNAR).
An activity of the disease and functional capacity were measured at the
same time as BMD was being assesed.
Results:
− Duration of JCA was associated with decreased BMD in lumber
spine.
− The mean erytrocyte sedimentation and other biochemical parameter
of disease activity was negative associated with BMD in the lumbar
spine but not in total body.
− Functional capacity I0 and II0 with Gofton classification did not have
significant influence on BMD in children with JCA.
Conclusion:
It is concluded in patients with JCA by disease dependent mechanism.
The results of this study show thad disease duration, disease activity may
contribute to bone loss, especially in the lumbar spine.
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OCENA MINREALNEJ GĘSTOŚCI KOŚCI ORAZ
CZYNNIKI WZROSTOWE U DZIECI Z
NIEWYDOLNOŚCIĄ PODWZGÓRZOWOPRZYSADKOWĄ PRZED I W CZASIE LECZENIA
HORMONEM WZROSTU
Hanna Dziatkowiak1, Dominika Daniec1, Edward Czerwiński2, GraŜyna
Glonek1
1
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii w Krakowie Klinika
Endokrynologii, 2Klinika Ortopedii Collegium Medicum w Krakowie
Celem pracy jest ocena mineralnej gęstości kości w stosunku do wieku
kostnego dzieci z niedomogą podwzgórzowo-przysadkową przed oraz w
czasie leczenia hormonem wzrostu w porównanie wyŜej wymienionych
wyników ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) oraz czynnikiem
wzrostowym pierwszym (IGF-I) i białkiem wiąŜącym trzecim (IGF-BP3).
Materiał. Badania wykonano u 6 dzieci w wieku 6-15 lat, przed
włączeniem leczenia HG oraz u 29 osób w wieku 9-23 lat leczonych HG
od 2-10 lat.
Metody. Badanie densytometryczne wykonano metodą DEXA, indeks
masy ciała (BMI) - kg/m2. IGF-I, IGF-BP3 metodą radioimmunologiczną.
Wyniki. Osteoporozę lub osteopenię stwierdzono u 4 spośród 6 (66%)
dzieci nieleczonych. Wśród 29 dzieci leczonych róŜnie długo HG
osteopenię lub osteoporozę zaobserwowano u 9/29 (31%) osób. Czynnik
wzrostowy pierwszy był obniŜony u 6/9, białko wiąŜące trzecie u 5/9.
Nie stwierdzono korelacji między nasileniem osteoporozy a tempem
wzrastania dzieci.
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GROWTH FACTORS IN CHILDREN WITH
HYPOPHYSEAL-HYPOPITUITARY INSUFFICIENCY
PRIOR TO AND DURING GROWTH HORMONE
TREATMENT
Hanna Dziatkowiak1, Dominika Daniec1, Edward Czerwiński2, GraŜyna
Glonek1
1
Polish-American Children’s Hospital Department of Endocrinology,
2
Department of Orthopedic Surgery Coll. Med. UJ, Krakow 30-663
Kraków, 265 Wielicka St., Poland
The aim of the study was to assess mineral bone density as compared to
bone age in children with hypophyseal-hypopituitary insufficiency prior
to and in the course of growth hormone (GH) therapy, as well as to
compare the above results with their body mass indices (BMI), growth
factor I (IGF-I) and binding protein 3 (IGF-BP3).
Material. The investigations were carried out prior to growth hormone
treatment in six children aged 6-15 years and in the course of 2-10 year
GH therapy in 29 patients aged 9-23 years.
Methods. Densitometric studies were performed employing the DEXA
method. The BMI value was expressed as kg/sq m. IGF-I and IGF-BP3
were measured employing radioimmunological methods.
Results. Ostheoporosis or ostheopenia were diagnosed in four out of six
(66%) untreated children. In the group of 29 patients subjected to HG
treatment of various duration, ostheopenia or ostheoporosis was noted in
nine (31%). The level of IGF-I was decreased in six out of 29 treated
patients, and IGF-BP-3 in five of them. No correlation was found
between the intensity of ostheoporosis and the growth rate.
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ROLA BADANIA DENSYTOMETRYCZNEGO KOŚCI
U DZIECI
K. Grela1, J. Przedlacki2, M. Wieliczko2, B. Rymkiewicz-Kluczyńska1,
K. Ostrowski2
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii AM w Warszawie1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii AM w Warszawie2
Przedstawiamy propozycję zasad wykorzystania badań densytometrycznych (bd) w diagnostyce chorób kości u dzieci na podstawie własnych
doświadczeń i doniesień z piśmiennictwa.
1. Wskazania do bd kości: a) przewlekłe choroby związane z ryzykiem
zaburzeń mineralizacji kości, b) profilaktyczne wykonywanie badania nie
ma uzasadnienia. 2. Wybór projekcji bd - cały szkielet. 3.
Interpretacja wyniku. Dotąd nie ustalono jednolitych zasad
interpretacji wyniku bd koś- ci u dzieci. Ogólnie przyjęte kryteria WHO
opracowane dla populacji do- rosłych nie mogą być stosowane u dzieci
ze względów metodologicznych oraz z powodu odrębności fizjologii i
patologii okresu rozwojowego. Pro- ponujemy proste kryteria oceny
wyniku bd kości u dzieci: a) uzasadnione jest uŜywanie wyłącznie
wartości Z-score dla wyraŜenia wyniku, b) za wy- nik nieprawidłowy
naleŜy uznać wartość Z-score poniŜej - 2SD, c) w przy- padku wyniku < 2 SD konieczna jest jego weryfikacja po uwzględnieniu wieku kostnego,
d) stwierdzenie wyniku < -2 SD nie jest równoznaczne z rozpoznaniem
osteoporozy. 4. Wskazania do kontrolnego bd: a) jeśli wynik
pierwszego badania < -2 SD kontrola po upływie 1 roku, b) jeŜeli Z-score
> -2 SD badanie kontrolne celowe w przypadku postępu choroby
podstawowej (nie wcześniej niŜ po 6 miesiącach), c) konieczne
wykonanie badania takim samym aparatem densytometrycznym i w tej
samej projek- cji co pierwsze badanie. 5. Ocena zmian masy kostnej w
badaniu kon- trolnym: a) porównanie wartości Z-score, b) wskazane
porównanie warto- ści bezwzględnych BMD (g/cm2) uzyskanych w
kolejnych badaniach: jeśli wartość BMD w kontrolnym badaniu
prawidłowa lub istotnie większa niŜ w badaniu poprzednim - wynik
zadowalający; jeśli brak istotnego wzrostu BMD konieczna ocena BMC
oraz przyrostu wysokości i masy ciała.
Nadrzędnym celem badania densytometrycznego kości u dzieci jest
do- prowadzenie do osiągnięcia optymalnej szczytowej masy kostnej.
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ZMIANA POWIERZCHNI OSTEOKLASTÓW I
OSTEOBLASTÓW W ZALEśNOSCI OD DAWKI
ALFAKALCIDOLU U DZIECI DIALIZOWANYCH
Andrzej Dębiński1, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska2, Helena
Ziółkowska2 Andrzej Sawicki1, Maria Roszkowska-Blaim2,
Zofia Polowiec1 Maria Sieniawska2
1
Samodzielna Pracownia Metabolizmu Mineralnego i Chorób Kości Iśś,
2
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii AM w Warszawie.
Instytut śywności i śywienia, ul. Powsińska 61/63, 02-120 Warszawa
Celem pracy było określenie zaleŜności zmian wybranych
parametrów histmorfometrycznych kości gąbczastej od dawki
alfakalcidolu (1αOHD3) u dializowanych dzieci leczonych hormonem
wzrostu (rhGH).
Badaniami objęto 17 dzieci ze schyłkową niewydolnością
nerek (SNN) w wieku 3,8-13,9 lat leczonych hormonem wzrostu w
dawce 1-1,1 UI/kg/tydzień i 1αOHD3 w dawce 0,004-0,052 (śr.±SD
0,015±0,011) µg/kg/d. Transilialną biopsję kości wykonano przed
rozpoczęciem oraz po 12-18 miesiącach leczenia. W nieodwapnionej
tkance kostnej oceniono histomorfometrycznie: powierzchnię
osteoblastów (ObS/BS) i powierzchnię osteoklastów (OcS/BS). Jako
wyznacznik zmiany parametrów histomorfometrycznych zastosowano
róŜnicę (∆-delta) pomiędzy drugą a pierwszą biopsją.
Nie stwierdzono korelacji pomiędzy: czasem leczenia (12-18
miesięcy) a ∆OcS/BS lub ∆ObS/BS oraz pomiędzy dawką rhGH a ∆
OcS/BS lub ∆ObS/BS. Stwierdzono znamienną ujemną korelację
pomiędzy dawką 1αOHD3 a ∆OcS/BS (r= - 0,675; p<0,01) oraz
pomiędzy dawką 1αOHD3 a ∆ObS/BS (r= - 0,713 p<0,01).
Wielkość dawki alfakalcidolu ma wpływ na powierzchnię
osteoblastów i osteoklastów u dzieci z SNN leczonych rhGH.
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Change of osteoclasts and osteoblasts surfaces in relation
to alphacalcidol dose
Andrzej Dębiński1, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska2, Helena
Ziółkowska2 Andrzej Sawicki1, Maria Roszkowska-Blaim2,
Zofia Polowiec1 Maria Sieniawska2
1
Mineral Metabolism and Bone Disease Dept. NF&NI
2
Dept. of Paediatric and Nephrology Warsaw University Medical
School.
National Food and Nutrition Institute , Powsińska 61/63, 02-120 Warsaw
The aim of the study was to assess the change of selected
histomorphometric parameters of trabecular bone in relation to
alphacalcidol (1αOHD3) dose in dialysed children during growth
hormone treatment (rhGH)
Seventeen children aged 3,8-13,9 years with end-stage renal
disease (ESRD) were treated with rhGH 1-1,1 IU/kg/week and 1αOHD3
0,004-0,052 µg/kg/day (mean±SD 0,015±0,011). Transiliac bone biopsy
before and after 12-18 months treatment was done. The following
histomorphometric parameters of undecalcified trabecular bone were
estimated: osteoclasts surface and osteoblasts surface. The difference
between first and second bone biopsy was expressed as ∆ values.
There was not correlation between ∆OcS/BS or ∆ObS/BS and
treatment period as well as between ∆OcS/BS or ∆ObS/BS and rhGH
dose.
The significant negative correlation between ∆OcS/BS or ∆ObS/BS and
1αOHD3 dose was found (r=-0,675 p<0,01; r=-0,713 p<0,01
respectively).
The dose of alphacalcidol has an influence on osteoclasts and
osteoblasts surfaces in children with ESRD treated with rhGH.

307

P54
IDIOPATYCZNA
OSTEOPOROZA
MŁODZIEŃCZA
OBSERWACJE KLINICZNE W OPARCIU O MATERIAŁ
WŁASNY
A.Garlicka, M. Sobczyk
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dziecięcy im. Św. Ludwika w
Krakowie
Idiopatyczna osteoporoza młodzieńcza (IOM) jest rzadko spotykana w
okresie dziecięcym choroba metaboliczną kości. Sprawia trudności
diagnostyczne, dlatego często jest rozpoznawana późno. Nieleczona,
doprowadic moŜe do zahamowania wzrostu i/lub deformacji kostnych.
IOM charakteryzuje się zmniejszeniem masy kostnej, co manifestuje się
dolegliwościami bólowymi ze strony układu kostno-stawowego. Często
pierwszym objawem, jest zaburzenie chodu, co sugerować moŜe
schorzenie neurologiczne. Czasem jako pierwsze występują złamania
kości długich lub trzonów kregów. Etiologia i patogeneza choroby nie
została dotychczas wyjaśniona. IOM rozpoznajemypo wykluczeniu
przyczyn prowadzących do osteoporozy wtórnej. Badania gospodarki
wapniowo - fosforanowej, węglowodanowej i wskaźniki stanu zapalnego
sa prawidłowe. Podstawą leczenia jest intensywna aczkolwiek ostroŜna
rehabilitacja narządu ruchu, preparaty wapnia i witamina D-3. W
ostatnich 10 latach rozpoznaliśmy IOM u 25 dzieci. Rozpietość wieku
zachorowania wynosiła 3-16 lat. PrzewaŜali chłopcy. Większość dzieci
pochodziła z miast. Okres od wystapienia objawów do rozpoznania
wahał się od 1miesiąca do 6 lat. Dolegliwości z którymi zgłaszały się
dzieci dotyczyły głównie kończyn dolnych, były to bóle podudzi, stawów
skokowych i biodrowych. Dolegliwości ze strony kręgosłupa
umiejscawiane były w dolnym odcinku piersiowym i lędźwiowym.
Rodzice obserwowali zaburzenia chodu. W kilku przypadkach
odnotowaliśmy złamania kończyn, u pięciorga dzieci zahamowanie
wzrostu.U części dzieci podwyŜszony był poziom fosfatazy alkalicznej,
wydalanie dobowe jonów wapnia w moczu oraz wskaźnik
Ca/kreatynina.Pozostałe wyniki badań były prawidłowe. W radiogramach
widoczna była osteoporoza. Ostry okres choroby trwał 1-3 lat. U kilkorga
dzieci dolegliwości utrzymywały się, mimo poprawy w radiogramach. W
przypadkach znacznej osteoporozy duŜych dolegliwości oraz po
stwierdzeniu złamania kości, podawaliśmy Kalcytoninę. U wszystkich
prowadzona była rehabilitacja. Wydaje się, Ŝe IOM jest częstszym
schorzeniem niŜ się je rozpoznaje. Wiele przypadków ma przebieg
łagodny, nie jest wykrywana i leczona. Według niektórych autorów po
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latach dochodzi do samoistnej remisji. Dzieci te wkraczają w okres
dorosły z małą masą kostną, są potencjalnymi chorymi na wczesną
osteoporozę wieku dorosłego.
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IDIOPATHIC JUVENILE OSTEOPOROSIS IN OUR
OWN EXPERIENCE
A.Garlicki, M.Sobczyk St.Louis Pediatric Hospital in Cracow
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, Poland
Idiopathic Juvenile Osteoporosis/IJO/ is unusual metabolic bone disease
in children. If proper diagnosis is delayed, it can cause growth failure
andlimbs deformation. Its characteristic feature is diminished bone
density. The main presented symptoms are limbs and back pains,
difficulties in walking, suggesting neuro-muscular disease, or fractures
involving long bones and the vertebrae. Radiological examination and
densitometry show bone demineralisation. The diagnosis of IJO is
established by the exclusion of known causes of secondary osteoporosis.
Etiology and pathogenesis are obscure. We described 25 patients
withIJO, treated in St. Louis Pediatric Hospital in Cracow in last 10
years. The age of onset varied from 3 to 16 years. Dominated boys.
Diagnosis period from onset to final diagnosis lasted from 1 mths to 6
years. The main presented symptoms were pains of feet, ankles, hips
Patients had back pains in lower thoracic and lumbar region. Parents
noticed difficulties in walking. Some of children had long bone fractures.
In 5 cases the only symptom was growth cesation.
Biochemical measurments were in normal range, except alkaline
phosphatase, which was increased in seven cases. Calcium excretion,
measured in 24 hour urine collection, was high in 3 patients, and
Ca/creatinine index was high in 4cases. Acute disease phase was
observed during 1-3 yrs. In some cases pain symptoms peristed, although
radiological improvement has been noticed. Treatement included vit. D,
oral calcium and calcitonin/especially in patiens suffering from severe
pains or bone fractures/All patients had been put in rehabilitation
program. We think that in benign course IJO is not easily diagnosed.
These children have little bone mass and potentially are exposed to early
osteoporosis in their adult life.

