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PROGRAMME
ABSTRACTS
IIIrd CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS
XVth CONGRESS OF THE POLISH OSTEOARTHROLOGY SOCIETY
AND POLISH FOUNDATION OF OSTEOPOROSIS
Krakow, 24-26 September 2009

PROGRAM SESJI
SCIENTIFIC SESSIONS
I DZIEŃ – 24.09.09 (czwartek)
I DAY – (Thursday)
sesja
session

S01

L01

L02

L03

L04

L05

S02

L06

L07

L08
L09

czas
time

14.00-15.05

Doświadczalne i kliniczne aspekty osteoporozy
Experimental and clinical aspects of osteoporosis
Przewodniczący: Pluskiewicz W. (Zabrze), Bolanowski M. (Wrocław), Holzer G. (Austria)
Chairmen
Pytlik M., Cegieła U., Nowińska B. i wsp. (Sosnowiec)
Wpływ jednoczesnego stosowania omeprazolu i alendronianu na własności mechaniczne
kości długich u owariektomizowanych szczurów (Effect of concurrent administration
of omeprazole and alendronate on the mechanical properties of long bones
in ovariectomized rats)
Rudenko E., Romanov G. (Belarus)
Bone mineral density in young male patients after thyroidectomy
(Gęstość mineralna kości u młodych mężczyzn po tyroidektomii)
Holzer G. (Austria)
The contribution of cortical versus trabecular bone to femoral neck strength
(Wpływ kości korowej i kości gąbczastej na wytrzymałość szyjki kości udowej)
Konstantynowicz J., Porowski T., Abramowicz P. i wsp. (Białystok)
Niskie wydalanie cytrynianów z moczem jako potencjalny czynnik ryzyka łamliwości
kości u dzieci i młodzieży z hiperkalciurią (Potential role of urinary citrate and calcium
excretion in the pathogenesis of fragility fractures among children and adolescents)
Ring F., Peel N.S.A. (United Kingdom)
Identification of vertebral fractures (Rozpoznawanie złamań kręgowych)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

15.10-16.25

Choroby metaboliczne kości u dzieci i młodzieży
Sekcja PFO Chorób Metabolicznych Kości w Wieku Rozwojowym
Bone metabolic diseases in children and adolescents
PFO Section of Metabolic Bone Diseases in Developmental Age
Przewodniczący: Chlebna-Sokół D. (Łódź), Lorenc R.S. (Warszawa),
Chairmen
Konstantynowicz J. (Białystok)
Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Cele i zadania Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży (Sekcji
Pediatrycznej PFO) (The aims and tasks of the Section of Children and Adolescents
Metabolic Bone Diseases (PFO Paediatric Section)
Lorenc R.S., Płudowski P. (Warszawa)
Diagnostyka osteoporozy u dzieci i młodzieży w świetle aktualnych ustaleń
(Osteoporosis in children and adolescents: the actual vision)
Popko J. (Białystok)
Złamania kręgów u dzieci i młodzieży (Pediatric spine injuries)
Jakubowska-Pietkiewicz E. (Łódź)
Co z diagnostyką chorób metabolicznych kości u niemowląt i małych dzieci
(What is the bone metabolic diseases diagnostics in infants and children under 5 years)

65’

10’

10’

10’

10’

12’
13’
5’
75’

10’

20’

12’
12’

19

L10

S03

L11

L12
L13
L14

L15

18.15
I01

I02

Falameeva O.V., Sadovoy M.A. (Russia)
The quality of bone tissue as a risk factor for vertebral compression fractures in children
(Jakość tkanki kostnej jako czynnik ryzyka kompresyjnych złamań kręgosłupa u dzieci)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

11’
15’

16.40-18.05

85’

Osteoporoza w praktyce
Osteoporosis in practice
Przewodniczący: Maalouf G. (Lebanon), Sewerynek E. (Łódź)
Chairmen
Górecki A., Marczyński W., Czerwiński E. i wsp. (Warszawa)
Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości
(The principles of prophylaxis, diagnosis and treatment of osteoporotic bone fractures)
Księżopolska-Orłowska K. (Warszawa)
Dylematy fizjoterapii w osteoporozie (Osteoporosis physiotherapy dilemmas)
Misiorowski W. (Warszawa)
Leczenie osteoporozy u mężczyzn (Therapy of osteoporosis in men)
Maalouf G. (Lebanon)
Bone augmentation in osteoporosis – an update on vertebroplasty and kyphoplasty
(Umacnianie kości w osteoporozie – aktualne dane o wertebroplastyce i kyfoplastyce)
Pluskiewicz W., Adamczyk P., Franek E. i wsp. (Katowice)
Zgodność między metodą FRAX® i nomogramem wg Nguyen et al. w ocenie 10-cio
letniego ryzyka złamań (Conformity between 10-year probability of osteoporotic fracture
assessed by FRAX® and nomogram by Nguyen et al.)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

Uroczyste otwarcie Kongresu
Opening ceremony
Kanis J.A. (United Kingdom)
Use of FRAX® in identification of persons who are at high fracture risk.
(Zastosowanie metody FRAX® w identyfikacji osób z wysokim ryzykiem złamania)
Papapoulos S.E. (The Netherlands)
Treating osteoporosis beyond five years (Leczenie osteoporozy powyżej pięciu lat)

20.00

10’

15’

15’
15’
15’

10’

15’
10’

30’

25’

Przyjęcie powitalne
Welcome reception

II DZIEŃ – 25.09.09 (piątek)
II DAY (Friday)
sesja
session

S04

L16

20

czas
time

8.30-9.55

Zagrożenie złamaniami osteoporotycznymi
Burden of osteoporotic fractures
Przewodniczący: Burckhardt P. (Switzerland), Reginster J-Y. (Belgium),
Chairmen
Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Przyczyny niedoboru witaminy D i zasady suplementacji (The causes of vitamin D
deficiency and rules of supplementation)

85’

15’

L17

L18

L19

S05

L20

L21

L22

L23

S06

L24

L25

L26

Burckhardt P. (Switzerland)
Safety of long term supplementation vitamin D and calcium (Bezpieczeństwo długotrwałej
suplementacji witaminą D i wapniem)
Reginster J-Y. (Belgium)
Burden of osteoporotic fractures in Europe (Zagrożenie złamaniami osteoporotycznymi
w Europie)
Resch H. (Austria)
Treatment of patients with higher risk of fracture but normal/osteopenic BMD
(Leczenie pacjentów ze zwiększonym ryzykiem złamania ale normalnym/
osteopenicznym BMD)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break
10.00-11.20

20’

20’

20’

10’
5’

Kogo leczyć w Polsce?
Whom to treat in Poland?
Przewodniczący: Kanis J.A. (United Kingdom), Czerwiński E. (Kraków),
Chairmen
Badurski J.E. (Białystok)
Badurski J.E., Dobreńko A., Johansson H. i wsp. (Białystok)
Perspektywy zastosowania narzędzia FRAX® w Polsce
(The prospects of the FRAX® tool in Poland)
Czerwiński E., Osieleniec J., Kumorek A. i wsp. (Kraków)
Ocena skuteczności identyfikacji ryzyka złamania metodą FRAX® w 10-cio letniej
obserwacji (Evaluation of efficacy in identification of fracture risk using FRAX® method
in 10-year observation)
Lorenc R.S., Karczmarewicz E. (Warszawa)
Perspektywy i ograniczenia związane z wdrażaniem FRAX® w rutynowej diagnostyce
osteoporozy (Benefits and limitation of establishing FRAX® for routine diagnostic
and therapeutic procedure)
Johansson H., Oden A., Kanis J.A. i wsp. (United Kingdom)
A translation approach to clinical guideline development with FRAX®
(Implementacja postępów FRAX® do wytycznych klinicznych)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

18’
15’

11.35-13.00

85’

Przebudowa kości a złamania w osteoporozie – SERVIER
Bone remodeling and fractures in osteoporosis – SERVIER
Przewodniczący: Czerwiński E. (Kraków), Lorenc R.S. (Warszawa)
Chairmen
Czerwiński E., Borowy P. (Kraków)
Farmakoterapia osteoporozy dziś i jutro (Pharmacotherapy of osteoporosis today
and tomorrow)
Chapurlat R. (France)
Prevention and treatment of osteoporotic vertebral fractures (Profilaktyka i leczenie
osteoporotycznych złamań kręgowych)
Reginster J-Y. (Belgium)
Effect of long-term strontium ranelate treatment on the risk of non vertebral fractures
(Wpływ długoterminowego leczenia ranelinianem strontu na ryzyko złamań
pozakręgowych)
Dyskusja (Discussion)

80’

20’

15’

15’

12’

20’

25’

25’

25’
15’

21

13.00-14.20
Lunch
Sesja plakatowa – Poster session
Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.00-13.40 (nr P01-P32)
13.40-14.20 (nr P33-P70)
Komisje Plakatowe – Poster Commissions
I Głuszko P. (Kraków), Chlebna-Sokół D. (Łódź), Horst-Sikorska W. (Poznań)
II Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa), Franek E. (Warszawa),
Więcek A. (Katowice)
13.30-14.00
Instruktaż Nordic Walking – Nordic Walking training session

30’

S07

80’

Możliwości wykorzystania układu RANK/ RANK Ligand OPG
w leczeniu osteoporozy - AMGEN
The possibilities of implementation of RANK/RANK Ligand OPG
pathway in treatment of osteoporosis – AMGEN
Przewodniczący: Czerwiński E. (Kraków), Rizzoli R. (Switzerland)
Chairmen
McCloskey E. (United Kingdom)
Fracture risk: FRAX® and response to treatment
(Ryzyko złamania: FRAX® a efekty leczenia)
Rizzoli R. (Switzerland)
Latest results in preclinical studies on the Rank-RankL /Osteoprotegerine Pathway
(Ostatnie wyniki przedklinicznych badań nad układem Rank-RankL/Osteoprotegeryna)
Kutilek S. (Czech Republic)
Effect of RANK Ligand inhibitor on BMD and fracture risk in osteoporosis
(Wpływ inhibitora RANK Ligand na BMD oraz ryzyko złamania w osteoporozie)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

20’
5’

S08A

15.45-16.45

Osteoporoza posterydowa – ELI LILLY
Glucocorticoid induced osteoporosis
Przewodniczący: Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa), Stepan J. (Czech Republic)
Chairmen

60’

L30A

Marcinowska-Suchowierska E.
Parathormon – mechanizm działania a skuteczność w leczeniu osteoporozy
(Parathyroid hormone – mechanisms o action and efficacy in osteoporosis treatment)
Tłustochowicz W. (Warszawa)
Problemy kliniczne osteoporozy posterydowej
(Clinical problems in glucocorticoid induced osteoporosis)
Stepan J. (Czech Republic)
Anabolic treatment in osteoporosis – present and future (Anaboliczne leczenie
osteoporozy – obecnie i w przyszłości)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

15’

15’
5’

16.50-17.50

60’

L27

L28

L29

L30B

L31

S08B

22

14.20-15.40

Kliniczne aspekty leczenia osteoporozy
Clinical aspects of treatment of osteoporosis
Przewodniczący: Tłustochowicz W. (Warszawa), Franek E. (Warszawa)
Chairmen

20’

20’

20’

15’

15’

L32

L33
L34

19.30

Franek E. (Warszawa)
15’
Zastosowanie kwasu zoledronowego dożylnie w leczeniu osteoporozy (Intravenous
zoledronic acid in osteoporosis treatment)
Tałałaj M. (Warszawa)
20’
Ryzyko złamań w osteoporozach wtórnych (Bone fracture risk at secondary osteoporoses)
Leszczyński P. (Poznań)
Występowanie złamań osteoporotycznych u kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie
stawów (RZS) (Prevalence of osteoporotic fractures in female rheumatoid arthritis
(RA patients)) 10’
Dyskusja (Discussion) 15’
Bankiet – Banquet
Best Western Premier Krakow Hotel

III DZIEŃ – 26.09.09 (Sobota)
III DAY (Saturday)
sesja
session

S09

L35

L36

L37

L38
L39

czas
time

8.30-9.45

Upadki i ich następstwa – problem nadal niedoceniany
75’
Falls and their consequences – problem still underestimated
Przewodniczący: Marczyński W. (Otwock), Kruczyński J. (Bydgoszcz),
Chairmen
Grodzicki T. (Kraków)
12’
Kumorek A., Milert A., Czerwiński E. (Kraków)
Przyczyny upadków u kobiet powyżej 50 roku życia żyjących samodzielnie w populacji
Małopolskiej (Causes of falls in women above 50 years of age living in dwelling community
in population of Malopolska)
12’
Białoszewski D., Mosiołek A., Słupik A. i wsp. (Warszawa)
Występowanie upadków i ich wpływ na aktywność ruchową osób po 65 roku życia
zamieszkałych na wsi (Incidence of falls and their effect on mobility of individuals
over 65 years of age living in rural areas)
12’
Horst-Sikorska W., Wawrzyniak A., Marcinkowska M. (Poznań)
Losy chorych po złamaniu szyjki kości udowej
(Fate of patients after femoral neck fracture)
15’
Bzinkowska D. (Kraków)
Tai chi/taijiquan a upadki (Tai chi/ taijiquan and falls)
Skalska A. (Kraków)
Terapia wielolekowa a upadki w podeszłym wieku (Polypharmacy and falls in the elderly) 12’
Dyskusja (Discussion)
12’

10.00-12.00

S10

L40

9.50-11.35

Warsztaty Tai Chi (Bzinkowska D.) wg zgłoszeń
Tai Chi workshops – acc. to enrolments
Przerwa – Break

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Osteoarthritis
Przewodniczący: Szczepański L.(Lublin), Badurski J.E. (Białystok)
Chairmen
Szczepański L. (Lublin)
Standardy leczenia choroby zwyrodnieniowej (Recommendations for the management
of osteoarthritis)

120’
5’
105’

20’

23

L41

L42

L43

L44

L45

S11

Badurski J.E. (Białystok)
Refleksje na temat leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów
(Reflections on treatment of osteoarthritis)
Jabłoński M. (Lublin)
Iniekcje dostawowe w chorobie zwyrodnieniowej– placebo czy leczenie?
(Intraarticular injections for degenerative joint disease – a mere placebo?)
Filipowicz-Sosnowska A. (Warszawa)
Perspektywy zastosowania nowych terapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
(Perspectives of application of new therapies in treatment of osteoarthritis)
Gaciong Z. (Warszawa)
Powikłania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (Toxicity of non-steroidal
anti-inflammatory drugs)
Markoll R., Toohil T., Lindecken D (France)
Pulsed Signal Therapy for the treatment of osteoarthritis: double-blind and clinical study
results in 70,000 patients (Terapia pulsacyjna w leczeniu osteoartrozy: wyniki 70,000
pacjentów w podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

15’
15’

11.50-13.10

80’

Optymalizacja leczenia osteoporozy – ROCHE
Optimalization of treatment of osteoporosis – ROCHE
Przewodniczący: Czerwiński E. (Kraków), Sewerynek E. (Łódź)
Chairmen
L46
Czerwiński E., Osieleniec J. (Kraków)
Skuteczność przeciwzłamaniowa ibandronianu (Antifracture efficacy of ibandronate)
L47
Sewerynek E. (Łódź)
Praktyczne problemy długoterminowego leczenia osteoporozy
(Practical issues of long-term osteoporosis therapy)
L48
Epstein S. (USA)
N-Bisphosphonates fracture efficacy focusing on an extended dosing therapy with
ibandronate (Wpływ n-bisfosfonianów na złamania w przypadku wydłużonego okresu
dawkowania na przykładzie ibandronianu)
Dyskusja (Discussion)
13.10-14.00
Lunch
Sesja plakatowa - Poster session
Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.10-13.35 (nr P01-P32)
13.35-14.00 (nr P33-P70)
S12

14.00-15.00

S13

15.00-16.35

L49

L50

24

Dyskusja okrągłego stołu – Quo Vadis FRAX w Europie Środkowej
Round table discussion – Where is FRAX going to in Central Europe

Problemy w leczeniu osteoporozy i podsumowanie sesji plakatowej
Problems in treatment of osteoporosis and poster session summary
Przewodniczący: Głuszko P. (Kraków), Sewerynek E. (Łódź), Rudenko E. (Belarus)
Chairmen
Horvath C., Meszaros S., Kricsfalusy M. i wsp. (Hungary)
First experiences with FRAX® in the daily management of osteoporosis in Hungary
(Wstępne doświadczenia z FRAX® w codziennym leczeniu osteoporozy na Węgrzech)
Przedlacki J. (Warszawa)
Metoda FRAX® czy metoda jakościowa w osteoporozie?
(FRAX® or qualitative method in osteoporosis?)

15’

15’

15’

15’

10’

20’
20’

25’

15’

60’

95’

10’

10’

L51

L52

L53

L54

L55

S14

16.40

Napiórkowska L., Budlewski T., Jakubas-Kwiatkowska W. i wsp. (Warszawa)
10’
Częstość występowania i czynniki stowarzyszone z niedoborem witaminy D u starszych
kobiet w Polsce (Prevalence and factors associated with low serum vitamin D
concentration in elderly women in Poland)
10’
Fedak D., Kuźniewski M., Sułowicz W. i wsp. (Kraków)
Niedokarboksylowana osteokalcyna (Glu-OC) – nowy marker obrotu kostnego i wskaźnik
zwapnień naczyń wieńcowych u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych
hemodializami (Undercarboxylated osteocalcin (Glu-0C) as a novel marker of bone
metabolism and coronary artery calcifications in ESRD patients)
10’
Bucuras D., Marginean O., Militaru A. (Romania)
Impact of hypogonadism on bone mineral density in patients with secondary
hyperparathyroidism (ESRD) (Wpływ hipogonadyzmu na gęstość mineralną kości u pacjentów
z wtórną nadczynnością przytarczyc (ESRD))
10’
Povoroznyuk V.V., Vayda V.M., Dzerovych N.I. (Ukraine)
Bone mineral density in postmenopausal women with osteoporotic fractures
(Gęstość mineralna kości u kobiet pomenopauzalnych ze złamaniami osteoporotycznymi)
Bryl N., Horst-Sikorska W., Michalak M. i wsp. (Poznań)
10’
Ocena czynników wpływających na współpracę z pacjentem w leczeniu osteoporozy
(The assessment of factors influencing doctor-patient cooperation in osteoporosis)
Prezentacja wybranych plakatów. 3 wykłady po 3 min
Presentation of selected posters. 3-minute presentations of 3 posters 9’
Dyskusja (Discussion) 16’
15.00-16.00