P55
OCENA ZMIAN GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U
DZIECI I MŁODZIEśY Z CUKRZYCĄ TYPU 1.
GraŜyna Miszkurka1, Jerzy Przedlacki2, Katarzyna Kądziela1, Barbara
Rymkiewicz-Kluczyńska1, Kazimierz Ostrowski 2
1
Klinika Pediatrii i Endokrynologii AM w Warszawie
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Adres do korespondencji: Klinika Pediatrii i Endokrynologii
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

Cukrzyca typu 1 naleŜy do czynników ryzyka osteoporozy wtórnej.
Celem pracy była ocena zmian gęstości mineralnej kości u dzieci
i młodzieŜy z cukrzycą typu 1 oraz zbadanie wpływu stopnia wyrównania
metabolicznegona te zmiany.
Grupę badaną stanowiło 20 dzieci i młodzieŜy w wieku od 10 do 20 lat,
u których powtórzono po 4 latach badanie gęstości mineralnej kości w
zakresie całego szkieletu (BMD total) i kręgosłupa lędźwiowego (BMD
L2-L4) za pomocą absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o
podwójnej energii ( aparat Lunar DPX-L). Ocenialiśmy stopień
wyrównania metabolicznego na podstawie stęŜenia HbA1c - średniej
wartości z 4 lat.
Wyniki: W obecnym badaniu stwierdziliśmy wartości BMD total < -1
SD u 4 pacjentów, a wartości BMD L2-L4 < -1 SD u 11 pacjentów.
Wykazano ujemną korelację pomiędzy BMD total (r=-0,46 p<0,05) i
BMD L2-L4 (r=-0,48, p<0,05), a średnią HbA1c z 4 lat. NajniŜsze
wartości BMD stwierdzono u pacjentów z istniejącymi powikłaniami
naczyniowymi. Wyraźne pogorszenie w porównaniu do badań sprzed 4
lat zaobserwowano u 4 pacjentów w zakresie obu wartości BMD. Byli to
pacjenci ze średnią HbA1c >10%. W grupie badanych ze średnią HbA1c
< 8% nie stwierdzono pogorszenia w zakresie badanych parametrów.
Wniosek: u dzieci z cukrzycą typu 1 złe wyrównanie metaboliczne
choroby ma ujemny wpływ na mineralizację kości.

P55
CHANGES OF BONE MINERAL DENSITY IN CHILDREN AND
ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES
GraŜyna Miszkurka1, Jerzy Przedlacki2 , Katarzyna Kądziela1, Barbara
Rymkiewicz-Kluczyńska1, Kazimierz Ostrowski2
1
Department of Paediatric Endocrinology
2
Department of Internal Medicine, Medical University of Warsaw
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Osteoporosis is recognised as a complication of type 1 diabetes.
The aim of this study was to assess changes of the bone mineral density
in children and adolescents with type 1 diabetes and check the metabolic
correlation.
We measured the bone mineral density (BMD) in the lumbar spine
(BMD L2-L4) and total skeleton (BMD total) in 20 patients age range
10-20 yr. using X-ray absorptiometry (Lunar DPX-L). In this group we
made first measurements 4 yr. ago. We assessed the control of diabetes
(medium HbA1c from 4 yr.).
Results: In our study BMD total <-1SD (mild osteopenia according the
WHO definition) was found in 4 children and BMD L2-L4<-1SD was
found in 11 children. We found the negative correlation between the
control of diabetes (HbA1c) and BMD total (r=-0,46 p<0,05) and BMD
L2-L4(r=-0,48, p<0,05). We found the lowest results in patients with
microvascular complications. We found worse results (BMD total and
BMD L2-L4) then 4 yr. ago in 4 patients with medium HbA1c >10%.
There are not any worse results in the group of patients with HbA1c <8%.
Conclusion: Our results show that poor metabolic controll of diabetes has
negative influence on bone mineralization in children and adolescents.

P56
ZABURZENIA W STANIE ZDROWIA I
METABOLIŹMIE WAPNIOWO-FOSFORANOWYM U
DZIECI Z OSTEOPENIĄ
1
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Danuta Chlebna-Sokół , Agnieszka Rusińska , Jan Szkudlarek , Ewa
2
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W ocenie ilościowej kośćca osteopenia definiowana jest jako
obniŜenie gęstości mineralnej o więcej aniŜeli 1 SD od ustalonej normy
(wiek, płeć, szczytowa masa kostna...). Granicę "przejścia" osteopenii w
osteoporozę wyznacza -2,5 SD u osób dorosłych, natomiast u dzieci
przyjmuje się najczęściej -2,0 SD (Z-Score).
Celem pracy było ustalenie czy osteopenii w wieku rozwojowym
towarzyszą nieprawidłowości biochemiczne lub/i objawy kliniczne.
Badania dotyczą 30 dzieci w wieku od 6 do16 lat, u których nie
stwierdzono Ŝadnej choroby przewlekłej, w tym przede wszystkim
schorzenia narządów ruchu. Podstawą rozpoznania osteopenii było
badanie densytometryczne kośćca, metodą DEXA (aparatem firmy
Lunar), kręgosłupa (Spine) w programie pediatrycznym lub dla
dorosłych. Przyczyną skierowania na badanie były najczęściej bóle
kręgosłupa, bóle kończyn lub wielokrotne złamania kości w wywiadzie.
W wykonanych badaniach biochemicznych u szeregu dzieci stwierdzono:
hipomagnezemię, obniŜenie stęŜenia 25OHD i PTH w surowicy krwi,
wzrost aktywności izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej oraz
zwiększone wydalanie hydroksyproliny z moczem. U około 1/3 części
dzieci wykazano niedobór masy ciała, a w pojedynczych przypadkach
równieŜ opóźnienie wieku kostnego.
Wyniki naszych badań pozwalają sądzić, Ŝe u dzieci z niektórymi
objawami klinicznymi ze strony narządów ruchu moŜe występować
obniŜenie gęstości mineralnej kośćca (osteopenia). Zaburzenie to
współistnieje z róŜnorodnymi odchyleniami w metabolizmie wapniowofosforanowym. SpostrzeŜenia i wnioski z pracy mają waŜne znaczenie
praktyczne.

P56
DISTURBANCES IN HEALTH CONDITION AND
CALCIUM-PHOSPHORUS METABOLISM IN
CHILDREN WITH OSTEOPENIA
Danuta Chlebna Sokół1, Agnieszka Rusińska1, Jan Szkudlarek2, Ewa
Szkudlarek2. 1Department of Pediatric Propedeutics, I.P. MU of Łódź,
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In the quantitative evaluation of the bones osteopenia is defined
as a decrease of mineral density by more than 1 SD from the established
normal values (age, sex, peak bone mass...). The borders of transition of
osteopenia into osteoporosis is demarcated by –2,5 SD in adults, while in
children it is usually considered to be –2,0 SD (Z-Score).
The aim of the study was to determine whether osteopenia in the
developmental age is accompanied by biochemical abnormalities or/and
clinical symptoms.
The studies include 30 children aged 6-16 years, in whom no
chronic disease, especially of locomotor system, was found. The basis for
diagnosis was densitometric examination of the bones, with DEXA
method (densitometer by Lunar), vertebral column (Spine) in the
pediatric program or for adults. The most frequent causes for referring to
the examination were pain in the spine, limbs or history of multiple bone
fractures. In the performed biochemical examinations hypomagnesemia,
decreased concentration of 25OHD and PTH in blood serum, increased
activity of bone isoenzyme of alkaline phosphatase as well as increased
excretion of hydroxyproline in urine, were found in several children. In
about 1/3 of the children low body mass, and in some cases also
retardation of the bone age was revealed.
The results of our studies allow a conclusion that in children with
certain clinical abnormalities from locomotor system decreased mineral
bone density (osteopenia) may take place. This disturbance is
concomitant with various deviations in calcium-phosphorus metabolism.
The observations and conclusions from the study are of important
practical significance.

P57
SpostrzeŜenia kliniczne dotyczące osteoporozy w wieku
rozwojowym
Danuta Chlebna-Sokół, ElŜbieta Loba-Jakubowska, Anna Sikora
Klinika Propedeutyki Pediatrii IP AM w Łodzi
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
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Celem pracy była ocena występowania objawów klinicznych i
biochemicznych osteoporozy u 15 dzieci w wieku od 10 do 18 lat. W tej
grupie było 7 dzieci z idiopatyczną osteoporozą młodzieńczą, 2 – z
wrodzoną łamliwością kości i 6 dzieci z osteoporozą wtórną. Podstawą
rozpoznania osteoporozy
był wynik badania densytometrycznego
kośćca. Badanie to wykonano metodą absorpcjometrii promieniowania X
o podwójnej energii (DEXA), aparatem firmy Lunar.
Objawy kliniczne ustalano na podstawie wywiadów, badania
fizycznego i zdjęcia rentgenowskiego odpowiedniego odcinka kośćca.
Badania biochemiczne gospodarki wapniowo-fosforanowej obejmowały
oznaczenie w surowicy krwi stęŜenia jonów, 25OHD i PTH oraz
określenie aktywności izoenzymu kostnego FZ. W moczu z doby
oznaczono wydalanie jonów oraz hydroksyproliny całkowitej.
Przeprowadzone badania wykazały, iŜ u dzieci z osteoporozą
nieprawidłowości kliniczne i biochemiczne były bardzo zróŜnicowane.
Najczęściej stwierdzanymi objawami klinicznymi były bóle
kończyn dolnych oraz osłabienie siły mięśniowej. Spośród wskaźników
biochemicznych największe praktyczne znaczenie w ocenie metabolizmu
kostnego miało zwiększone wydalanie hydroksyproliny z moczem oraz
podwyŜszona aktywność izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej.

P57
Clinical observation in Diagnostic of osteoporosis of
developmental age
Danuta Chlebna-Sokół, ElŜbieta Loba-Jakubowska, Anna Sikora
Department of Pediatric Propedeutics, Medical University of Łódź
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
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The aim of the study was to evaluate the occurrence of clinical
and biochemical symptoms of osteoporosis in 15 children aged from 10
to 18 years old. In this group were 7 children with idiopathic juvenile
osteoporosis, 2 – with osteogenesis imperfecta and 6 children with
secondary osteoporosis.
The diagnosis of osteoporosis was based on the result of
densitometric examination. The examination was made with dual-energy
X-ray absorptiometry (DEXA), with modality by Lunar.
Anamnesis and clinical symptoms supported by X-ray
examination of painful region were used as a standard procedure.
Biochemical examinations of the calcium-phosphorus metabolism
included ions and PTH concentrations in blood serum, and the activity of
bone isoenzyme of AP. Besides, ions excretion and total hydroxyproline
in 24 hrs collection of urine were assessed.
The results of our ivestigations showed that in children with
osteoporosis clinical and biochemical abnormalities were differentiated.
Pain in the lower limbs and weakening of muscle strength were the most
frequently observed clinical symptoms. Among biochemical indices,
urine excretion of hydroxyproline and increased concentration of
isoenzyme of alkaline phosphatase were of the greatest practical
significance.