Spotkanie z ekspertem
Meet the expert
Badurski J.E. (Białystok)
Ocena ryzyka złamania w praktyce codziennej
(Evaluation of fracture risk in everyday practice)
Lorenc R.S. (Warszawa)
Miejsce densytometrii w diagnostyce osteoporozy
(Place of densitometry in diagnosis of osteoporosis)
Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Diagnostyka obniżonej masy kostnej
(Diagnostics of low bone mass)
Krzyczkowska-Sendrakowska M. (Kraków)
Hormonalna terapia zastępcza a osteoporoza
(Hormone replacement therapy and osteoporosis)

60’

Zamknięcie Kongresu
Closing ceremony
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SPIS PLAKATÓW
CONTENTS OF POSTERS
Kliniczne aspekty osteoporozy
Clinical aspects of osteoporosis
P01
Nawrat-Szołtysik A., Żmudzka-Wilczek E. (Ruda Śląska)
Sylwetka osteoporotyczna a charakterystyczny ból pleców związany z osteoporozą
(Osteoporosis figure vs characteristics backache connected with osteoporosis)
P02
Pluskiewicz W., Wilk R., Wielgórecki A. i wsp. (Katowice)
Występowanie niskoenergetycznych złamań bliższego końca kości udowej u mężczyzn i kobiet
w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych w powiecie tarnogórskim oraz mieście Piekary
Śląskie (The incidence of low energy hip fracture in the over 50 year old female and male
population of the district of Tarnowskie Góry and the city Piekary Śląskie)
P03
Plebański R., Dorman T., Synder M. i wsp. (Łódź)
Diagnostyka i leczenie osteoporozy u pacjentów po złamaniu niskoenergetycznym
(Diagnosis and treatment of osteoporosis in patients after low-energy fracture)
P04
Młot-Michalska M., Grzegorzewska A.E. (Poznań)
Mineralna gęstość kości w powiązaniu z klinicznymi i laboratoryjnymi parametrami chorych
leczonych dializą otrzewnową (Bone mineral density in connection with clinical
and laboratory parameters of peritoneal dialysis patients)
P05
Povoroznyuk V.V., Dzerovych N.I., Karasevskaya T.A. (Ukraine)
Bone mineral density in Ukrainian women (Gęstość mineralna kości u kobiet na Ukrainie)
P06
Povoroznyuk V.V., Orlyk T.V., Kreslov Y.A. (Ukraine)
Relationship of bone state and hormonal status in men (Związek pomiędzy stanem kośćca
a gospodarką hormonalną u mężczyzn)
P07
Povoroznyuk V.V., Dzerovych N.I. (Ukraine)
Bone mineral density according to answer IOF’s One-Minute Osteoporosis Risk Test (Gęstość
mineralna kości w powiązaniu z wynikiem Jednominutowego Testu Ryzyka Osteoporozy IOF)
P08
Povoroznyuk V.V., Forosenko V.S. (Ukraine)
Medico-social implications of the osteoporotic proximal hip fractures (Medyczno-społeczne
następstwa osteoporotycznych złamań bliższego końca kości udowej)
P09
Pabjan K., Wądołowska L., Słowińska M.A. i wsp. (Kielce)
Status tkanki kostnej w relacji do aktywności fizycznej i spożycia produktów mlecznych
i wapnia w parach rodzinnych matka-córka. Badania wstępne (Status of bone tissue in relation
to physical activity and consumption of dairy products and calcium in mother-daughter family
pairs. Pilot study)
P10
Bucuras D., Marginean O., Militaru A. (Romania)
QUS versus DXA in diagnosing bone demineralization in ESRD patients (QUS versus DXA
w diagnostyce demineralizacji kości u pacjentów z ESRD)
P11
Skowrońska-Jóźwiak E., Lewiński A. (Łódź)
Osteoporoza wtórna u dorosłej pacjentki z nieleczoną wrodzoną niedoczynnością przysadki
– trudności diagnostyczne i terapeutyczne – opis przypadku (Secondary osteoporosis in an
adult patient with congenital, untreated panhypopituitarism – diagnostic and therapeutic
obstacles – a case report)
P12
Podfigurna-Stopa A., Męczekalski B. (Poznań)
Ocena gęstości tkanki kostnej kręgosłupa (odcinek lędźwiowy) pacjentek z rozpoznanym
czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki (The estimation of spinal bone mass
density (lumbar part spine) of patients with functional hypothalamic amenorrhea)
P14
Bączyk G., Opala T., Kleka P. (Poznań)
Depresja i jakość życia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną (Depression and quality of life
in postmenopausal women with osteoporosis)
P15
Chrzan B.R. (Norway)
Co pacjenci chorujący na osteoporozę wiedzą o swojej chorobie? (What the patients
suffering from osteoporosis know about their disease?)

26

Diagnostyka osteoporozy i ocena ryzyka złamania
Diagnostics of osteoporosis and fracture risk evaluation
P16
Słowińska M.A., Wądołowska L. (Olsztyn)
Występowanie niezależnych czynników ryzyka złamania u osób starszych o różnym stopniu
odżywienia (The occurrence of independent factors of fracture risk in elderly persons with
varied nutritional status)
P17
Milert A., Jurgiełan A., Borowy P. i wsp. (Kraków)
Występowanie czynników ryzyka złamań osteoporotycznych w populacji krakowskiej
(Incidence of risk factors of osteoporotic fractures in Krakow population)
P18
Rudenka E.V., Predko N.M., Pilipenko M.M. i wsp. (Minsk, Białoruś)
Prognostic importance of new IOF One-Minute Osteoporosis Risk Test for the evaluation
of risk of osteoporosis in women of Belarus (Znaczenie prognostyczne nowego Jednominutowego
Testu Ryzyka Osteoporozy IOF w ocenie ryzyka osteoporozy u kobiet na Białorusi)
P19
Barłowska M., Król D., Osieleniec J. i wsp. (Kraków)
BMD szyjki kości udowej i kręgosłupa w ocenie ryzyka złamania osteoporotycznego kości
(BMD of the femoral neck and the spine in the assessment of osteoporotic fracture risk)
P20
Osieleniec J., Jewiarz J., Czerwiński E. i wsp. (Kraków)
Obniżenie wzrostu jako czynnik ryzyka złamania w osteoporozie (Decrease in height as a risk
factor of osteoporotic fracture)
P21
Domagała M., Trybulec B., Osieleniec J. i wsp. (Kraków)
Palenie papierosów jako czynnik ryzyka złamań osteoporotycznych (Cigarette smoking as
a risk factor of osteoporotic fractures)
P22
Ćwirlej A., Wilmowska-Pietruszyńska A. (Rzeszów)
Ocena wpływu systematycznej aktywności fizycznej na gęstość kości u kobiet w wieku 50-60
lat (Evaluation of the influence of systematic physical activity to the bone density for women
between the ages of 50-60)
P23
Dytfeld J., Ignaszak-Szczepaniak M., Michalak M. i wsp. (Poznań)
Wywiad lekarski vs densytometria w ocenie 10-letniego ryzyka złamania u kobiet powyżej
80. roku życia (Patient’s history vs DEXA in assessment of 10 years’ fracture risk in women
over 80 years old)
P24
Ignaszak-Szczepaniak M., Dytfeld J., Gowin E. i wsp. (Poznań)
Zastosowanie metody szacowania ryzyka złamań wg algorytmu FRAX® i jej znaczenie dla
podejmowania decyzji terapeutycznych – z perspektywy współpracy lekarza rodzinnego
z endokrynologiem (The role of fracture risk assessment by FRAX® algorithm and its meaning
for making therapeutic decisions in osteoporosis - the perspective of a family doctor and
an endocrinologist cooperation)
P25
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A. i wsp. (Warszawa)
Ocena 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX® w grupie kobiet – pacjentów
specjalistycznego centrum osteoporozy regionu mazowsza. Wyniki programu
POMOST(Assessment of 10-year bone fracture risk with FRAX® tool in the group of women
of specialist centre of osteoporosis in mazovia region. Results of POMOST study)
P26
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A. i wsp. (Warszawa)
Metoda FRAX® w kwalifikowaniu pacjentów do leczenia farmakologicznego osteoporozy.
Wyniki programu POMOST (FRAX® tool in qualifying patients for pharmacological
treatment in osteoporosis. Results of POMOST study)
P27
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A. i wsp. (Warszawa)
Metoda FRAX® w ocenie zmiany ryzyka złamania kości u osób nie leczonych lekami
o udowodnionej aktywności przeciwzłamaniowej. Wyniki programu POMOST (FRAX® tool
in assessment of 10-year fracture risk changes in patients not treated with antifracture
medicines. Results of POMOST study)
P28
Przedlacki J., Staszków M., Żebrowski P. i wsp. (Warszawa)
Czy metoda FRAX® jest przydatna w ocenie ryzyka złamania kości u chorych ze schyłkową
niewydolnością nerek leczonych dializami? (Is FRAX® tool useful in assessment of bone
fracture risk in patients with end-stage renal failure treated with dialysis?)
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P29