P58
PROFILAKTYKA I LECZENIE OSTEOPOROZY W
OSTREJ BIAŁACZCE LIMFOBLASTYCZNEJ U
DZIECI.
K. Stefańska 1, A. Orzeszko- Spaczyńska 2, P. Kołecki 1.
1)Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej I.P,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.
2)Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej I.P, Poznań.
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Analizie poddano 42 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w wieku
5-17 lat. Podzielono je na 5 grup w zaleŜności od etapu leczenia:
I:10 dzieci- przed leczeniem
II:6 - po protokole M lub II cyklu leczenia podtrzymującego (clp)
III:11 - po II wstawce lub V clp
IV:7 - 3 miesiące po IV wstawce lub po VII clp
V:8 - po zakończeniu leczenia białaczki (0,5 – 2,5 roku).
Densytometrię (Lunar) wykonywano w kaŜdej grupie w
przedstawionych wyŜej przedziałach czasu. Jako osteopenię przyjęto Zscore –0,5- -1,5,osteoporozę – powyŜej –1,5. Ocenę biochemiczną
gospodarki wapniowo-fosforanowej przeprowadzano co 1,5 miesiąca. W
profilaktyce i leczeniu stosowano Miacalcic, alfakalcidol, Calcium
Sandoz w dawkach zaleŜnych od masy ciała i wyników badań.
Na 32 dzieci z grupy kontrolnej u 14 (43,8%) stwierdzono osteoporozę,
u 10 (31,3%) osteopenię. (Według kryteriów WHO osteoporoza
wystąpiła u 7 dzieci (21,9%), a osteopenia u 15 (46,9%)). Nie
stwierdzono istotnej róŜnicy w występowaniu obniŜonej mineralnej
gęstości kości u dzieci z HCV+ (41,7%) a HCV-(55%). ObniŜoną
mineralną gęstość kości obserwowano częściej (69,2%) u dzieci powyŜej
10rŜ niŜ w grupie dzieci młodszych (36,8%). Masa ciała i wzrost nie
miały wpływu na wystąpienie osteoporozy, chociaŜ u dzieci z masą ciała
powyŜej 90 centyla jej nie stwierdzono. W Ŝadnej z grup nie stwierdzono
zaleŜności między analizowanymi parametrami biochemicznymi (norma)
a występowaniem osteoporozy. W grupie I w kolejnych badaniach
densytometrycznych nie zanotowano obniŜenia a wzrost mineralnej
gęstości kości (norma), a w grupach II-V między 1 a 2 densytometrią
wzrost mineralnej gęstości kości wynosił średnio 29,3% w odcinku
lędźwiowym kręgosłupa, a w całym szkielecie 216,2%.

P58
PROHPYLAXIS AND TREATMENT OF
OSTEOPOROSIS IN CHILDREN WITH ACUTE
LYMPHOBLASTIC LEUCAEMIA.
Stefańska K.1, Orzeszko- Spaczyńska A.2, Kołecki P.1
1) Department of Hematology and Oncology of Children, Poznań.
2) Department of Endocrinology and Diabetology of Children, Poznań.
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We analysed 42 children with acute lymphoblastic leucaemia (ALL)
aged 5- 17 years devided into 5 groups:
I: 10 children- before treatment ( studied group)
II: 6 children- after protocol M or II cycle of the maintenance treatment
(cmt)
III: 11 children- after II cycle of the reinduction (cr) or after V cmt
IV: 7 children- 3 months after IV cr or after VIII cmt
V: 8 children- after the completion chemiotherapy (0,5- 2,5 years).
(Groups: II- V= control group). Densitometry (Lunar) in each group was
done in the time described above.We accepted Z-score –0,5- -1,5 as
osteopenia, higher than –1,5 as osteoporosis. Biochemical tests of the
calcium and phosphatic metabolism was done every 1,5 month,
averagely. We used Miacalcic, Calcium Sandoz and alphacalcidolum in
doses depending on the body weight and laboratory tests in the
prophylaxis and treatment.
We noticed osteoporosis in 14/32 (43,8%) children from the control
group and osteopenia in 10/32 (31,3%). (According to WHO criteria we
observed osteoporosis in 7 children (21,9%), osteopenia in 15 (46,9%)).
There was no significant difference between the occurence of the
reduction of the bone mineral density in children with HCV+ (41,7%)
versus children with HCV- (55%). The reduction of the bone mineral
density was more frequent (69,2%) in children older than 10 years than
in younger ones (36,8%). There was no influance of the body weight and
height on osteoporosis occurence, but there was no osteoporosis in
children with the body weight above 90 percentile. We didn, t observe
the dependence between biochemical parameters (normal) and the
occurence of osteoporosis. In following densitometry we noticed the
increase of the bone mineral density- normal in the study group and
29,3% higher in the lumbar region and 216,2% in the total sceleton in the
control group on an average.

P59
OCENA GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U
DZIEWCZĄT Z JADŁOWSTRĘTEM PSYCHICZNYM
PO 12 MIESIĄCACH OBSERWACJI.
Hanna Dziatkowiak1, Dorota Roztoczyńska1, Edward Czerwiński2,
Radosław Kukiełka2,1Klinika Endokrynologii Dzieci i MłodzieŜy PolskoAmerykański Instytut Pediatrii C.M.UJ, ul.Wielicka 265, Kraków.
2
Klinika Ortopedii C.M. UJ w Krakowie.
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Wykonane wstępnie badania gęstości mineralnej kości (BMD) u
dziewcząt z jadłowstretem psychicznym (J.P.) wykazały osteoporozę u
50% pacjentek. CELEM PRACY jest ocena gęstości mineralnej kości u
dziewcząt z J.P. przed rozpoczęciem leczenia , po 6 i po 12 miesiącach.
MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano 16 dziewcząt w wieku od
13 do 19 lat, z rozpoznanym J.P. Oceniano: gęstość mineralną kości
(BMI-g/cm2) na podstawie badań desytometrycznych kręgosłupa met.
DEXA, indeks masy ciała (BMI-kg/m2) oraz stęŜenie estrogenów w
surowicy krwi (met.RIA- pg/ml). WYNIKI: 1/ W początkowym okresie
choroby średnia wartość BMD u 16 dziewcząt z J.P. wynosiła
0,965g/cm2, średnie warości BMI-15,0 kg/m2, estrogenów-12,86 pg/ml.
2/ Po 6 miesiącach choroby wykonano badania u 9 dziewcząt.
Zaobserwowano dalsze obniŜenie BMD u 8 chorych, u 1 pacjentki
niewielki wzrost BMD. Średnia wartość BMD obniŜyła się do
0,923g/cm2, pomimo wzrostu średnich warości BMI 17,3kg/m2) i
estrogenów (29,7 pg/ml). 3/ Po 12 miesiącach wyniki densytometrii
wykonanej u 13 pacjentek były zróŜnicowane: zaobserwowano wzrost
BMD u 5 dziewcząt, u 1 pacjentki BMD nie uległa zmianie, u 7 spośród
13 nastąpiło obniŜenie BMD. Zwiększyły się średnie wartości BMD0,937g/m2, BMI-18,1kg/m2i estrogenów 65pg/ml. WNIOSKI:
1/ObniŜenie gęstości mineralnej kości u dzieci z J.P. jest następstwem
niedoŜywienia, (niski BMI ) oraz obniŜonego poziomu estrogenów. 2/U dzieci z
J.P., w początkowym okresie choroby występuje utrata masy kostnej,
która pogłębia się w pierwszym półroczu pomimo przyrostu masy
ciała.3/Podczas leczenia dzieci z J.P. naleŜy stosować dietę
wysokokaloryczną z odpowiednią dla wieku zawartością wapnia. 4/
Wtórny brak miesiączki, utrzymujący się pomimo normalizacji masy
ciała, jest wskazaniem do leczenia hormonalnego
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P59
EVALUATION OF BONE MINERAL DENSITY IN
GIRLS WITH ANOREXIA NERVOSA AFTER 12
MONTHS OF OBSERVATION.
HannaDziatkowiak2, DorotaRoztoczyńska1 Edward Czerwiński2 ,
Radosław Kukiełka2 1Department of Pediatric and Adolescent
Endocrinology, Polish-American Children’s Hospital Faculty of
Medicine Jagiellonian University, 265 Wielicka Str., Cracow.
2
Department of Orthopedic Surgery, Faculty of Medicine Jagiellonian
University, Cracow.
Preliminary studies of bone mineral density (BMD) in girls with anorexia
nervosa (A.N.) revealed osteoporosis in 50% of the patients.THE AIM
OF THE STUDY was the evaluation of bone mineral density in girls
with A.N., before the start of the treatment and after 6 and 12 months of
follow - up. MATERIAL AND METHODS: The analysis included 16
girls, aged 13 -19 years, with diagnosed A.N. We evaluated: bone
mineral density (g/ cm2 ) on the basis of spinal - lumbal densitometry
(DEXA), body mass index (kg/m2 ) and serum oestrogen levels.
RESULTS: 1/ At the first stage of anorexia, the mean value of BMD in
16 girls was 0,965 g/cm2, the mean value of BMI - 15,0 kg/m2, and the
serum level of estrogens-12,8 pg/ml. 2/ After 6 months 9 girls were
examined. A further decrease of BMD was observed in 8 patients, while
in 1 girl BMD did not change. The mean value of BMD dropped to
0,923g/cm2 despite
an increase of BMI (mean.17,3 kg/m2) and
oestrogens level (mean. 29,7 pg/ml). 3/ Results of densitometric
examinations after 12 months varied: in 5 out of 13 examined girls BMD
was improved, in 1 patient it did not change and in 7 girls it deteriorated.
In these 13 patients the mean value of BMD was 0,937g/m2, BMI18,1kg/m2, and oestrogens level - 65 pg/ml. CONCLUSIONS: 1/ The
decrease of BMD in girls with A.N. is a result of starvation, low BMI
and low oestrogens level. 2/ In children with A.N. at the first stage of
illnes we observed a decrease of BMD, which become still lower despite
an increase of body mass in the next 6 months. 3/ In the course of
treatment, children with A.N. should be on a hight caloric diet with a
calcium content adequat for age. 4/ Secondary amenorrhoea despite
body mass normalization is an indication for hormonal treatment.
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KRZYWICA HIPOFOSTATEMICZNA.
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Witold Kołłątaj, Leszek Szewczyk
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Chorób MłodzieŜy Akademii
Medycznej w Lublinie.
Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin.
Rodzinna krzywica hipofosfatemiczna (hipofosfatemia sprzęŜona z
chromosomem X) występuje bardzo rzadko, niemniej pozostaje istotnym
problemem klinicznym, gdyŜ rozpoznana zbyt późno skazuje dziecko na
upośledzenie rozwoju fizycznego i deformacje kończyn wymagające
interwencji chirurgicznej (ortopedycznej).
W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek pięcioletniej
dziewczynki, która pomimo obecności typowego obrazu klinicznego
(niskorosłość, znaczne deformacje kończyn) i typowych wyników badań
laboratoryjnych (znaczna hipofosfatemia, pogranicze hipokalcemii) przez
3 lata pozostawała „w obserwacji ambulatoryjnej” w poradni rejonowej
z powodu „szpotawości kończyn”. Mimo znacznie odbiegających od
normy parametrów rozwojowych: -wysokość ciała i masa ciała << 3
centyla (wysokość poniŜej 3 s.d. od średniej dla wieku), dł. kończyn
dolnych poniŜej 3 s.d. od średniej oraz niepokojącego obrazu radiologicznego kości kończyn dolnych (w wieku 3 5/12 lat znaczne
zniekształcenia trzonów kości długich, przynasady poszerzone,
kielichowate ze strefami nierównomiernego i upośledzonego wapnienia)
pacjentka praktycznie nie była diagnozowana.
W Klinice: TRP 69.1%, PO4- 0.7-0.78 mmol/l, Ca 2.25 mmol/l,
Mg 0.78 mmol/l, prawidłowe stęŜenie 25(OH)D (15.4 ng/ml [norma 1154]) obniŜone stęŜenie 1α25(OH)2D (5.2 pg/ml [norma 15-70]). PTH 56
pg/ml (norma 10-70), ALP 401 U /l, ACP 9.5 U /l. W moczu dobowym:
PO4- 0.36-0.60 mmol /kg c.c., Ca 0.021 mmol /kg c.c.
Stopień zaawansowania zmian kostnych kwalifikuje pacjentkę do
zabiegu chirurgicznej korekcji zniekształceń kończyn dolnych (po
skorygowaniu zaburzeń metabolicznych).