P30

P31

P32

Franek E., Wichrowska H., Gozdowski D. i wsp. (Warszawa)
Zastosowanie kalkulatora ryzyka złamania Światowej Organizacji Zdrowia (FRAX®)
u otyłych chorych z osteoporozą (WHO fracture risk calculator (FRAX®) in assessment of
obese patients with osteoporosis)
Mętel S., Milert A., Drozd A. i wsp. (Kraków)
Zastosowanie testu ”Functional Reach” w ocenie treningu równowagi osób starszych
zamieszkałych w środowisku domowym (Application of ”Functional Reach” Test in the
assessment of balance training of the elderly community dwellers)
Drozdzowska B., Münzer W., Pluskiewicz W. (Warszawa)
Stan szkieletu oceniany ilościową metodą ultradźwiękową u osób uprawiających karate
– doniesienie wstępne (Skeletal status assessed by quantitative ultrasound in men training
karate – preliminary report)
Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Przydatność badań laboratoryjnych do oceny ryzyka złamań i w diagnostyce różnicowej
niskiej masy kostnej u asymptomatycznych kobiet po menopauzie (Utility of laboratory tests
in evaluation of fracture risk and in differential diagnostics of low bone mass in asymptomatic
postmenopausal women)

Leczenie osteoporozy, RZS, choroba zwyrodnieniowa
Treatment of osteoporosis, RA, osteoarthritis
P33
Plebański R., Synder M., Stuss M. i wsp. (Łódź)
Leczenie dożylną postacią kwasu ibandronowego – doniesienie wstępne
(Intravenous Ibandronate therapy in osteoporosis – a preliminary report)
P34
Sewerynek E., Stuss M., Małkowski B. i wsp. (Łódź)
Stopień przestrzegania zaleceń przewlekłej terapii alendronianem 70 przez pacjentki leczone
z powodu osteoporozy (The degree of compliance to recommendations of chronic therapy with
Alendronate 70 in patients treated for osteoporosis)
P35
Povoroznyuk V.V., Orlyk T.V., Dzerovych N.I. (Ukraine)
Effect of Alendronate in postmenopausal women with systemic osteoporosis treatment
(Skuteczność terapii alendronianem u kobiet pomenopauzalnych z osteoporozą uogólnioną)
P36
Dąbrowska E., Kafarski P. (Wrocław)
Aminometylenobisfosfoniany – nowe kierunki badań w leczeniu osteoporozy
(Aminomethylenebisphosphonates – a new direction of studies on treatment of osteoporosis)
P37
Milenovic N., Popovic B., Vasic B. (Serbia)
Corticosteroids therapy in patients with Rheumatoid Arthritis (Terapia glikokortykosteroidami
u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów)
P38
Rokita G.M., Pluskiewicz W., Halaba Z.P. i wsp. (Tarnów)
Ocena stanu kośćca u kobiet z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów (The assessment of bone
status in women with Rheumatoid Arthritis)
P39
Leszczyński P. (Poznań)
Wpływ standardowo stosowanego metotreksatu i kortykosteroidów na występowanie złamań
u kobiet chorych na Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) (Influence of standard
Methotrexate and Corticosteroids use on fracture risk in female Rheumatoid Arthritis patients)
P40
Povoroznyuk V.V., Grygoryeva N.V. (Ukraine)
Effectiveness of two regimes of Glucosamine and Chondroitin for treatment of pain syndrome
in patient with knee osteoarthritis (Skuteczność dwóch dawek Glukozaminy i Chondroityny
w leczeniu zespołu bólowego u pacjentów ze zwyrodnieniem stawów kolanowych)
P41
Milenovic N., Popovic B., Savic K. (Serbia)
Influence of amount of muscle on quality of life in patients with knee osteoarthritis (Wpływ
wielkości masy mięśniowej na jakość życia u pacjentów ze zwyrodnieniem stawów
kolanowych)
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Zaburzenia metabolizmu kości u dzieci i młodzieży
Bone metabolism disorders in children and adolescents
P43
Wójcik-Skierucha E., Furmaga-Jabłońska W., Kulik-Rechberger B. (Lublin)
Zachowanie wybranych biochemicznych markerów metabolizmu kostnego u niemowląt
z objawami klinicznymi dotyczącymi tkanki kostnej, w zależności od stężenia 25(OH)D
w surowicy (Concentration of selected biochemical bone metabolism markers in infants with
clinical symptoms of bone tissue disorders to 25(OH)D levels)
P44
Rusińska A., Michałus I., Golec J. i wsp. (Łódź)
Nawracające złamania kości u dzieci w regionie łódzkim – poszukiwanie uwarunkowań
środowiskowych (The recurrent bone fractures in children in Lodz – search for environmental
determinations)
P45
Michałus I., Prochowska A., Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Ocena masy kostnej metodą ultradźwiękową u dzieci w okresie noworodkowym
(Ultrasound evaluation of children’s bone mass in neonatal period)
P46
Chlebna-Sokół D., Karalus J. (Łódź)
Ocena stężeń hormonów kalcitropowych u dzieci z niską masą kostną (The evaluation
of calcitropic hormones’ concentrations in children with low bone mass)
P47
Chełchowska M., Gajewska J., Ambroszkiewicz J. i wsp. (Warszawa)
Markery obrotu kostnego u dzieci z otyłością prostą w okresie przedpokwitaniowym
(Bone turnover markers in prepubertal obese children)
P48
Kulik-Rechberger B., Możejko-Pastewka B., Wójcik-Sierucha E. i wsp. (Lublin)
Udział leptyny i wisfatyny w metabolizmie tkanki kostnej u dziewcząt w okresie pokwitania
(The contribution of Leptin and Visfatin to bone metabolism in girls during puberty)
P49
Kutilek S. (Czech Republic)
Transient hyperphosphatasemia of infancy and early childhood – analysis of published reports
(Przejściowa hiperfosfatemia u niemowląt i we wczesnym dzieciństwie- analiza
opublikowanych doniesień)
P50
Gajewska J., Ambroszkiewicz J., Klemarczyk W. i wsp. (Warszawa)
Aktywność kostnej frakcji fosfatazy alkalicznej u dzieci otyłych przed i po wprowadzeniu
programu leczniczego (Activity of Bone Alkaline Phosphatase (BALP) in obese children before
and after lifestyle intervention)
P51
Abramowicz P., Konstantynowicz J., Białokoz-Kalinowska I. i wsp. (Białystok)
Wysokie stężenie cholesterolu jako czynnik ryzyka złamań u dziewcząt z otyłością
(Serum cholesterol may account for increased fracture rate in girls with obesity)
P52
Sowińska-Przepiera E., Andrysiak-Mamos E., Syrenicz M. i wsp. (Poznań)
Gęstość mineralna kości, jako wskaźnik zaburzeń hormonalnych i metabolicznych u dziewcząt
w okresie rozwojowym (Bone mineral density as an indicator of hormonal and metabolic
disturbance in girls in developmental period)
P53
Długołęcka B., Czeczelewski J., Raczyńska B. (Warszawa)
Ocena poziomu mineralizacji (BMC) i gęstości (BMD) kości młodych pływaczek
(Evaluation of bone mineral content (BMC) and density (BMD) of young swimmers)
P54
Jędrzejewska A., Szota M., Czernicki K. i wsp. (Katowice)
Osteoporoza jako jedno z powikłań występujących w tetraplegicznej postaci mózgowego
porażenia dziecięcego (Osteoporosis as a complication of the tetraplegic form of infantile
Cerebral Palsy)
P55
Okurowska-Zawada B., Konstantynowicz J., Kułak W. i wsp. (Białystok)
Czynniki ryzyka osteoporozy i złamań kości kończyn dolnych u dzieci z przepukliną
oponowo-rdzeniową (Risk factors for osteoporosis and lower limb fractures in children with
Meningomyelocele)
P56
Jakubowska-Pietkiewicz E., Szczepaniak-Kubat A., Zalewska-Szewczyk B. i wsp. (Łódź)
Stan kośćca u dzieci w momencie rozpoznania choroby limfoproliferacyjnej (Skeletal status
at the moment of diagnosing lymphoproliferative disorder in children and adolescents)
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P57

P58
P59

Ambroszkiewicz J., Gajewska J., Chełchowska M. i wsp. (Warszawa)
Stężenie markerów obrotu kostnego u dzieci chorych na fenyloketonurię i galaktozemię
leczonych dietami eliminacyjnymi (Concentration of bone turnover markers in phenylketonuric
and galactosemic children treated with elimination diets)
Rusińska A., Świątkowska M., Koziołkiewicz W. i wsp. (Łódź)
Analiza jakościowa białek osocza u dzieci z wielokrotnymi złamaniami kości – badania pilotażowe
(The qualitative analysis of plasma proteins in children with the multiple fractures – a pilot survey)
Sierpinska T., Konstantynowicz J., Szarmach I. i wsp. (Białystok)
Osteopenia towarzysząca rzadkiemu przypadkowi Zespołu Witkopa (Tooth and Nail
Syndrome) u 14-letniej dziewczynki (Osteopenia associated with a rare case of Tooth and Nail
Syndrome in a 14-year old girl)