P60
HYPOPHOSPHATEMIC RICKETS.
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Witold Kołłątaj, Leszek Szewczyk
Department of Pediatrics, Endocrinology and Disease of Adolescents.
Medical University, Lublin.
Familiar
hypophosphatemic
rickets
(X-linked
hypophosphataemia) occurs very rarely, nevertheless it makes a
significant medical problem because of the fact that misdiagnosed or late
diagnosed leads to physical development retardation and to severe
deformities of extremities. In the case of severe deformities -the surgical
treatment is needed.
We present the case of the 5 years old girl with X-linked
hypophosphataemia, who was late diagnosed, in spite of appearance of
typical clinical symptoms (short stature and deformities of extremities)
and typical laboratory findings (severe hypophosphataemia, serum
calcium levels at the lower normal range). This girl has been „observed”
(by a family doctor) for 3 years because of „varus deformity of legs”.
In spite of considerably abnormal developmental parameters: height and
weight << 3rd percentile (height >- 3 s.d. for age), length of lower limbs
>- 3 s.d. for age and abnormalities in X-ray images of lower limbs (at the
age of 3 5/12 presence of diaphysial deformations and abnormal
metaphyses with zones of inadequate mineralization) the girl has not
been diagnosed.
After the admission to The Department of Pediatrics,
Endocrinology and Disease of Adolescents: TRP 69.1%, PO4- 0.7-0.78
mmol/l, Ca 2.25 mmol/l, Mg 0.78 mmol/l, normal serum level of
25(OH)D (15.4 ng/ml [n. 11-54]), reduced serum level of 1α25(OH)2D
(5.2 pg/ml [n. 15-70]), PTH 56 pg/ml [n. 10-70], ALP 401 U /l, ACP 9.5
U /l.
24-hour urine: PO4- 0.36-0.60 mmol /kg c.c., Ca 0.021 mmol /kg c.c.
The girl needs surgical treatment because of severe bone deformities.
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P61
HAMOWANIE PROGRESJI NOWOTWORU ORAZ
UBYTKU MASY KOSTNEJ PRZY POMOCY 1α
α-OH
WITAMINY D3 I KLODRONIANU U PACJENTÓW
Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM STERCZA
Barbara Malinowska1, Marek Tałałaj1, Alojzy Witeska2, Robert Jarema2,
Ewa Marcinowska-Suchowierska1. 1Klinika Chorób Wewnętrznych
CMKP, Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa i 2Oddział Urologiczny
CSK MSWiA, Warszawa.
Całkowita blokada androgenowa stosowana w terapii zaawansowanego
raka stercza moŜe powodować ubytek tkanki kostnej i zwiększenie liczby
złamań patologicznych. Aktywne metabolity witaminy D hamują
proliferację komórek nowotworowych, zwiększają stopień ich
zróŜnicowania oraz hamują, 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 jest kliniczna ocena skuteczności 1α-OH witaminy D3 i
klodronianu w hamowaniu progresji raka gruczołu krokowego oraz
zmian kostnych wywoływanych przez całkowitą blokadę androgenową.
Co najmniej 12 miesięczne badania objęły 42 pacjentów z
zaawansowanym rakiem stercza, z przerzutami do układu kostnego,
leczonych orchidektomią z następowym podawaniem flutamidu. 12
chorych otrzymywało dodatkowo 1α-OHD3 w dawce 0,5 µg/d oraz
CaCO3 w dawce 1 g/d, a 15 pacjentów te same leki oraz klodronian w
dawce 1600 mg/d. Stopień zaawansowania nowotworu oceniany był
badaniem USG, metodami biochemicznymi (PSA, fosfataza kwaśna,
PAP) oraz scyntygrafią szkieletu, zaś BMD przy pomocy DXA, a
przebudowa szkieletu w oparciu o pomiary biochemicznych markerów
resorpcji i tworzenia kości.
Wykazano, Ŝe podawanie 1α-OHD3 i klodronianu hamuje ubytek masy
kostnej w kręgosłupie i bliŜszej nasadzie kości udowej, bez istotnych
zmian stęŜenia Ca i P w surowicy krwi. Aktywność fosfatazy zasadowej
w surowicy krwi obniŜała się szybko we wszystkich grupach pacjentów,
natomiast wydalanie wapnia z moczem, które wzrosło u pacjentów z
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całkowitą blokadą androgenową, było hamowane przez klodronian.
Aktywność fosfatazy kwaśnej, jej frakcji sterczowej oraz poziom PSA w
surowicy krwi ulegały szybkiemu obniŜeniu we wszystkich grupach
pacjentów, wskazując na ograniczenie szybkości wzrostu nowotworu
przez stosowaną terapię.

P61
INHIBITION OF NEOPLASM PROGRESSION AND
BONE MASS LOSS WITH 1-α
α VITAMIN D3 AND

325

CLODRONATE IN PATIENTS WITH ADVANCED
PROSTATIC CARCINOMA
Barbara Malinowska1, Marek Tałałaj1, Alojzy Witeska2, Robert Jarema2,
Ewa Marcinowska-Suchowierska1. 1Department of Internal Medicine,
Postgraduate Medical Education Centre, Czerniakowska 231, 00-416
Warsaw and 2Dept. of Urology, Hospital of Min. of Int. Affairs.&
Administration, Warsaw.
A complete androgenic blockade used in the treatment of advanced
protatic carcinoma may result in bone mass loss and increased number of
bone fractures. Active metabolites of vitamin D inhibit the proliferation
of neoplastic cells, increase their differentiation and restrain
angiogenesis. Bisphosphonates, inhibiting bone resorption and reducing a
release of growth factors from bone tissue, can retard development of
bone metastases.
The purpose of the study is to assess whether 1α-OH vitamin D3 and
clodronate are able to retard the progression of prostatic carcinoma and
bone changes induced by androgenic blockade.
42 patients with advanced prostatic carcinoma, with skeletal metastases,
treated with orchidectomy and flutamide were examined for at least 12
months. 12 patients were additionally given 1α-OHD3 in a dose of 0,5 µ
g/d and CaCO3 in a dose of 1 g daily, while 15 patients were treated with
the same drugs and clodronate in a dose of 1600 mg daily. Carcinoma
extension was determined with USG, biochemical analyses (PSA, acid
phosphatase, PAP) and with scintigraphy of the skeleton, while BMD by
means of DXA and bone turnover with biochemical markers of bone
resorption and formation processes.
It was found that treatment with 1α-OHD3 and clodronate decreased
bone mass loss in the lumbar spine and proximal femur, without
significant changes in serum Ca and P concentrations. Serum alkaline
phosphatase activity decreased promptly in all groups of patients, while
urine calcium excretion that increased in patients with complete
androgenic blockade was reduced by clodronate therapy. Serum acid
phosphatase and PAP activities as well as PSA concentration decreased
promptly in all groups of patients indicating inhibition of neoplasm
progression with the treatment used.
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TRUDNOŚCI I BŁĘDY ROZPOZNAWANIA
ZŁOŚLIWEJ PRZEMIANY CHOROBY PAGETA
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Edward Warda, Jacek Kopacz, Tomasz Mazurkiewicz
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
Wśród 19 pacjentów leczonych w Klinice z powodu choroby
Pageta u 8 chorych zanotowaliśmy podejrzenie rozrostu nowotworu w
kości zmienionej przez chorobę. Zmiany takie dotyczyły bliŜszej części
piszczeli 2 chorych, kości udowej 2 chorych i u pojedynczych pacjentów
kości biodrowej, ramiennej i promieniowej.
U 4 chorych obraz radiologiczny rozrastającego się szybko
guzowatego pogrubienia kości sugerował niewątpliwe rozpoznanie
nowotworu złośliwego. W istocie tylko u 57-letniej chorej z guzem
rzepki badanie histopatologiczne potwierdziło utkanie kostniakomięsaka
o umiarkowanym stopniu złośliwości. Rzepkę wycięto.
Z powodu nadmiernego, guzowatego rozrostu kości udowej
55-letniemu męŜczyźnie wyłuszczono kończynę w stawie biodrowym.
Mimo powtarzanych badań mikroskopowych wielu stref rzekomego guza
stwierdziliśmy tylko zmiany typowe dla choroby Pageta. Odległa
katamneza potwierdziła, Ŝe popełniono błąd rozpoznania.

P63
OCENA WARTOŚCI BADAŃ KLINICZNYCH,
OBRAZOWYCH I BIOPTYCZNYCH W ROZPOZNAWANIU PRZERZUTÓW NOWOTWORÓW DO KOŚCI
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Edward Warda, Krzysztof Modrzewski, Tomasz Mazurkiewicz, Jacek
Kopacz
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
Analizowano dokumentację 293 chorych hospitalizowanych w
Klinice Ortopedii z powodu przerzutów nowotworów do kości. Objawy
przerzutu w kości 172 chorych były pierwszym sygnałem utajonego
ogniska pierwotnego nowotworu.
Badania kliniczne, obrazowe i często bioptyczne pozwoliły rozpoznać
w tej grupie przerzuty raka nerki 52 chorych, raka płuc 51 chorych, raka
prostaty u 13, zaś przerzuty raka tarczycy u 5 osób. Leczyliśmy tylko 7
chorych z przerzutami nie rozpoznanego wcześniej raka sutka. Przerzuty
innych nowotworów rozpoznano u 10 chorych. U 34 chorych mimo
wnikliwych róŜnokierunkowych badań nie ustalono ogniska nowotworu
pierwotnego.
Tętnienie powłok nad przerzutem nasuwa podejrzenie raka nerki,
biopsja jest zbędna. Arteriografia nerek u wszystkich chorych poddanych
temu badaniu potwierdziła raka nerki. Badanie USG nerek wykonaliśmy
18 chorym, lecz u dwóch nie ujawniło ono małego guza nerki. Urografii
nie naleŜy wykonywać poniewaŜ potwierdziła guz nerki tylko u jednej
spośród 10 chorych poddanych temu badaniu.
Raki płuc 43 chorych ujawniły juŜ radiogramy klatki piersiowej, a
u 8 chorych konieczne były: bronchoskopia, tomografia komputerowa
płuc i cytologiczne badanie plwociny.
Rozpoznanie raka prostaty obok osteoblastycznych zmian kości
miednicy i kręgosłupa lędźwiowo-krzyŜowego ułatwia badanie per
rectum i wysoki poziom fosfataz a ostatnio PSA w surowicy krwi.
Badanie kliniczne było podstawą rozpoznania raka sutka wszystkich
7 pacjentek.
Trepanobiopsję wykonaliśmy chorych, którzy pozbawieni byli
moŜliwości rozpoznania na podstawie innych badań.

P64 sprawdzić!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OCENA WSKAZAŃ I SPOSOBÓW OPERACYJNEGO
LECZENIA PRZERZUTÓW NOWOTWORÓW DO
KRĘGOSŁUPA
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Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda, Piotr Godlewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
Przerzuty nowotworów do kręgosłupa rozpoznano u 95 chorych, przy
czym w części szyjnej zanotowaliśmy 9 przerzutów, w piersiowej 31,
w lędźwiowej u 55 chorych. Częściowe lub pełne uszkodzenie rdzenia
wystąpiło u 19 chorych, zaś u 22 wykryto objawy ucisku korzeni.
Przyczyną hospitalizacji pozostałych 54 chorych były dokuczliwe bóle
kręgosłupa i złamania trzonów kręgów.
Chorzy z częściowym lub pełnym uszkodzeniem rdzenia często byli
kierowani do Kliniki późno, od 5 dni do 6 miesięcy po wystąpieniu
objawów.
Operacyjnie leczyliśmy 11 chorych. Wskazaniem do zabiegu
8 chorych były narastające objawy korzeniowe, pełne uszkodzenie
rdzenia jednej chorej oraz narastające niedowłady i duŜe bóle innego
pacjenta.
Operowano przerzuty części szyjnej kręgosłupa 3 osób, piersiowej
3 chorych i lędźwiowej części kręgosłupa 5 chorych..
Tylko u jednej osoby operowanej przed 20 laty wykonano
laminektomię odbarczającą, która nie była skuteczna gdyŜ dolegliwości
powróciły juŜ po 3 miesiącach. Pozostałym chorym resekowano przerzut
i stabilizowano kręgosłup.
Rozległość resekcji i sposób leczenia zaleŜał od przewidywanego
okresu przeŜycia. U 5 osób rokujących przeŜycie jedynie do 1 roku
wykonaliśmy resekcję przerzutu i stabilizację z tylnej strony. U chorych
rokujących dłuŜsze przeŜycie usuwaliśmy przerzut równieŜ z dojścia
przedniego.
W okresie ubiegłych 6 lat po usunięciu przerzutu stosowaliśmy
transpedikularną stabilizację kręgosłupa sposobem Klugera.
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OCENA WSKAZAŃ I SPOSOBÓW OPERACYJNEGO
LECZENIA PRZERZUTÓW NOWOTWORÓW DO
KRĘGOSŁUPA
Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda, Piotr Godlewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
Przerzuty nowotworów do kręgosłupa rozpoznano u 95 chorych, przy
czym w części szyjnej zanotowaliśmy 9 przerzutów, w piersiowej 31,
w lędźwiowej u 55 chorych. Częściowe lub pełne uszkodzenie rdzenia
wystąpiło u 19 chorych, zaś u 22 wykryto objawy ucisku korzeni.
Przyczyną hospitalizacji pozostałych 54 chorych były dokuczliwe bóle
kręgosłupa i złamania trzonów kręgów.
Chorzy z częściowym lub pełnym uszkodzeniem rdzenia często byli
kierowani do Kliniki późno, od 5 dni do 6 miesięcy po wystąpieniu
objawów.
Operacyjnie leczyliśmy 11 chorych. Wskazaniem do zabiegu
8 chorych były narastające objawy korzeniowe, pełne uszkodzenie
rdzenia jednej chorej oraz narastające niedowłady i duŜe bóle innego
pacjenta.
Operowano przerzuty części szyjnej kręgosłupa 3 osób, piersiowej
3 chorych i lędźwiowej części kręgosłupa 5 chorych..
Tylko u jednej osoby operowanej przed 20 laty wykonano
laminektomię odbarczającą, która nie była skuteczna gdyŜ dolegliwości
powróciły juŜ po 3 miesiącach. Pozostałym chorym resekowano przerzut
i stabilizowano kręgosłup.
Rozległość resekcji i sposób leczenia zaleŜał od przewidywanego
okresu przeŜycia. U 5 osób rokujących przeŜycie jedynie do 1 roku
wykonaliśmy resekcję przerzutu i stabilizację z tylnej strony. U chorych
rokujących dłuŜsze przeŜycie usuwaliśmy przerzut równieŜ z dojścia
przedniego.
W okresie ubiegłych 6 lat po usunięciu przerzutu stosowaliśmy
transpedikularną stabilizację kręgosłupa sposobem Klugera.
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MONITOROWANIE SKUTECZNOŚCI LECZENIA
PAMIDRONIANEM PRZERZUTÓW DO KOŚCI
PRZY UśYCIU MARKERÓW RESORBCJI KOSTNEJ
Janusz Pawlęga, Jan Bahyrycz, Agnieszka Adamczyk
Kl. Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Pracownia
Radiobiologii Instytutu Onkologii w Krakowie.
Korespondencja: Kl. Onkologii ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków.
Badaniem objęto 20 pacjentów z rozsiewem procesu nowotworowego
do kości ( rak piersi = 9, rak prostaty = 2, rak płuca = 4, szpiczak mnogi
= 3, rak nerki = 1, rak pęcherza = 1. U chorych stosowano pamidronian
(Aredię) – 90mg co 4 tygodnie, a takŜe w zaleŜności od wskazań chemio, hormono-, oraz radioterapię.
Skuteczność leczenia przerzutów do kości monitorowano oceniając
poziom NTX w moczu (0,1,3,6 miesiąc leczenia), dolegliwości bólowe
(przed kaŜdym podaniem Aredii), oraz obraz radiologiczny kości (1,3,6
miesiąc leczenia).
Otrzymane wyniki: Tabela 1 –procentowy spadek NTX w stosunku
do poziomu wyjściowego w zaleŜności od zmian dolegliwości bólowych.

Po 1 miesiącu
Po 3 miesiącach
Po 6 miesiącach
Średnia zmiana

Dol. bólowe
malejące
77.6% (n=5)
80% (n=4)
78.6% (n=5)
78.7%

Dol. bólowe bez
zmian
51% (n=13)
55% (n=11)
95% (n=1)
67%

Dol. bólowe
narastające
46% (n=1)
68% (n=3)
53% (n=2)
55.7%

Wnioski:
1. Stwierdzony po 1 miesiącu spadek wyjściowego poziomu NTX o
ponad 75% wskazuje na skuteczność przeciwbólową tego leczenia i
celowość jego kontynuacji.
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UZUPEŁNIAJĄCA
PLASTYKA KOSTNA
PANEWKI W CEMENTOWEJ ALLOPLASTYCE
STAWU BIODROWEGO
Julian Dutka, Paweł Sosin, Mariusz Urban.
Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego
im. St. śeromskiego 31-913 Kraków, os.Na Skarpie 66
Retrospektywnej ocenie poddano wyniki cementowych alloplastyk
całkowi- tych biodra z palstyką kostną panewki, wykonanych w latach
1989-1997 w tutejszym Oddziale u 103 chorych. Średnia wieku dla 85
kobiet wynosiła 65 lat, dla 18 męŜczyzn wynosiła 66,9 lat. Badaniem
objęto 108 alloplastyk biodra wykonanych z uŜyciem endoprotezy
Wellera w 62 przypadkach, Charnleya w 28 , Ultima-Straight w 12 oraz
Centrament w 6 przypadkach. W 71 przypadkach wskazaniem do
operacji była koksartroza pierwotna, w 9 zmiany pourazowe, w 27 rzs i w
1 wrodzone zwichnięcie biodra. Okres obserwacji wahał się od 12
miesięcy do 9 lat i 8 miesięcy (średnio 3 lata i 6 miesięcy). Pierwotna
plastyka kostna panewki w 61 przypadkach miała charakter wypełnienia
przeszczepami gąbczastymi torbieli lub jamistych ubytków panewki, w
34 przypadkach polegała na wypełnieniu dna przeszczepami gąbczastymi
auto- i allogennymi panewki protruzyjnej oraz w 13 przypadkach na
nadbudowie autogennym przeszczepem korowo-gąbczastym stropu
panewki. W 16 przypadkach zastosowano przeszczepy auto- i allogenne,
w 92 wyłącznie przeszczepy autogenne. Oceny klinicznej i
radiologicznej dokonano w oparciu o kryteria podane prez wspólny
komitet The Hip Society, SICOT i AAOS. W analizowanym materiale
stwierdzono 94,2% wyników bardzo dobrych i dobrych, oraz 5,8%
dostatecznych i złych. Uzyskane wyniki są jedynie nieznacznie gorsze od
tych uzyskiwanych w przypadku alloplastyk calkowitych bez plastyki
kostnej panewki. Plastyka kostna panewki jest niezbędną w uzyskaniu
dobrego wyniku alloplastyki w przypadkach technicznie trudnych
związanych z defektem kostnym panewki.
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ACETABULAR BONE GRAFTING IN PRIMARY
TOTAL HIP ARTHROPLASTY
Julian Dutka, Paweł Sosin, Mariusz Urban.
Ward of Orthopedic and Taumatologic Surgery, śeromski’s City
Hospital in Cracow, Poland
108 hips in 103 patients which had been operated in our Ward
in 1989-1997 were retrospectively evaluated. There 85 women (mean
age: 65 years) and 18 men (mean age: 66,9 years). The mean time of
follow-up was 3 years and 6 months (form 6 to116 mmonths). In 71 hips
there were idiopathic coxarthritis, in 9 hips post-traumatic lesions, in 27
hips rheumatoid arthritis and there was 1 congenital dislocation of the
hip. Cement total hip arthroplasty was made in all evaluated cases. In 62
hips there were Weller prostheses, in 28 Charnley prostheses, in 12
Ultima-Straight prostheses and in 6 hips there were Centrament
prostheses. In presented material there were used three main types of the
acetabular bone grafting: the so-called „bone stocking” with autogenic
cancellous bone grafts in the cases of bone cysts and cavitary lesions; the
augmentation of the protrusive acetabulum with autogenic cancellous
bone grafts with/without allogenic bone grafts; and reconstruction of the
roof of the acetabulum with autogenic cortico-cancellous bone grafts. In
16 cases there were used simultaneously autogenic and allogenic bone
grafts, in 92 cases there were used only autogenic one. The evaluation of
hip arthroplasties was based on criterion proposed by joined committee
of The Hip Society, SICOPT and AAOS. There were good and excellent
results in 94,8% and poor or bad results in 5,2%. Achieved results are
only little poorer than those in primary total hip arthroplasies without
acetabular bone grafting. The results in presented paper supports the
opinion that acetabular bone grafting is useful tool in reconstructive
surgery of the hip and allow to achieve good result in technical difficult
acetabuli.
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P68
ROCZNE ZMIANY GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI
W SĄSIEDZTWIE TRZPIENI EXETER WSZCZEPIONYCH Z UśYCIEM PRZESZCZEPÓW KOSTNYCH
Mirosław Jabłoński1, Mieczysław Gorzelak1 , Andrzej Bednarek1, Jacek
Walawski1, Maciej Patyra1, Adam Orzechowski2
1
Katedra i Klinika Ortopedii i 2Zakład Fizyki
Akademii Medycznej w Lublinie,20-950 Lublin, ul.Jaczewskiego 8
Cel pracy: Densytometryczna ocena zmian gęstości mineralnej kości
w sąsiedztwie trzpieni Exeter uŜytych podczas zabiegów rewizyjnych.
Materiał i metody: Ocenie densytometrycznej poddano łoŜysko kostne w
strefach Gruena-Amstutza wokół trzpieni Exeter wszczepionych 11
kobietom podczas zabiegów rewizyjnych z uŜyciem ubitych
przeszczepów kości gąbczastej. Średni wiek badanych kobiet wynosił 62
lata (57-68), wzrost 160 cm (156-162), masa ciała 68 kg (65-72). Badania
wykonano przy pomocy aparatu QDR 4500A firmy Hologic tuŜ po
zabiegu operacyjnym oraz po roku. Do analizy statystycznej posłuŜono
się testami T- Studenta dla zmiennych połączonych (program Statistica
5.0).
Wyniki: Stwierdzono statystycznie istotny wzrost (p<0,03) gęstości
mineralnej kości w 2,3,5 i 6 strefie Gruena-Amstutza w badanej grupie
pacjentek odpowiednio o 9,92%, 3,13%,11,15% i 9,06% wartości
początkowej.
Wniosek: W sąsiedztwie trzpienia Exeter wszczepionego z uŜyciem
ubitych przeszczepów rok po zabiegu wzrosła istotnie gęstość kości
oceniona densytometrycznie.
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ONE YEAR CHANGES IN BONE MINERAL DENSITY
AROUND EXETER STEMS IMPLANTED WITH THE
USE OF IMPACTED BONE GRAFTS
Mirosław Jabłoński1, Mieczysław Gorzelak1 , Andrzej Bednarek1,
Jacek Walawski1, Maciej Patyra1, Adam Orzechowski2
1
Katedra i Klinika Ortopedii i 2Zakład Fizyki
Akademii Medycznej w Lublinie,20-950 Lublin, ul.Jaczewskiego 8
Aim: Densitometric assessment of Gruen-Amstutz zones around Exeter
stems in revision replacements.
Material and method: Mean age of investigated female patients was 62
years (range 57-68), height160 cm (range 156-162), body mass 68 kg
(range 65-72). With the use of orthopaedic software of Hologic QDR
4500A bone mineral density around 11 Exeter revision stems implanted
with impacted bone grafts was assessed within two weeks after operation
and one year later. Statistical analysis was performed with the use of
paired T-tests (Statistica 5.0).
Results: Significant increase of bone mineral density was found in 2,3,5
and 6 Gruen-Amstutz zones respectively of 9,92%, 3,13%, 11,15% and
9,06% of initial value.
Conclusion: Impacted bone grafting technique combined with Exeter
stem provides important increase of bone mineral density in 2,3,5 and 6
Gruen-Amstutz zones within one year after operation.
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ZMIANY GĘSTOŚCI MINERALNEJ U KOBIET
I MĘśCZYZN W STREFACH GRUENA-AMSTUTZA
W SĄSIEDZTWIE TRZPIENIA PARHOFERAMÖNCHA
Jacek Walawski1, Maciej Patyra1, Mieczysław Gorzelak1, Mirosław
Jabłoński1, Adam Orzechowski2, 1Katedra i Klinika Ortopedii i 2Zakład
Fizyki Akademii Medycznej w Lublinie,20-950Lublin, ul.Jaczewskiego 8
Cel pracy: Densytometryczna ocena wpływu płci na roczne zmiany
gęstości kości w strefach Gruena-Amstutza w sąsiedztwie
bezcementowego trzpienia protezy Parhofera-Möncha
Materiał i metody: Ocenie densytometrycznej aparatem Hologic 4500A
poddano bliŜszą część kości udowej 9 męŜczyzn (średni wiek 60 lat) oraz
8 kobiet (średni wiek 57 lat) po wszczepieniu bezcementowego trzpienia
protezy Parhofera-Möncha. Badanie wykonano wkrótce po operacji oraz
rok później. Zmiany gęstości kości poddano analizie statystycznej
testami T-Studenta przy pomocy programu Statistica 5.0.
Wyniki: U kobiet stwierdzono istotnie mniejszy względny spadek
mineralnej gęstości kości w strefie 7 Gruena-Amstutza (13,2% vs.
27% u męŜczyzn, p=0,02). W pozostałych strefach nie zaobserwowano
róŜnic w badanych grupach.
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CHANGES RELATED TO SEX IN BONE MINERAL
DENSITY AROUND PARHOFER-MÖNCH’S
CEMENTLESS FEMORAL STEM
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Jacek Walawski1, Maciej Patyra1, Mieczysław Gorzelak1, Mirosław
Jabłoński1, Adam Orzechowski2, 1Katedra i Klinika Ortopedii i 2Zakład
Fizyki Akademii Medycznej w Lublinie,20-950Lublin, ul.Jaczewskiego 8
Aim: Densitometric study of Gruen-Amstustz zones neighbouring
cementless Parhofer-Mönch’s femoral stem in female and male patients.
Material and method: 8 females (mean age 57years) and 9 males (mean
age 60 years) were included in the study. Within a fortnight after the
implantation and one year later densitometric assessment of the proximal
femur with Parhofer-Mönch’s cementless stem was performed with
Hologic 4500A orthopaedic software.Changes in bone mineral density
referred to modified Gruen-Amstutz zones were recorded and statistically
analysed with Statistica 5.0.
Results: A significant less bone loss was observed in females in GruenAmstutz 7 zone of lesser trochanter region (13.2% vs.27% in males,
p=0.02). No statistically significant differences in bone loss pattern
between sexes were demonstrated in zones 1,2,3,4,5 and 6.