Badania doświadczalne i tematy wolne
Experimental studies and free topics
P60
Cegieła U., Pytlik M., Nowińska B. i wsp. (Sosnowiec)
Wpływ jednoczesnego stosowania pantoprazolu i alendronianu na parametry histomorfometryczne
kości długich u owariektomizowanych szczurów (Effect of concurrent administration Pantoprazole
and Alendronate on histomorphometric parameters of long bones in ovariectomized rats)
P61
Cegieła U., Nowińska B., Pytlik M. i wsp. (Sosnowiec)
Wpływ flufenazyny i risperidonu na własności mechaniczne kości udowej szczurów
(Effect of Fluphenazine and Risperidone on bone mechanical properties in rats)
P62
Nowińska B., Pytlik M., Cegieła U. i wsp. (Sosnowiec)
Wpływ perazyny i olanzapiny na własności mechaniczne kości długich u owariektomizowanych
szczurów (Effects of Perazine and Olanzapine on mechanical properties of long bones
in ovariectomized rats)
P63
Pytlik M., Nowińska B., Cegieła U. i wsp. (Sosnowiec)
Wpływ risperidonu i flufenazyny na parametry histomorfometryczne kości długich
u owariektomizowanych szczurów (Effect of Risperidone and Fluphenazine
on histomorphometric parameters of long bones in ovariectomized rats)
P64
Czykier E., Brzóska M. (Białystok)
Niekorzystny wpływ rocznego narażenia na kadm na funkcję jąder szczurów
(Unfavourable effect of one-year exposure to Cadmium on the function of rat testes)
P65
Zygmunt A., Cyniak-Magierska A., Wojciechowska-Durczyńska K. i wsp. (Łódź)
Osteomalacja onkogenna – opis przypadku. Rola fosfatonin w regulacji gospodarki wapniowofosforanowej (Oncogenic Osteomalacia – case report. Role of phosphatonins in regulation
of Calcium and Phosphate metabolism)
P66
Muszyńska-Rosłan K., Latoch E., Panasiuk A. i wsp. (Białystok)
Polimorfizm receptora witaminy D a złamania u pacjentów po leczeniu w dzieciństwie choroby
nowotworowej (Vitamin D receptor gene polymorphism and fractures in children treated
for cancer)
P67
Andrysiak-Mamos E., Sowińska-Przepiera E., Syrenicz A. (Szczecin)
Wpływ 17-Beta-Estradiolu na modyfiakcję systemu RANK-L/RANK/OPG u pacjentek
z Zespołem Turnera (The influence of 17-Beta-Oestradiol on modification of the RANKL/RANK/OPG system in patients with the Turner’s Syndrome)
P68
Nowak Z., Konieczna M., Baczyński D. i wsp. (Warszawa)
Doświadczenia własne w stosowaniu cynakalcetu u chorych z wtórną nadczynnością
przytarczyc (Cinacalcet in the therapy of secondary hyperparathyroidism – own experiences)
P69
Luzin V.I., Lubenets A.A., Stry V.V. i wsp. (Ukraine)
Morphogenesis of the skeletal bones after implantation of hydroxyapatite into the tibia
(Morfogeneza kości szkieletu po implantacji hydroxyapatytu do kości piszczeli)
P70
Muszyńska-Rosłan K., Panasiuk A., Krawczuk-Rybak M. i wsp. (Białystok)
Polimorfizm receptora estrogenowego typu alfa a występowanie złamań u pacjentów po
leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej (Estrogen receptor alpha (ERα) gene
polymorphism and fractures in children treated for cancer)
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I01
USE OF FRAX® IN IDENTIFICATION OF PERSONS WHO ARE AT HIGH FRACTURE RISK
Kanis J.A.
WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical School, UK
Treatment is commonly directed on the basis of bone mineral density (BMD). In the UK, treatment is recommended
when the T-score for BMD is found to be less than -2.5 SD. The same T-score has, however, quite a different significance at
different ages. For example, the 10-year probability of hip fracture for women in the UK with a T-score of -3 SD is 3.2%
at the age of 50 years, but 19.8% at the age of 80 years. Thus, fracture risk prediction is optimised by integrating information on risk factors that contribute to fracture risk independently of BMD.
A programme of the WHO Collaborating Centre at Sheffield has been to identify and validate readily used risk factors
that can provide information on fracture risk in addition to that provided by BMD and age. Additional risk factors, identified from 12 prospective population-based cohorts, include previous fragility fractures, a family history of hip fracture,
rheumatoid arthritis, smoking, alcohol and the use of oral glucocorticoids. Their combined use with (or without) BMD enhances the sensitivity of fracture prediction without sacrificing specificity. The utility of the risk factors has been validated
in the independent population-based cohorts of 230,000 individuals followed for 1.2 million person-years.
The inter-relationship between risk factors has led to the development of FRAX®. FRAX® (www.shef.ac.uk/FRAX) provides models for the assessment of the 10-year probability of fracture in men and women, based on the risk of fracture and
of death.
The risk of fracture varies markedly around the world – particularly the risk of hip fracture. By contrast, the risk offered by the various clinical risk factors does not vary markedly. For this reason, FRAX® models are calibrated to the epidemiology of the country in which they are to be used. Several models are available for different countries including Austria,
China, France, Germany, Italy, Japan, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and the UK and US. Several models are under
development.
The ability to assess fracture risk from clinical risk factors permits intervention in men and women that is based not solely on BMD. Therefore, diagnostic thresholds for osteoporosis (based on BMD) differ from intervention thresholds which
are more ideally based on fracture probabilities. The setting of intervention thresholds will vary from country to country
since these will depend the importance of osteoporosis, the heath care budget allocated, current practice guidelines and
health economic considerations. Several approaches have been used in the development of new guidelines. In the UK, intervention thresholds were set by age based on the fracture probability equivalent to that of women with a history of a prior
osteoporosis related fracture. In order to optimise the use of BMD tests, assessment thresholds for the measurement of
BMD were developed where BMD testing was targeted to individuals close to the intervention threshold. The development
of guidelines based on fracture probability is expected to identify more women at high risk who would benefit from treatment then current guidelines and conversely, avoid unnecessary treatment in those at low risk.
I01
ZASTOSOWANIE METODY FRAX® W IDENTYFIKACJI OSÓB Z WYSOKIM RYZYKIEM ZŁAMANIA
Kanis J.A.
WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical School, UK
Leczenie jest zwykle ustalane na podstawie pomiaru BMD. W Wlk. Brytanii leczenie jest rekomendowane kiedy T-score
dla BMD jest mniejszy od - 2,5 SD. Jakkolwiek jednak ta sama wartość T-score ma całkowicie różne znaczenie w różnym
wieku. Dla przykładu, 10-cio letnie ryzyko złamania bliższego końca kości udowej u kobiet w Wlk. Brytanii z T-score – 3
SD wynosi 3,2% w wieku 50 lat ale 19,8% w wieku 80 lat. Przewidywanie ryzyka złamania jest zatem optymalizowane
poprzez scalenie informacji nt czynników ryzyka mających udział w ryzyku złamania niezależnie od BMD.
Program WHO Collaborating Centre w Sheffield został opracowany do identyfikacji i weryfikacji dostępnych do stosowania czynników ryzyka, które mogą dostarczyć informacji o ryzyku złamania dodatkowo do tych uzyskiwanych z pomiarów BMD i wieku. Na podstawie 12 prospektywnych badań w grupach populacyjnych zidentyfikowano dodatkowe
czynniki ryzyka takie jak wcześniejsze złamania niskoenergetyczne, złamanie bkku w rodzinie, RZS, palenie tytoniu,
alkohol oraz zażywanie glikokortykosterydów. Ich łączne użycie wraz z (lub bez) BMD zwiększa dokładność przewidywania ryzyka złamania bez konieczności utraty swoistości. Użyteczność czynników ryzyka została potwierdzona w niezależnych kohortowych badaniach populacyjnych przeprowadzonych na 230 000 osobach o łącznym okresie obserwacji 1,2
miliona osobo-lat.
Analiza wzajemnych zależności pomiędzy czynnikami ryzyka doprowadziła do rozwinięcia kalkulatora FRAX®. Narzędzie to (www.shef.ac.uk/FRAX) daje możliwość oceny 10-cio letniego ryzyka złamania u mężczyzn i kobiet oparte na
ryzyku złamania i śmierci. Ryzyko złamania jest różne na całym świecie – zwłaszcza ryzyko złamania bkku. Dla kontrastu, ryzyko uzyskane z różnych badań klinicznych nie różniło się znacząco. Dlatego kalkulatory FRAX® są kalibrowane
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zgodnie z epidemiologią złamań w kraju, w którym mają być zastosowane. Kilka modeli jest dostępnych dla różnych krajów włączając w to Austrię, Chiny, Francję, Niemcy, Włochy, Japonię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Turcję, Wlk. Brytanię oraz USA. Modele dla innych krajów są w trakcie opracowania.
Możliwość oceny ryzyka złamania na podstawie klinicznych czynników ryzyka pozwala na interwencję u mężczyzn
i kobiet bazującą nie tylko na BMD. Zatem progi diagnostyczne dla osteoporozy (bazujące na BMD) różnią się od progów
interwencyjnych, które są znacznie bardziej dokładne opierając się na prawdopodobieństwie złamania. Wartości progów
interwencyjnych będą się różnić w poszczególnych krajach, ponieważ będą one zależne od znaczenia osteoporozy, przydzielonego budżetu służby zdrowia, praktycznych klinicznych zaleceniach leczenia oraz zasad ekonomiki służby zdrowia.
Kilka propozycji zastosowano w tworzeniu nowych standardów. W Wlk. Brytanii progi interwencyjne zostały ustalone dla
wieku na podstawie prawdopodobieństwa złamania, jakie występuje u kobiet z uprzednio przebytym złamaniem osteoporotycznym w wywiadzie. W celu optymalizacji użycia testów BMD, zostały opracowane progi diagnostyczne dla pomiaru
BMD, dla osób znajdujących się blisko progu interwencyjnego. Oczekuje się, że rozwój standardów opartych na ocenie ryzyka złamania pozwoli na identyfikację większej liczby kobiet z wysokim ryzykiem złamania, u których leczenie byłoby
korzystne, niż na podstawie obecnych standardów i odwrotnie, uniknięcie niepotrzebnego leczenia kobiet z niskim ryzykiem złamania.
I02
TREATING OSTEOPOROSIS BEYOND FIVE YEARS
Papapoulos S.E.
Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands
Chronic diseases require in general uninterrupted pharmacotherapy which should be efficacious, convenient for the
patient and devoid of serious side effects. The duration of treatment of women with postmenopausal osteoporosis is not
only of primary clinical importance but may also help in selecting among agents that aim to correct the bone remodeling
imbalance, the pathophysiological basis of osteoporosis. Evidence for efficacy and safety from controlled studies has been
obtained up to 10 years for antiresorptives and up to 2 years for PTH, while short-term head-to-head studies with surrogate endpoints have also been performed. In general, the length of treatment with any antiosteoporotic agent will be determined by the pharmacological properties of the agent used as well as by the risk of the individual patient In practice, pharmacodynamic responses following discontinuation of treatment can be indicative. For example, discontinuation of HRT is
followed by a decrease of the rate of bone resorption to basal levels within one year. This response is followed by a rapid
loss in BMD at a rate different from that observed in women treated with placebo so that after one year BMD has also returned to basal levels. These responses are consistent with earlier observational studies reporting that the antifracture effect
of HRT was maintained in current but not in past users. HRT, therefore, given for the protection of skeletal integrity
should be probably given for life. This response and recommendation are in line with those for most therapeutic agents
used in the treatment of chronic diseases, including osteoporosis. The only exception is PTH the use of which is restricted
for other reasons. Responses to bisphosphonates (BPs) are different due to their specific pharmacological properties particularly their selective uptake and long-term residence in the skeleton. Most of the available data have been obtained with
alendronate. When alendronate is stopped after five years, bone turnover rate on average increases and BMD at the hip
decreases slowly the following 5 years. More importantly, continuation of treatment for another 5 years did not decrease
further fracture rates, except those of clinical vertebral fractures. However, patients who entered the second five year
period of treatment with an osteoportic BMD (T-score <-2.5) showed a fracture benefit which was not seen in those who
received alendronate for only 5 years. These results strongly suggest that alendronate treatment should be continued in
patients at high risk whereas discontinuation of treatment after 5 years should be considered in patients at low risk for fractures. Results with other BPs are not yet available to allow a recommendation.
I02
LECZENIE OSTEOPOROZY POWYŻEJ PIĘCIU LAT
Papapoulos S.E.
Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Leiden University Medical Center, Leiden, Holandia
Choroby przewlekłe w większości wymagają nieprzerwanej farmakoterapii, która powinna być skuteczna, wygodna dla
pacjenta i pozbawiona poważnych efektów ubocznych. Czas trwania leczenia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną ma
nie tylko pierwszorzędne znaczenie kliniczne lecz również może pomóc w doborze leków mających za zadanie korektę zaburzenia równowagi procesu przebudowy kości, patofizjologicznej podstawy osteoporozy. Z badań klinicznych uzyskano
dowody skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania w ciągu 10 lat dla leków antyresorpcyjnych oraz w ciągu 2 lat dla
PTH, przeprowadzono również krótkoterminowe badania bezpośrednie z lekami zastępczymi. Generalnie, czas trwania terapii jakimkolwiek lekiem przeciwosteoporotycznym był określany przez cechy farmakologiczne użytego leku w równym