P70
SPOśYCIE WAPNIA Z MLEKA A GĘSTOŚĆ
MINERALNA KOŚCI UDOWEJ U ZDROWYCH
MĘśCZYZN Z REGIONU WARSZAWSKIEGO
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Andrzej Sawicki1, 3, Krzysztof Godwod4, Andrzej Dębiński1,
Jadwiga Charzewska2.
1
Samodzielna Pracownia Metabolizmu Mineralnego i Chorób Kości
i 2 Zakład Epidemiologii śywienia Instytutu śywności i śywienia,
3
Warszawskie Centrum Osteoporozy i Gospodarki Wapniowej
„Osteomed”, 4 Instytut Fizyki PAN,
Warszawskie Centrum Osteoporozy i Gospodarki Wapniowej
„Osteomed” 02-341 Warszawa, ul. Białobrzeska 40A
Celem pracy było zbadanie relacji pomiędzy gęstością
minerałów przynasady bliŜszej kości udowej a spoŜyciem wapnia z
mleka i jego przetworów (CaML) u zdrowych męŜczyzn z regionu
warszawskiego.
W oparciu o system PESEL wylosowano próbkę populacyjną
750 męŜczyzn w wieku od 20 do 80 lat. Badania wykonano u 202
męŜczyzn. Densytometryczny pomiar BMD szyjki kości udowej
(BMD-FN), trójkąta Warda (BMD-FW) oraz krętarza większego
(BMD-FT) wykonano aparatem firmy Lunar typ DPX-L. Dobowe
spoŜycie wapnia z mleka i jego przetworów oceniono w oparciu o
ankietę wywiadu Ŝywieniowego. Do analizy statystycznej uŜyto
metod regresji liniowej i wielorakiej
Stwierdzono, Ŝe BMD przynasady bliŜszej kości udowej
obniŜa się wraz z wiekiem badanych juŜ od końca 3 dekady Ŝycia.
Zaobserwowano obniŜenie się CaML wraz z wiekiem badanych z
1011±403 mg Ca/d pomiędzy 20-30 r. Ŝ. do 458±255 mg Ca/d po 70
r. Ŝ. Stwierdzono znamienną ujemną korelację pomiędzy CaML a
wiekiem badanych (r= -0,369; p<0,01). Wykazano wysoce
znamienne ujemne korelacje pomiędzy BMD-FN i BMD-FW a
wiekiem badanych (r=-0,497 p<0,001; r=-0,639 p<0,001
odpowiednio) oraz pomiędzy BMD-FN i BMD-FW a CaML (r=0,254 p<0,01; r=-0,357 p<0,001 odpowiednio)
Gęstość minerałów szyjki kości udowej oraz trójkąta Ward’a
u zdrowych męŜczyzn z regionu warszawskiego jest zaleŜna od wieku i
spoŜycia wapnia z mleka i jego przetworów.
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CONSUMPTION OF CALCIUM FROM MILK AND
FEMUR BONE MINERAL DENSITY IN MEN
Andrzej Sawicki1, 3, Krzysztof Godwod4, Andrzej Dębiński1,

340

Jadwiga Charzewska2.
1
Mineral Metabolism and Bone Disease Dept. and
2
Department of Epidemiology, National Food and Nutrition Institute,
3
Warsaw Osteoporosis and Calcium Metabolism Centre „Osteomed”,
4
Institute of Physics Polish Academy of Science,
Warsaw Osteoporosis and Calcium Metabolism Centre „Osteomed”,
Białobrzeska St 40A, 02-341 Warsaw
Assessment of bone mineral density of men in different age and
its dependence on calcium intake from diary products was the aim of this
study.
Bone mineral density of femur and calcium intake from milk and
diary products (CaML) were evaluated in 202 men from Warsaw region
aged between 20 and 80 years without risk factors of secondary
osteoporosis. Bone mineral density in three regions of femur: neck
(BMD-FN), Ward’s triangle (BMD-FW) and trochanter (BMD-FT) was
measured by dual-energy X-ray absorptiometry (Lunar DPX-L). Calcium
intake from milk was assessed by food-frequency questionnaire.
Association between BMD, age and calcium intake was evaluated using
the linear and multiple correlation coefficient.
Bone mineral density of femur decreased with age started from
the thirties. Calcium intake from milk extended from 1011±403 mgCa/d
to 458±255 mgCa/d. Correlation between BMD-FN or BMD-FW and age
was significant (r= - 0,497 p<0,001: r = -0.639; p<0.001 respectively)
Correlation between BMD-FN or BMD-FW and CaML (r=-0,254
p<0,01; r = -0.357; p<0.001respectively) was found. Also negative
correlation between age and CaML was observed (r = -0.396; p<0.001).
Conclusion: Bone mineral density of men femur neck and femur
Ward’s triangle significantly correlated with age and calcium intake from
diary products.
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WPŁYW PAMIDRONIANU DWUSODOWEGO
NA ROZWÓJ OSTEOPENII WYWOŁANEJ
OWARIEKTOMIĄ U SZCZURÓW
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Maria Pytlik, Waldemar Janiec, Leszek Śliwiński, ElŜbieta Dąbek,
Joanna Folwarczna, Barbara Nowińska, Urszula Cegieła, Ilona
Kaczmarczyk- Sedlak, Katedra i Zakład Farmakologii, Śląska Akademia
Medyczna, Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Model eksperymentalnej osteopenii wywołanej owariektomią
u szczurów moŜe odzwierciedlać zaburzenia występujące w osteoporozie
rozwijającej się po menopauzie na skutek wypadnięcia czynności
hormonalnej jajników.
Bifosfoniany stanowią nową grupę leków stosowanych
w schorzeniach przebiegających z nadmierną resorpcją kości. Celem
pracy było zbadanie wpływu pamidronianu dwusodowego (3 mg/kg s.c.
dziennie) podawanego przez 3 lub 6 tygodni na rozwój osteopenii
wywołanej obustronną owariektomią u 3-miesięcznych samic szczurów
szczepu Wistar. Badania przeprowadzono na 4 grupach zwierząt: I Kontrola, II - Owariektomia, III - Pamidronian, IV - Owariektomia
+ Pamidronian. Grupy te podzielono na dwie podgrupy (3 i 6 tygodni).
U szczurów wszystkich grup oznaczano masę, długość, średnicę,
zawartość substancji mineralnych i wapnia w kości piszczelowej i
udowej; w kości piszczelowej oznaczano: grubość osteoidu i przyrost
kości od strony periosteum i endosteum oraz powierzchnię przekroju
poprzecznego trzonu kości i jamy szpikowej kości; w kości udowej:
szerokość chrząstki nasadowej i grubość beleczek kostnych przynasady.
Badano takŜe właściwości mechaniczne kości udowej.
Obustronna owariektomia wywołała w układzie kostnym samic
szczurów zmiany o cechach osteopenii.
Pamidronian
zastosowany w dawce 3 mg/kg s.c. dziennie przez 3 lub 6 tygodni u
samic szczurów kontrolnych powodował rozwój zmian o cechach
osteopetrozy. Zastosowanie pamidronianu w dawce 3 mg/kg s.c. dziennie
u szczurów owariektomizowanych zapobiegało rozwojowi osteopenii
wywołanej obustronną owariektomią.
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EFFECT OF DISODIUM PAMIDRONATE ON
DEVELOPMENT OF OSTEOPENIA INDUCED BY
OVARIECTOMY IN RATS
Maria Pytlik, Waldemar Janiec, Leszek Śliwiński, ElŜbieta Dąbek,
Joanna Folwarczna, Barbara Nowińska, Urszula Cegieła, Ilona
Kaczmarczyk- Sedlak, Department of Pharmacology, Silesian School of
Medicine, Jagiellońska 4, 41-200, Sosnowiec, Poland
Experimental osteopenia caused by ovariectomy in rats may
reflect postmenopausal bone changes which are the effect of estrogen
deficiency. Postmenopausal osteoporosis commonly occurs in elderly
women.
Bisphosphonates are a new drug group used in excessive bone
resorption. The aim of the present study was to investigate the effects of
disodium pamidronate (3 mg/kg s.c. daily) administered for 3 or 6 weeks
on development of osteopenia caused by bilateral ovariectomy in 3month-old female Wistar rats.
The experiments were carried out on 4 groups of animals: I Control, II - Ovariectomy, III - Pamidronate, IV - Ovariectomy
+ Pamidronate. Each group was divided into 2 subgroups (3 or 6 weeks).
Bone mass, length, diameter, mineral and calcium content in the tibia and
femur, width of endosteal and periosteal osteoid, endosteal and periosteal
transverse growth, transverse cross-section area of the diaphysis and of
the marrow cavity in the tibia, width of epiphyseal cartilage and width
of trabeculae in the femur were examined. Mechanical properties of the
femur were also studied.
Bilateral ovariectomy resulted in osteopenic changes in the
osseous system. Diminished mechanical strength of the femur and
decreases in bone mineral content, widening of the marrow cavity and
thinning of trabeculae in the femur were observed.
Disodium pamidronate (3 mg/kg s.c. daily for 3 or 6 weeks)
administered to the control female rats caused osteopetrotic changes.
Administration of disodium pamidronate in a dose of 3 mg/kg
s.c. daily for 3 and 6 weeks to the ovariectomized rats inhibited the
development of osteopenia induced by bilateral ovariectomy.
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WPŁYW INHIBITORÓW COX-1 I COX-2 NA
WŁASNOŚCI MECHANICZNE KOŚCI UDOWEJ
U OWARIEKTOMIZOWANYCH SZCZURÓW
Leszek Śliwiński, Maria Pytlik, Waldemar Janiec, Joanna Folwarczna,
Urszula Cegieła, Barbara Nowińska, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Janusz
Suchan, Katedra i Zakład Farmakologii, Śląska Akademia Medyczna,
Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
W
ostatnich
latach
wykryto
niezaleŜne izoenzymy
cyklooksygenazy: COX-1 - konstytutywną lub COX-2 - indukowaną,
biorące udział w syntezie prostaglandyn. Niesteroidowe leki
przeciwzapalne wykazują róŜne powinowactwo do cyklooksygenaz.
Celem pracy było zbadanie wpływu wybiórczego inhibitora
COX-1 - indometacyny, selektywnego inhibitora COX-2 - etodolaku oraz
nieselektywnego inhibitora obu izoenzymów - diklofenaku na rozwój
osteopenii wywołanej obustronną owariektomią u 3 miesięcznych samic
szczurów szczepu Wistar.
Badania przeprowadzono na 8 grupach szczurów: I i V Kontrola, II i VI - Diklofenak (1 mg/kg m.c.p.o. dziennie), III i VII Etodolak (2 mg/kg m.c.p.o. dziennie), IV i VIII - Indometacyna (1 mg/kg
m.c.p.o. dziennie). Szczury z grup I-IV były pozornie operowane, a
szczury z grup V-VIII były owariektomizowane. Badane leki podawano
przez 4 tygodnie.
U szczurów wszystkich grup badano właściwości mechaniczne
trzonu i szyjki kości udowej oraz oznaczano masę, długość, średnicę,
zawartość substancji mineralnych i wapnia w kości piszczelowej i
udowej, w kości piszczelowej oznaczano: grubość osteoidu i przyrost
kości od strony periosteum i endosteum oraz powierzchnię przekroju
poprzecznego trzonu kości i jamy szpikowej kości, w kości udowej
oznaczano: szerokość chrząstki nasadowej i grubość beleczek kostnych
przynasady.
Obustronna owariektomia wywołała w układzie kostnym samic
szczurów zmiany o cechach osteopenii. Diklofenak oraz etodolak
poprawiały wytrzymałość mechaniczną kości udowej i szyjki kości

345

udowej zarówno u szczurów pozornie operowanych, jak i
owariektomizowanych.
Indometacyna
poprawiała
wytrzymałość
mechaniczną kości udowej u szczurów owariektomizowanych.
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EFFECTS OF INHIBITORS OF COX-1 AND COX-2 ON
MECHANICAL PROPERTIES OF THE FEMUR IN
THE OVARIECTOMIZED RATS
Leszek Śliwiński, Maria Pytlik, Waldemar Janiec, Joanna Folwarczna,
Urszula Cegieła, Barbara Nowińska, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Janusz
Suchan, Department of Pharmacology, Silesian School of Medicine,
Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, Poland
Two independent isozymes of cyclooxygenase, constitutive
cyclooxygenase (COX-1) and inducible cyclooxygenase (COX-2), taking
part in the synthesis of prostaglandins, are known. The non-steroidal
anti-inflammatory drugs used in medicine have different affinity to the
cyclooxygenases.
The aim of the present study was to investigate the effects of a
selective inhibitor of COX-1 - indometacin, a selective inhibitor of COX2 - etodolac and a non-selective inhibitor of both isozymes - diclofenac
on development of osteopenia induced by bilateral ovariectomy in 3month-old female Wistar rats.
The experiments were carried out on 8 groups of rats: I and V Control, II and VI - Diclofenac (1 mg/kg p.o. daily), III and VII Etodolac (2 mg/kg p.o. daily), IV and VIII - Indometacin (1 mg/kg p.o.
daily). Groups I-IV were sham-operated, groups V-VIII were
ovariectomized. The drugs were administered for 4 weeks.
Mechanical properties of the femur were studied. Bone mass,
length, diameter, mineral and calcium content in the tibia and femur,
width of periosteal and endosteal osteoid, periosteal and endosteal
transverse growth, transverse cross-section area of the diaphysis and
marrow cavity in the tibia, width of epiphyseal cartilage and width of
trabeculae in the metaphysis in the femur were examined.

Bilateral ovariectomy caused osteopenic changes in the rat
osseous system. Diclofenac and etodolac improved mechanical
properties of the diaphysis and neck of the femur in the sham-
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operated and ovariectomized rats. Indometacin improved
mechanical properties of the femur in the ovariectomized rats.
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WPŁYW FLUORKU SODU NA UKŁAD KOSTNY
U SZCZURÓW
Barbara Nowińska, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Waldemar Janiec, Joanna
Folwarczna, Maria Pytlik, Urszula Cegieła, Leszek Śliwiński, Katedra
i Zakład Farmakologii, Śląska Akademia Medyczna, Jagiellońska 4, 41200 Sosnowiec
Stosowanie fluorku sodu w leczeniu osteoporozy od lat wzbudza
kontrowersje. Wynika to nie tylko z róŜnej oceny klinicznej jego
działania, ale takŜe z braku zadowalającego wyjaśnienia mechanizmu
działania. Dla poznania tego zagadnienia podjęto próbę zbadania wpływu
tego związku na ukrwienie tkanki kostnej u szczurów oraz na jej
strukturę.
Badania wykonano na szczurach samcach szczepu Wistar,
którym podawano fluorek sodu w dawce 1 lub 10 mg/kg m.c.p.o.
dziennie przez 4 tygodnie. Zmiany w ukrwieniu kości oceniano na
podstawie pomiaru ciśnienia krwi w jamie szpikowej kości udowej i w
tętnicy szyjnej, natomiast zmiany w strukturze tkanki kostnej określano
na podstawie oznaczeń: powierzchni przekroju poprzecznego trzonu i
jamy szpikowej kości piszczelowej, szerokości osteoidu i przyrostu kości
na grubość od strony okostnej i jamy szpikowej, grubości beleczek i
szerokości chrząstki nasadowej kości udowej.
Podawanie fluorku sodu spowodowało spadek ciśnienia krwi
w jamie szpikowej kości długiej bez wpływu na ciśnienie krwi w tętnicy
szyjnej. Jednocześnie stwierdzono liczne zmiany w metabolizmie tkanki
kostnej o złoŜonym charakterze, które moŜna określić mianem osteopatii
fluorowej (nasilenie procesów kościotworzenia przy jednoczesnym
zaburzeniu procesów mineralizacji i nasileniu resorpcji tkanki kostnej).
Zmiany te występowały juŜ po stosowaniu fluorku sodu w małej dawce
(1 mg/kg m.c.p.o. dziennie) i ulegały nasileniu po stosowaniu tego
związku w dawce większej (10 mg/kg m.c.p.o. dziennie).
Obserwowane zmiany ciśnienia krwi w jamie szpikowej kości
długiej mogą być wynikiem upośledzenia ukrwienia kości na skutek
powstałych zmian w strukturze kości wywołanych podawaniem fluorku
sodu.
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EFFECT OF SODIUM FLUORIDE ON THE OSSEOUS
SYSTEM IN RATS
Barbara Nowińska, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Waldemar Janiec, Joanna
Folwarczna, Maria Pytlik, Urszula Cegieła, Leszek Śliwiński,
Department of Pharmacology, Silesian School of Medicine, Jagiellońska
4, 41-200 Sosnowiec, Poland

The use of sodium fluoride in the treatment of osteoporosis
is controversial. There are different clinical data concerning their
efficacy. The exact mechanism of their effect on bones is not clear.
The aim of the present study was to investigate the effect of sodium
fluoride on the blood flow and bone structure in rats.
The experiments were carried out on male Wistar rats,
which were administered sodium fluoride (1 or 10 mg/kg p.o. daily)
for 4 weeks. The changes in the bone blood flow were determined
by the measurement of the blood pressure in the marrow cavity of
the femur and in the carotid artery. The changes in the structure of
the bone tissue were also studied. The transverse cross-section area
of the diaphysis and of the marrow cavity in the tibia, width of
periosteal and endosteal osteoid, periosteal and endosteal transverse
growth in the tibia, width of trabeculae and width of epiphyseal
cartilage in the femur were examined.
The administration of sodium fluoride caused a decrease in
the blood pressure in the marrow cavity of the femur and did not
affect the blood pressure in the carotid artery. The complex changes
in the bone tissue metabolism were observed (intensification of
bone resorption and bone formation, with simultaneous disorder of
mineralization). The changes were stronger after administration of
sodium fluoride in a dose of 10 mg/kg p.o. daily.
The observed changes in the blood pressure in the marrow
cavity of the femur could be the result of the impairment of bone
blood flow caused by the changes in the bone structure induced by
administration of sodium fluoride.
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WPŁYW AMSAKRYNY I CYTARABINY NA UKŁAD
KOSTNY U SZCZURÓW
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Urszula Cegieła, Waldemar Janiec, Joanna Folwarczna, Ilona
Kaczmarczyk-Sedlak, Barbara Nowińska, Maria Pytlik, Leszek
Śliwiński, Katedra i Zakład Farmakologii, Śląska Akademia Medyczna,
Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Rozwój chorób nowotworowych moŜe prowadzić do róŜnych
zmian metabolicznych w tkance kostnej. Celem pracy było zbadanie
wpływu stosowania amsakryny lub cytarabiny na układ kostny szczurów.
Badania zostały przeprowadzone na 40 szczurach samcach
szczepu Wistar o wyjściowej masie ciała 115 - 135 g. Amsakrynę lub
cytarabinę podawano podskórnie w dawce 3 mg/kg m.c./dzień przez
okres 4 tygodni. Cytarabinę podawano codziennie, natomiast amsakrynę
podawano przez pierwsze 7 dni codziennie, a następnie po 5-dniowej
przerwie co drugi dzień, aŜ do zakończenia eksperymentu. Oznaczano
masę, długość, średnicę, wbudowywanie i uwalnianie 45Ca, zawartość
substancji mineralnych i wapnia w badanych kościach, przyrost na
grubość oraz szerokość osteoidu od strony endosteum i periosteum,
powierzchnię przekroju poprzecznego kości korowej piszczeli i
powierzchnię przekroju poprzecznego jamy szpikowej w kości
piszczelowej, grubość chrząstki nasadowej i beleczek kostnych oraz
własności mechaniczne kości udowej.
Podawanie amsakryny powoduje u szczurów rozwój osteopenii
charakteryzującej się zmniejszeniem masy kości, wbudowywania
i uwalniania 45Ca oraz zawartości substancji mineralnych w badanych
kościach, zmniejszeniem długości i średnicy kości długich,
zmniejszeniem powierzchni przekroju poprzecznego kości korowej
piszczeli oraz zmniejszeniem przyrostu na grubość i szerokości osteoidu
od strony endosteum i periosteum w kości piszczelowej, a takŜe
zmniejszeniem grubości chrząstki nasadowej, ścieńczeniem beleczek
kostnych i zmniejszeniem wytrzymałości mechanicznej kości udowej.
Znacznie mniejsze uszkodzenia procesów przebudowy tkanki kostnej
stwierdzono po stosowaniu cytarabiny, które charakteryzowały się
głównie zmniejszeniem wbudowywania i uwalniania 45Ca oraz
zmniejszeniem zawartości substancji mineralnych w badanych kościach.
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EFFECTS OF AMSACRINE AND CYTARABINE ON
THE OSSEOUS SYSTEM IN RATS
Urszula Cegieła, Waldemar Janiec, Joanna Folwarczna, Ilona
Kaczmarczyk-Sedlak, Barbara Nowińska, Maria Pytlik, Leszek
Śliwiński, Department of Pharmacology, Silesian School of Medicine,
Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, Poland
Development of neoplastic diseases can lead to different
metabolic changes in the bone tissue. The aim of the present study was to
investigate effects of two antineoplastic agents: amsacrine and cytarabine
on the osseous system in rats.
The experiments were carried out on 40 male Wistar rats (initial
body mass: 115 - 135 g). Amsacrine or cytarabine were administered
subcutaneously in a dose of 3 mg/kg daily for four weeks. Cytarabine
was administered every day, whereas amsacrine was administered every
day for the first 7 days and then, after a five-day break, every second day
up to the end of the experiment. The results were compared with those of
appropriate control groups. Bone mass, length, diameter, mineral and
calcium content, incorporation and release of 45Ca in bones, transverse
growth, width of endosteal and periosteal osteoid, transverse crosssection area of the cortical part of the diaphysis and of the marrow cavity
in the tibia, width of epiphyseal cartilage, width of trabeculae and
mechanical properties in the femur were examined.
Administration of amsacrine caused osteopenic changes in rat
bones, with decreases in bone mass, mineral content, longitudinal and
transverse growth of the long bones, width of endosteal and periosteal
osteoid, transverse cross-section area of the cortical part of the tibial
diaphysis, width of trabeculae and width of epiphyseal cartilage.
Disorders in the calcium metabolism in the bone tissue (decreases in the
incorporation and release of 45Ca in bones and an increase in total
plasma calcium concentration) and worsening of mechanical properties
of the femur were observed.
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After administration of cytarabine, the damages to processes of
bone tissue remodeling were much lesser. Decreases in bone mass, bone
mineral content and incorporation and release of 45Ca were observed.
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WPŁYW HEPARYNY NA WŁASNOŚCI
MECHANICZNE KOŚCI UDOWEJ U SZCZURÓW
Joanna Folwarczna, Waldemar Janiec, Edyta Girek, Ilona KaczmarczykSedlak, Maria Pytlik, Urszula Cegieła, Barbara Nowińska, Leszek
Śliwiński, Katedra i Zakład Farmakologii, Śląska Akademia Medyczna,
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Mechanizm powstawania osteopenii wywołanej stosowaniem
heparyny pozostaje niejasny. Celem niniejszej pracy było zbadanie
wpływu stosowania heparyny w dawce 2000 j.m./kg s.c. dziennie przez 4
tygodnie na układ kostny u szczurów. Dla lepszego poznania charakteru
zmian w kościach wywołanych stosowaniem heparyny, podczas ostatnich
2 tygodni 4-tygodniowego okresu podawania heparyny stosowano róŜne
leki wpływające na metabolizm tkanki kostnej: fluorek sodu (1 mg/kg
p.o. dziennie), pamidronian disodowy (1 mg/kg s.c. dziennie),
doksycyklinę (100 mg/kg p.o. dziennie) lub alfakalcydol (1 µg/kg p.o.
dziennie). Badania przeprowadzono na szczurach samcach szczepu
Wistar (240-280 g). Określano własności mechaniczne kości udowej (siłę
potrzebną do złamania kości oraz maksymalne ugięcie kości), długość,
masę, zawartość substancji mineralnych w kości udowej i piszczelowej,
przyrost kości na grubość i szerokość osteoidu od strony jamy szpikowej
i od strony okostnej, pole powierzchni przekroju poprzecznego jamy
szpikowej i trzonu w kości piszczelowej, szerokość beleczek kostnych
nasady i szerokość chrząstki nasadowej w kości udowej.
Stosowanie heparyny spowodowało wystąpienie cech osteopenii,
zaobserwowano przede wszystkim hamowanie kościotworzenia.
Stwierdzono pogorszenie własności mechanicznych kości udowej
(nieznamienne statystycznie), zmniejszenie przyrostu kości na grubość,
szerokości osteoidu i szerokości beleczek kostnych. Zastosowane leki
modyfikowały rozwój zmian w układzie kostnym wywołanych przez
heparynę. NaF i pamidronian nasilały kościotworzenie i/lub hamowały
resorpcję kości w porównaniu z grupą otrzymującą wyłącznie heparynę,
lecz tylko NaF poprawiał własności mechaniczne kości. Doksycyklina
i alfakalcydol nasilały procesy kościotworzenia i resorpcji kości, przy
czym alfakalcydol pogarszał własności mechaniczne kości.
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EFFECT OF HEPARIN ON MECHANICAL
PROPERTIES OF THE FEMUR IN RATS
Joanna Folwarczna, Waldemar Janiec, Edyta Girek, Ilona KaczmarczykSedlak, Maria Pytlik, Urszula Cegieła, Barbara Nowińska, Leszek
Śliwiński, Department of Pharmacology, Silesian School of Medicine,
Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, Poland
Administration of heparin can lead to development of osteopenia
in humans and experimental animals. The exact mechanism for heparininduced osteopenia remains unknown. The aim of the present study was
to investigate changes caused by heparin (2000 IU/kg s.c. daily)
administered for 4 weeks in the rat osseous system. To better understand
the character of changes caused by heparin, different drugs affecting
bone metabolism were administered for the last 2 weeks of the 4-week
heparin administration: sodium fluoride (1 mg/kg p.o. daily), disodium
pamidronate (1 mg/kg s.c. daily), doxycycline (100 mg/kg p.o. daily),
alfacalcidol (1 µg/kg p.o. daily). The experiments were carried out on
male Wistar rats (240-280 g). Mechanical properties of the femur (the
force necessary to cause the fracture and maximal deformation), mass,
length and mineral content in the tibia and femur, endosteal and
periosteal transverse growth, width of endosteal and periosteal osteoid,
transverse cross-section area of the diaphysis and of the marrow cavity in
the tibia, width of epiphyseal cartilage, width of trabeculae in the
epiphysis of the femur were examined.
Heparin administered in a dose of 2000 IU/kg s.c. daily caused
features of osteopenia (mainly inhibition of bone formation). Worsening
(not significant) of the mechanical properties of the femur, diminished
transverse growth, decreases in the width of osteoid and width of
trabeculae were observed. Development of changes caused by heparin
was modified by the examined drugs. Sodium fluoride and pamidronate
intensified bone formation and/or inhibited bone resorption in
comparison with the heparin group, but only sodium fluoride improved
the mechanical properties of the femur. Doxycycline and alfacalcidol
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intensified processes of bone formation and resorption; alfacalcidol
caused worsening of the mechanical properties of the femur.
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ZASTOSOWANIE ANALIZY KOMPUTEROWEJ
OBRAZU DO OCENY WPŁYWU PODAśY WAPNIA I
HYPOGONADYZMU NA STRUKTURĘ KOŚCI
BELECZKOWEJ SAMIC SZCZURA
Jadwiga Jakubas-Przewłocka, Andrzej Sawicki.. 1Instytut śywności i
śywienia, Akademia Medyczna, 2 Instytut śywności i śywienia,
Warszawskie Centrum Osteoporozy i Gospodarki Wapniowej
„Osteomed". Iśś, Samodzielna Pracownia Metabolizmu i Chorób Kości,
ul Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa.
Histomorfometria kości jest metodą z wyboru w badaniach
struktury i aktywności komórkowej. Jest to jednak metoda bardzo
czasochłonna i kosztowna, stąd poszukiwania innych sposobów oceny
zmian strukturalnych.
Celem pracy było opracowanie modelu sieci beleczkowej kości
samic szczura i zastosowanie go do analizy wpływu hypogonadyzmu i
diety ubogowapniowej na strukturę kości. Badania wykonano u 40 samic
szczura, w czterech grupach : I - dieta ubogowapniowa (Ca = 0.25 %), II
- kastrowane na diecie ubogowapniowej, III - dieta zwykła (Ca =
0.75%), IV - kastrowane na diecie zwykłej. Po 6 miesiącach stosowania
diety, pobierano próbki bliŜszej przynasady kości piszczelowej i
zatapiano w metakrylanie metylu. Oceniano niebarwione skrawki o
grubości 5m . Obrazy cyfrowe skrawków kości (uzyskiwane za pomocą
kamery TV i przetwornika analogowo-cyfrowego) analizowano przy
uŜyciu opracowanego programu Osteo. Mierzono pola powierzchni
beleczek i parametry charakteryzujące sieć beleczkową na określonych
obszarach
kości. Stwierdzono bardzo istotne róŜnice badanych
parametrów pomiędzy grupami III i IV, co oznacza silny wpływ
kastracji na zanik i strukturę kości beleczkowej samicy szczura. Zmiany
parametrów były mniej zaznaczone przy diecie ubogowapniowej..
Program Osteo moŜe być uŜyteczny w badaniach nad zanikiem kostnym.
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APLICATION OF COMPUTER IMAGING ANALYSIS
FOR EVALUATION EFFECT OF CALCIUM SUPPLY
AND HYPODONADISM ON TRABECULAR BONE
STRUCTURE OF FEMALE RAT
Jadwiga Jakubas-Przewłocka, Andrzej Sawicki. 1National Food and
Nutrition Institute, Medical University of Warsaw, 2National Food and
Nutrition Institute, Osteoporosis and Calcium Metabolism Centre
„Osteomed”. Mineral Metabolism and Bone Disease Department,
National Food and Nutrition Institute, Powsińska 61/63, 02-903
Warsaw, Poland.
Histomorphometry is a first choice method in examinations of
structure and cell’s activity. As a time-consuming and expensive
technique, further investigations need to be carry on a new, alternative
techniques for evaluation of structural changes.
The aim of study was to evaluate usefulness of a new designed
software Osteo on modeling trabecular bone structure of female rat
according to the effect of hypogonadism and low calcium diet on its
structure. The study was performed on 40 female rats differentiated into
4 groups (10 rats each): I – rats on a low calcium diet, II – castrated rats
on a low calcium diet, III – rats on a standard diet, IV – castrated rats on
a standard diet. After 6 months treatment under conditions mentioned
above, samples from proximal metaphysis of fibia were collected, then
fixed in methyl metacrylate. After that achromophilous histopathologic
bone section 5µm each were evaluated. Software Osteo, was used to
analyze digital images of sections ( obtained by camera and analoguedigital transducer application). Plane sectors of trabeculae and
parameters characteristic to the trabecular bone structure according to
defined bone areas were measured. The examination revealed significant
differences of measurement parameters of the bone structure in group III
and IV, what indicates important effect of castration on trabecular bone
structure of female rat. However in group I and II on a low calcium diet
parameter changes were less pronounced. Osteo software might have
been useful in osteoporosis research.