48

stopniu jak poprzez indywidualne ryzyko każdego pacjenta. W praktyce odpowiedzi farmakodynamiczne następujące po
przerwaniu leczenia mogą być miarodajne. Dla przykładu, przerwanie terapii HRT skutkuje obniżeniem stopnia resorpcji
kości do poziomów podstawowych w przeciągu jednego roku. Po odpowiedzi tej następuje szybki spadek BMD w stopniu
różnym w stosunku do obserwowanego u kobiet leczonych placebo, u których BMD po roku również wróciło do poziomów wyjściowych. Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi badaniami obserwacyjnymi wskazującymi, że przeciwzłamaniowe działanie HRT zostało zachowane u obecnych lecz nie u byłych użytkowników. Zatem HRT podawane w celu ochrony integralności kośćca powinno być podawane prawdopodobnie dożywotnio. Wynik ten oraz rekomendacja są zgodne
również dla innych leków stosowanych w leczeniu chorób przewlekłych z osteoporozą włącznie. Jedynym wyjątkiem jest
PTH, którego stosowanie jest ograniczone z innych powodów. Odpowiedzi na bisfosfoniany (BPs) różnią się z powodu ich
specyficznych cech farmakologicznych, szczególnie ich selektywnej absorpcji oraz długotrwałemu utrzymywaniu się
w szkielecie. Najwięcej dostępnych informacji dotyczy alendronianu. Jeśli przerwie się terapię alendronianem po 5 latach,
obrót kostny średnio wzrasta i BMD w szyjce kości udowej powoli się obniża. Co ważniejsze, kontynuacja leczenia przez
kolejne 5 lat nie zmniejszyła częstości złamań, z wyjątkiem złamań kręgowych. Aczkolwiek pacjenci, którzy rozpoczęli
kolejny 5-cio letni okres leczenia z osteoporotycznymi BMD (T-score <-2.5) uzyskali polepszenie wyników dotyczących
złamań, którego nie zaobserwowano u osób przyjmujących alendronian tylko przez 5 lat. Wyniki te wyraźnie sugerują, że
terapia alendronianem powinna być kontynuowana u osób z wysokim ryzykiem podczas gdy zakończenie terapii po 5-ciu
latach powinno być rozważone u pacjentów z niskim ryzykiem złamania. Rezultaty dla innych bisfosfonianów nie pozwalają jeszcze na ustalenie rekomendacji.
L01
WPŁYW JEDNOCZESNEGO STOSOWANIA OMEPRAZOLU I ALENDRONIANU NA WŁASNOŚCI
MECHANICZNE KOŚCI DŁUGICH U OWARIEKTOMIZOWANYCH SZCZURÓW
Pytlik M., Cegieła U., Nowińska B., Rymkiewicz I., Klementys U., Budny A.
Katedra i Zakład Farmakologii, Śląska Akademia Medyczna, Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Słowa kluczowe: omeprazol, alendronian, kości, szczury, osteopenia
Omeprazol jest inhibitorem pompy [H+/K+-ATPazy] odpowiedzialnej za końcową fazę wytwarzania kwasu solnego
przez komórki okładzinowe żołądka. Wpływ omeprazolu na V-ATPazę obecną w osteoklastach nie jest poznany. Alendronian jako lek antyresorpcyjny jest stosowany w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. W trakcie terapii alendronianem
może występować zapalenie oraz owrzodzenie przełyku i żołądka, co wymaga jednoczesnego stosowania leków zmniejszających wydzielanie soku żołądkowego.
Celem pracy było zbadanie wpływu jednoczesnego stosowania omeprazolu i alendronianu na własności mechaniczne
kości długich u obustronnie owariektomizowanych szczurów.
Badania przeprowadzono na 3-miesięcznych samicach szczurów szczepu Wistar, które podzielono na 6 grup (n = 8-10
w grupie): I – nieowariektomizowane szczury kontrolne, II – nieowariektomizowane szczury, którym podawano omeprazol (3 mg/kg ip), III – owariektomizowane szczury kontrolne, IV – owariektomizowane szczury, którym podawano omeprazol (3 mg/kg ip), V – owariektomizowane szczury, którym podawano alendronian (3 mg/kg po), VI – owariektomizowane szczury, którym podawano omeprazol (3 mg/kg ip) i alendronian (3 mg/kg po). Leki podawano codziennie przez 28
dni (alendronian rano, omeprazol po południu). Własności mechaniczne przynasady kości piszczelowej i trzonu kości udowej przeprowadzono z zastosowaniem testu zginania przy trzypunktowym nacisku, natomiast wytrzymałość mechaniczną
szyjki kości udowej z zastosowaniem testu kompresyjnego, przy użyciu aparatu Instron 3342 500N. Parametry budowy
geometrycznej kości, masę, masę substancji mineralnych oznaczano w kości piszczelowej i udowej.
Uzyskane wyniki wykazały, że niedobór estrogenów powoduje rozwój osteopenii z pogorszeniem własności mechanicznych kości piszczelowej (statystycznie istotne zmniejszenie maksymalnej siły o 44,5% i siły w momencie złamania
o 42,02%) oraz szyjki kości udowej (znaczące statystycznie zmniejszenie o 20,2% siły powodującej złamanie).
Omeprazol w obecności estrogenów (szczury nieowariektomizowane) nieznacząco statystycznie pogarsza własności
mechaniczne kości piszczelowej i szyjki kości udowej, natomiast statystycznie istotnie zmniejsza masę oraz masę substancji mineralnych w kości udowej i w kości piszczelowej.
Omeprazol w niewielkim stopniu pogarsza własności mechaniczne kości piszczelowej i szyjki kości udowej wywołane niedoborem estrogenów.
Alendronian zapobiega pogorszeniu własności mechanicznych kości piszczelowej i szyjki kości udowej wywołanym
niedoborem estrogenów. Statystycznie znacząco zwiększa maksymalną siłę (o 36,58%) i siłę w momencie złamania kości
piszczelowej (o 21,11%) oraz siłę niezbędną do złamania szyjki kości udowej (o 24,56%).
Omeprazol stosowany jednocześnie z alendronianem pogarsza antyosteoporotyczne działania alendronianu u szczurów
z niedoborem estrogenów wywołanym usunięciem jajników.
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L01
EFFECT OF CONCURRENT ADMINISTRATION OF OMEPRAZOLE AND ALENDRONATE
ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF LONG BONES IN OVARIECTOMIZED RATS
Pytlik M., Cegieła U., Nowińska B., Rymkiewicz I., Klementys U., Budny A.
Department of Pharmacology, Medical University of Silesia, Jagiellońska, 41-200 Sosnowiec, Poland
Key words: omeprazole, alendronate, bones, rats, osteopenia
Omeprazole is an inhibitor proton pump (H+/K+-ATPase) responsible for HCl production by parietal cells in stomach.
Its effect on V-ATPase in osteoclasts is not well recognized. Alendronate, an antiosteoporotic drug used in postmenopausal osteoporosis, can induce esophagitis and stomach ulceration, requiring the concurrent use of drugs which decrease
gastric juice production.
The aim of the present study was to investigate the effect of concurrent administration of omeprazole and alendronate
on the mechanical properties of the long bones in bilaterally ovariectomized rats.
The experiments were carried out on 3-month-old Wistar rats, divided into 6 groups (n=8–10 per group): I – non-ovariectomized control rats, II – non-ovariectomized rats, which were administered omeprazole (3 mg/kg ip), III – ovariectomized control rats, IV – ovariectomized rats, which were administered omeprazole (3 mg/kg ip), V – ovariectomized rats,
which were administered alendronate (3 mg/kg po), VI – ovariectomized rats, which were administered omeprazole (3
mg/kg ip) and alendronate (3 mg/kg po). The drugs were administered to the rats daily for 28 days (alendronate in the morning, omeprazole in the afternoon). The mechanical properties of tibial metaphysis and femoral diaphysis in three-point
bending tests and femoral neck in a compression test were assessed (Instron 3342 500N apparatus). Bone geometric parameters, mass, mass of bone mineral were examined in the tibia and femur.
Estrogen deficiency causes development of osteopenia with worsening of mechanical properties of the tibia (statistically significant decreases of ultimate load by 44.5% and breaking load by 42.02%) and the femoral neck (a statistically
significant decrease of the load at fracture by 20.2%).