359

P77
DYNAMICZNE ZMIANY W STĘśENIACH
MELATONINY ORAZ WYBRANYCH
BIOCHEMICZNYCH MARKERÓW METABOLIZMU
TKANKI KOSTNEJ U SZCZURZYC PO
WARIEKTOMII. MODEL OSTEOPOROZY
POMENOPAUZALNEJ
Zofia Ostrowska1, ElŜbieta Świętochowska1, Beata Kos-Kudła2, Bogdan
Marek2, Barbara Buntner2. 1Zakład Biochemii Klinicznej, 2Katedra
Patofzjologii, Zakład Endokrynologii Doświadczalnej, Śląskiej Akademii
Medycznej w Zabrzu. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze.
Badania ostatnich lat (szczególnie u kobiet po menopauzie)
sugerują, Ŝe melatonina (MEL) moŜe być waŜnym modulatorem
metabolizmu tkanki kostnej.
W badaniach posłuŜono się modelem osteoporozy pomenopauzalnej
uzyskanym przez usunięcie jajników u szczurzyc. Dojrzałe płciowo
zwierzęta poddano owariektomii lub pozorowanej operacji (grupa
kontrolna), uśmiercano przed zabiegem i przez 8 kolejnych tygodni od
jego wykonania, a oznaczone w surowicy stęŜenia MEL korelowano z
wartościami oznaczeń wybranych biochemicznych markerów
kościotworzenia (karboksyterminalnego propeptydu prokolagenu typu I PICP i całkowitej fosfatazy alkalicznej - ALP w surowicy) oraz resorpcji
kości (karboksyterminalnego telopeptydu kolagenu typu I - ICTP w
surowicy
i wydalanych z moczem hydroksyproliny - HYP oraz wapnia - Ca).
W 2, 3, 4 i 5 tygodniu od owariektomii stęŜenia MEL u szczurzyc
uległy istotnemu zmniejszeniu w odniesieniu do kontroli. Natomiast w 2
i 3 tygodnie później wartości MEL były wyraźnie zwiększone.
Obserwowano istotne obniŜenie stęŜeń PICP u wszystkich zwierząt po
owariektomii oraz wzrost wartości ICTP, HYP i Ca. StęŜenia MEL
korelowały ujemnie (znamiennie statystycznie) ze stęŜeniami ICTP
w surowicy i ilościami wydalanych z moczem HYP i Ca. Uzyskane
wyniki potwierdzają koncepcję, Ŝe MEL moŜe być etiologicznie waŜnym
czynnikiem współuczestniczącym w indukowaniu zmian masy kostnej
u szczurzyc po owariektomii.
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DYNAMIC CHANGES IN SERUM LEVELS OF
MELATONIN AND CHOSEN BIOCHEMICAL
MARKERS OF BONE METABOLISM IN
OVARIECTOMIZED RATS. A MODEL OF
POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Zofia Ostrowska1, ElŜbieta Świętochowska1, Beata Kos-Kudła2, Bogdan
Marek2, Barbara Buntner2. 1Department of Clinical Biochemistry;
2Department of Pathophysiology and Experimental Endocrinology,
Silesian Academy of Medicine. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze.
Recently, the studies of melatonin effect on bone tissue (especially
in postmenopausal women) suggest that this hormone may be an
important modulator of bone metabolism.
A rat model of postmenopausal osteoporosis was introduced, using
ovariectomized rats. Mature Wistar female rats were either
ovariectomized or underwent sham operation, killed before and serially
for 8 weeks after operation and the serum concentration of melatonin
(MEL) at death, related to the chosen biochemical markers of bone
formation (carboxy-terminal propeptide of type I procollagen - PICP,
total alkaline phosphatase - ALP in blood serum) and resorption (crosslinked carboxyterminal telopeptide of type I collagen - ICTP in blood
serum and urinary excretion of hydroxyproline - HYP and calcium - Ca).
At 2, 3, 4 and 5 weeks after ovariectomy the MEL levels decreased
in female rats compared to the controls. In contrast, MEL increased in
ovariectomized animals 2 and 3 weeks later. PICP levels were
significantly lower in ovariectomized animals than in controls, while
ICTP, HYP and Ca concentrations were markedly higher. The serum
MEL levels in the ovariectomized group was significantly and negatively
correlated with the serum ICTP levels and urinary HYP and Ca
excretion. These results confirmed that the MEL may be of etiologicalimportance in bone loss in ovariectomized rats.
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ZMIANAMI W STĘśENIACH IGF-I A WYBRANYMI
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Zofia Ostrowska1, ElŜbieta Świętochowska1, Beata Kos-Kudła2, Bogdan
Marek2, Barbara Buntner2. 1Zakład Biochemii Klinicznej, 2Katedra
Patofzjologii, Zakład Endokrynologii Doświadczalnej, Śląskiej Akademii
Medycznej w Zabrzu. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze.

Ze względu na znaczenie insulinopodobnego czynnika
wzrostowego-I (IGF-I) w indukowaniu osteoporozy pomenopauzalnej,
oceniono wpływ ewentualnych zmian w jego stęŜeniach na wybrane
biochemiczne markery obrotu kostnego u szczurzyc po owariektomii.
Badaniami objęto dojrzałe płciowo szczurzyce, które poddano
pozorowanej operacji (grupa kontrolna) lub owariektomii. StęŜenie IGF-I
w surowicy oraz wartości biochemicznych markerów obrotu kostnego
(fosfatazy alkalicznej - ALP, karboksyterminalnego propeptydu
prokolagenu typu I - PICP, karboksyterminalnego telopeptydu kolagenu
typu I - ICTP w surowicy i wydalanych z moczem całkowitej hydroksyproliny - HYP oraz wapnia - Ca) oznaczono u wszystkich szczurzyc przed
zabiegem oraz w dwutygodniowych odstępach (przez 16 tygodni) po jego
wykonaniu.
U zwierząt z usuniętymi jajnikami stęŜenia IGF-I w surowicy były
obniŜone po upływie 2, 3, 4, 6, 8, 10 i 12 tygodni od zabiegu, natomiast
w 14 i 16 tygodniu częściowo zbliŜyły się do wartości obserwowanych
w grupie kontrolnej. Zmiany w stęŜeniach IGF-I korelowały znamiennie
i dodatnio z wartościami PICP a ujemnie ze stęŜeniami ICTP, HYP i Ca.
Wyniki naszych badań sugerują, Ŝe zmniejszona po owariektomii
u szczurzyc produkcja IGF-I moŜe mieć znaczenie w indukowaniu zmian
w zakresie metabolizmu tkanki kostnej.
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ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
DYNAMIC CHANGES IN SERUM LEVELS OF IGF-I
AND CHOSEN BIOCHEMICAL MARKERS OF BONE
TURNOVER IN A RATS MODEL OF
POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Zofia Ostrowska1, ElŜbieta Świętochowska1, Beata Kos-Kudła2, Bogdan
Marek2, Barbara Buntner2. 1Department of Clinical Biochemistry,
2Department of Pathophysiology and Experimental Endocrinology,
Silesian Academy of Medicine. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze.
Because of the importance of insulin-like growth factor (IGF-I) in
postmenopausal osteoporosis, the effect of changed IGF-I production
using measurements of chosen biochemical markers of bone turnover
were studied in ovariectomized rats.
Mature Wistar female rats were randomized to sham operation or
ovariectomy. Serum levels of IGF-I and chosen biochemical markers of
bone turnover (total alkaline phosphatase activity - ALP,
carboxyterminal propeptide of type I procollagen - PICP, cross-linked
carboxyterminal telopeptide of type I collagen - ICTP in blood serum and
urinary excreton of hydroxyproline - HYP and calcium - Ca) were
measured before and serially for 16 weeks after ovariectomy in the rats.
In the ovariectomized animals a decrease in the serum IGF-I was
observed at 2, 3, 4, 6, 8, 10 and 12 weeks, which partially returned to
sham operated levels between the 14 and 16 weeks. In the whole group,
the alterations in serum IGF-I levels were significantly and positively
correlated with the PICP concentrations and negatively with the ICTP,
HYP and Ca concentrations. Our findings suggest that the IGF-I
supression results in altered bone metabolism in ovariectomized rats.
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Ze względu na znaczenie insulinopodobnego czynnika
wzrostowego-I (IGF-I) w indukowaniu osteoporozy pomenopauzalnej,
oceniono wpływ ewentualnych zmian w jego stęŜeniach na wybrane
biochemiczne markery obrotu kostnego u szczurzyc po owariektomii.
Badaniami objęto dojrzałe płciowo szczurzyce, które poddano
pozorowanej operacji (grupa kontrolna) lub owariektomii. StęŜenie IGF-I
w surowicy oraz wartości biochemicznych markerów obrotu kostnego
(fosfatazy alkalicznej - ALP, karboksyterminalnego propeptydu
prokolagenu typu I - PICP, karboksyterminalnego telopeptydu kolagenu
typu I - ICTP w surowicy i wydalanych z moczem całkowitej hydroksyproliny - HYP oraz wapnia - Ca) oznaczono u wszystkich szczurzyc przed
zabiegem oraz w dwutygodniowych odstępach (przez 16 tygodni) po jego
wykonaniu.
U zwierząt z usuniętymi jajnikami stęŜenia IGF-I w surowicy były
obniŜone po upływie 2, 3, 4, 6, 8, 10 i 12 tygodni od zabiegu, natomiast
w 14 i 16 tygodniu częściowo zbliŜyły się do wartości obserwowanych
w grupie kontrolnej. Zmiany w stęŜeniach IGF-I korelowały znamiennie
i dodatnio z wartościami PICP a ujemnie ze stęŜeniami ICTP, HYP i Ca.
Wyniki naszych badań sugerują, Ŝe zmniejszona po owariektomii
u szczurzyc produkcja IGF-I moŜe mieć znaczenie w indukowaniu zmian
w zakresie metabolizmu tkanki kostnej.
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AND CHOSEN BIOCHEMICAL MARKERS OF BONE
TURNOVER IN A RATS MODEL OF
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Zofia Ostrowska1, ElŜbieta Świętochowska1, Beata Kos-Kudła2, Bogdan
Marek2, Barbara Buntner2. 1Department of Clinical Biochemistry,
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Because of the importance of insulin-like growth factor (IGF-I) in
postmenopausal osteoporosis, the effect of changed IGF-I production
using measurements of chosen biochemical markers of bone turnover
were studied in ovariectomized rats.
Mature Wistar female rats were randomized to sham operation or
ovariectomy. Serum levels of IGF-I and chosen biochemical markers of
bone turnover (total alkaline phosphatase activity - ALP,
carboxyterminal propeptide of type I procollagen - PICP, cross-linked
carboxyterminal telopeptide of type I collagen - ICTP in blood serum and
urinary excreton of hydroxyproline - HYP and calcium - Ca) were
measured before and serially for 16 weeks after ovariectomy in the rats.
In the ovariectomized animals a decrease in the serum IGF-I was
observed at 2, 3, 4, 6, 8, 10 and 12 weeks, which partially returned to
sham operated levels between the 14 and 16 weeks. In the whole group,
the alterations in serum IGF-I levels were significantly and positively
correlated with the PICP concentrations and negatively with the ICTP,
HYP and Ca concentrations. Our findings suggest that the IGF-I
supression results in altered bone metabolism in ovariectomized rats.

365