Omeprazole in the presence of estrogens (non-ovariectomized rats) statistically insignificantly worsens mechanical properties of the tibia and femoral neck, but statistically significantly decreases bone mass and the mass of bone mineral in
the tibia and femur.
Omeprazole slightly worsens mechanical properties of the tibia and femoral neck in estrogen deficient rats.
Alendronate prevents the worsening of mechanical properties of the tibia and femoral neck caused by estrogen deficiency. Statistically significantly increases the ultimate load (by 36.58%) and the breaking load (by 21.11%) in the tibia,
and the load at fracture of the femoral neck (by 24.56%).
Omeprazole administered concurrently with alendronate worsens antiosteoporotic effect of alendronate in rats with
estrogen deficiency caused by bilateral ovariectomy.
L02
BONE MINERAL DENSITY IN YOUNG MALE PATIENTS AFTER THYROIDECTOMY
Rudenko E.1, Romanov G.2
1
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Introduction, aim of the Study. Thyroidectomy with the following of thyroxine suppressive therapy can cause bone
mass deficiency in male patients with thyroid carcinoma. The main aim of the study was to determine possible risk factors
for bone mass loss after thyroidectomy due to thyroid carcinoma at male patients by suppressive thyroxin therapy.
Materials, methods. There were examined 86 male patients aged 20-38 who had undergone thyroidectomy on differentiated thyroid cancer and 64 healthy young males as a control group. All subjects included into the study lived on the
territory of Gomel city and Gomel Region. BMD measurement was provided by ‘LUNAR Prodigy’ (“GE”, USA). BMD
disorder diagnostics in the main group was provided on the base of BMD standard deviation in the control group by Z-score.
Statistical analyses were conducted by SAS 9.3.1.program.
Results, conclusion. The provided calculations helped to divide the patients into 2 subgroups: subgroup 1- Z-score
>-1,0 and subgroup 2 - Z-score <-1, 0. As a result there was revealed BMD decrease on forearm at 11,8% сases, on hip at
20,9% cases and on lumbar spine at 30,2% from the total number of the patients. So the data can show that the most number of the patients with the decreased BMD was revealed under the study of L1-L4.
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The analysis includes the age of the patient, the number of previous traumatic fractures, the age at the moment of thryoidectomy, duration of L-T4 treatment, amount of operative treatment, dose of L-T4 mg/kg/day in order to reveal possible
factors influencing on BMD. There was found the correlation of L1-L4 BMD and age at the moment of thyroidectomy which
had polynomial character with the break point determined by Piecewise linear regression at the age around 18 years of old.
The number of the patients with low BMD in lumbar spine increases from 14,0% in the group with disease duration less
than 5 years up to 30,2% in the group with disease duration of more than 10 years.
Under the comparison of BMD values of various measure sites by Kruskal-Wallis test there was not revealed statistically significant differences of BMD parameters depending on TSH suppression level in young male patients.
By logistic regression method there was provided statistical processing of the data for Odds Ratio calculation. The statistically significant factors (p<0,05) of L1-L4 BMD decrease at young males after thyroidectomy are age at the moment of
the operative treatment less than 14 years old (ОR=5,46; 95% CI: 1,87-15,97; р=0,002), disease duration after thyroidectomy of more than 10 years (ОR=5,72; 95% CI : 2,05-15,98; р=0,001) and BMI less than 23 kg/m2 (ОR=3,00; 95% CI;
1,14-7,88; р=0,026). At disease duration less than 5 years (ОR=0,08; 95% CI: 0,01-0,67; р=0,001) bone mass deficiency
at young males after thyroidectomia is hardly probable.
L03
THE CONTRIBUTION OF CORTICAL VERSUS TRABECULAR BONE TO FEMORAL NECK STRENGTH
Holzer G.
Department of Orthopaedics, Medical University of Vienna, Waehringer Guertel 18 – 20,
A – 1090 Vienna, Austria
Key words: osteoporosis, cortical bone, trabecular bone, hip fractures
Introduction. Osteoporosis, characterized by low bone mineral density and deterioriated microarchitecture of the
bone, leads to decreased bone strength followed by an increase of bone fragility and rates of fractures. Hip fractures are
caused by the both cortical thining and trabecular bone loss of the femoral neck. But what is the role of cortical bone as the
relative contributions of cortical versus trabecular bone have not been established?
Aim of the Study. To test the contribution of cortical versus trabecular bone to bone strength at the femoral neck, the
site of the most devastating fragility fractures.
Material & Methods. In one bone of a pair of eighteen human cadaver femurs (5 female; 4 male) trabecular bone was
completely removed from the femoral neck providing one bone with intact and the other without any trabecular structure
in the femoral neck. Bones were then biomechanically tested for forces to fracture using a Mechanical Testing System
(MTS).
Results. Differences between forces needed to fracture excavated and intact femora (Δ F / F mean) was 7.0 % on the
average (range: 4.6 – 17.3 %). Cross sectional area of spongiosa removed did not correlate with difference of fracture
load (Δ F / F mean) nor did BMD.
Discussion. The relative contribution of trabecular bone versus cortical bone in respect to bone strength in the femoral
neck seems to be marginal and explains the subordinate role of trabecular bone.
Conclusion. Our results will have impact on bone physiology as well as bone pathology: As far as the different functions of the two bone types are concerned: Cortical bone seems to be primarily responsible for load bearing and transmitting forces, whereas trabecular bone seems to build a framework supplying large surfaces to rapidly provide minerals and
different cell types and their progenitors. Concerning osteoporosis, a new definition is needed and review of current diagnostic and therapeutic approaches.
L03
WPŁYW KOŚCI KOROWEJ I KOŚCI GĄBCZASTEJ NA WYTRZYMAŁOŚĆ SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
Holzer G.
Department of Orthopaedics, Medical University of Vienna, Waehringer Guertel 18 – 20,
A – 1090 Vienna, Austria
Słowa kluczowe: osteoporoza, kość korowa, kość gąbczasta, złamania biodra
Wprowadzenie. Osteoporoza, charakteryzująca się niską gęstością mineralną kości oraz upośledzoną jej mikroarchitektury, prowadzi do obniżenia wytrzymałości kości a co za tym idzie ich podatności na złamania. Złamania biodra spowodowane są zarówno scieńczeniem warstwy korowej jak też ubytkiem kości gąbczastej w szyjce kości udowej. Ale nie
zostało dotąd ustalone jaka jest rola kości korowej tak samo jak jej względny udział w stosunku do kości gąbczastej.
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Cel badania. Sprawdzenia udziału kości korowej i gąbczastej w wytrzymałości szyjki kości udowej, lokalizacji narażonej na najpoważniejsze w skutkach złamania niskoenergetyczne.
Materiał i metody. U jednej kości w każdej z dziewięciu par kości udowych pozyskanych z ludzkich zwłok (5 żeńskich, 4 męskie) kość gąbczastą całkowicie usunięto z szyjki tworząc tym samym pary z jedną kością nienaruszoną i drugą bez jakichkolwiek struktur gąbczastych w szyjce. Kości były następnie poddane biomechanicznemu badaniu wpływu
sił łamiących z użyciem Mechanicznego Systemu Pomiarowego (Mechanical Testing System - MTS).
Wyniki. Różnice wielkości sił wymaganych do złamania obu rodzajów kości udowych (ΔF/F średnia) wynosiły od 4,6
do 17,3% – średnio 7,0%.
Powierzchnia przekroju usuniętej kości gąbczastej nie korelowała z różnicą w wielkości sił łamiących (ΔF/F średnia)
ani z BMD.
Dyskusja. Względny udział kości gąbczastej w porównaniu do kości korowej w wytrzymałości szyjki kości udowej
wydaje się być niewielki i tłumaczy tym samym podrzędną rolę kości gąbczastej.
Wnioski. Uzyskane wyniki dotyczą zarówno fizjologii kości jak też stanów patologicznych dopóki będzie się rozpatrywało różne funkcje dwóch rodzajów kości: kość korowa wydaje się być przede wszystkim odpowiedzialna za wytrzymałość i przenoszenie obciążeń podczas gdy kość gąbczasta tworzy szkielet zapewniający szybkie dostarczanie minerałów,
różnego typu komórek oraz ich prekursorów. W kontekście osteoporozy konieczna jest nowa definicja oraz przegląd aktualnych metod diagnostycznych i leczniczych.
L04
NISKIE WYDALANIE CYTRYNIANÓW Z MOCZEM JAKO POTENCJALNY CZYNNIK RYZYKA
ŁAMLIWOŚCI KOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY Z HIPERKALCIURIĄ
Konstantynowicz J.1, Porowski T.2, Abramowicz P.1, Bialokoz-Kalinowska I.1, Piotrowska-Jastrzebska J.1,
Kaczmarski M.3
1
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
2
Klinika Pediatrii i Nefrologii,
3
Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: BMD, cytryniany, hiperkalciuria, pediatria, zaburzenia metaboliczne, złamania
Wstęp. Z danych opublikowanych opartych na badaniach w populacjach ludzi dorosłych wynika, że hiperkalciuria
idiomatyczna może być związana nie tylko z ryzykiem kamicy nerkowej lecz również z obniżeniem gęstości mineralnej
kości (BMD). Jednakże bardzo niewiele wiadomo na temat powiązań między hiperkalciuria, kamieniami układu moczowego, szczawianami w moczu, cytrynianami w moczu a ryzykiem złamań w okresie rozwojowym. Celem tego przekrojowego badania było zbadanie zależności między powyższymi parametrami metabolicznymi, BMD i występowaniem złamań u dzieci i młodzieży z hiperkalciurią.
Materiał i metody. Badania ankietowe, wywiad i dokumentację medyczną zastosowano w celu ustalenia ilości i okoliczności złamań u 40 dzieci i młodzieży (26 chłopców, 14 dziewcząt) w wieku 3,5-18 lat (średnia ± SD: 14,9 ± 3,3)
z hiperkalciurią i/lub obecnością kamieni układu moczowego (87,5% grupy badanej). Pod uwagę wzięto jedynie złamania potwierdzone badaniem RTG. Przeprowadzono badania antropometryczne oraz pomiary densytometryczne metodą
DXA (dual energy X-ray absorptiometry) w celu oceny składowych ciała (body composition), zawartości minerału szkieletowego (bone mineral content, BMC) oraz BMD w zakresie całego ciała i trzonów kręgów L1-L4. Kamicę diagnozowano w oparciu o wysokorozdzielcze techniki USG. Wydalanie Ca, fosforanów, kwasu moczowego, oxalurię (szczawianurię)
oraz cytraturię oceniano w 24-godzinnej zbiórce moczu (DZM).
Wyniki. Średnia wartość Z-score dla BMD kręgów wynosiła -1,08 ± 1,09. Obniżoną BMD (Z-score poniżej -2,0)
stwierdzono u 9 osób (22% grupy). Spośród wszystkich badanych dzieci 13 (32,5%; chłopcy/dziewczęta: 10/3) doznało
w sumie 20 złamań niskoenergetycznych z lokalizacją w szkielecie obwodowym (przedramię, nadgarstek, piszczel, łokieć).
Osoby ze złamaniami wykazywały znamiennie niższą cytraturię (467 ± 296 mg/g kreatyniny / dobę) w porównaniu z osobami bez złamań (484 ± 266 mg/g; p = 0,02). Wydalanie moczowe cytrynianów korelowało dodatnio z BMD (również po
normalizacji na lean mass i cechy antropometryczne) jednak tylko u dzieci i młodzieży ze złamaniami w wywiadzie
(r = 0,76 p = 0,04). Nie zaobserwowano takiej zależności u dzieci bez złamań. W całej grupie nie stwierdzono związków
między kalciurią, oxalurią, urikozurią, fosfaturią a masą kostną lub złamaniami.
Wnioski. Obniżona gęstość mineralna kości u dzieci z hiperkalciurią nie jest związana ani z kalciurią ani z wydalaniem
szczawianów, chociaż mała liczebność grupy badanej ogranicza uniwersalność tych wniosków. Uzyskane wyniki wskazują natomiast, że hipocytraturia może stanowić, przynajmniej częściowo, ciekawy niezależny metaboliczny czynnik ryzyka
zarówno zmniejszonej szczytowej masy kostnej jak i nadmiernej łamliwości kości w okresie rozwojowym.
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POTENTIAL ROLE OF URINARY CITRATE AND CALCIUM EXCRETION IN THE PATHOGENESIS
OF FRAGILITY FRACTURES AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS
Konstantynowicz J.1, Porowski T.2, Abramowicz P.1, Bialokoz-Kalinowska I.1, Piotrowska-Jastrzebska J.1,
Kaczmarski M.3
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3
Department of Pediatric Gastroenterology and Allergology – Bone Densitometry Unit, Medical University of Bialystok,
Bialystok, Poland
Key words: BMD, children, citrarturia, fractures, hypercalciuria, oxalate, urinary excretion
Introduction. Published data suggest that idiopathic hypercalciuria may infer not only an increased risk of nephrolithiasis but also may be associated with reduced bone mineral density (BMD) in adults. However, little is known about
relationships between hypercalciuria, urinary calculi, urinary oxalate, citraturia, and fracture risk in children. The aim of
this cross-sectional study was to evaluate associations between hypercalciuria, urinary oxalate and citrate, BMD and fractures in hypercalciuric children.
Methods. A questionnaire and medical records were studied to evaluate history of fractures, which were documented
by X-ray examination (radiographs). Bone densitometry based on dual energy X-ray absorptiometry (DXA) was used to
assess body composition, bone mineral content (BMC) and BMD in the total body and lumbar spine L1-L4 in 40 children
and adolescents (26 boys, 14 girls) aged 3.5-18 years (mean±SD: 14.9±3.3) with hypercalciuria and/or urinary calcium
oxalate stones (87.5% of the sample). Urolithiasis was diagnosed using high resolution ultrasound examination. Urinary
calcium, phosphate, uric acid excretion, oxaluria, citraturia were invetsigated in the 24-hour urine collections.
Results. Mean Z-score for spine BMD was -1.08 ±1.09. Decreased BMD (Z-score below -2.0) was found in 9 subjects
(22.5% of the sample). Of all studied children, 13 (32.5%; boys/girls: 10/3) sustained 20 low-energy fractures located in
the peripheral skeletal sites (forearm, wrist, tibia, ankle). Subjects with fractures had significantly lower citraturia rate (467
± 296 mg/g creatinine/24h) compared with those fracture-free (484 ± 266 mg/g creatinine/24h) (p=0.02). Urinary citrate
excretion was positively correlated with BMD (adjusted for age, anthropometry and lean body mass) only in the fractured
children (r=0.76 p=0.04), however, no such correlation was observed in children without fractures. No associations were
found between calciuria, oxaluria, uricosuria, phosphaturia and bone mass or fractures.
Conclusions. Deficits in BMD among hypercalciuric children and adolescents are common although not associated
with calciuria or oxaluria. Small sample size in this study, however, limits inferences that could be drawn. Our findings
suggest that prolonged hypocitraturia may be, at least partly, an independent risk factor of both reduced peak bone mass
and an increased fragility during growth. Whether the life-long risk of osteoporotic fractures attributable to low citrates will
be sustained in these patients is not clear.
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Introduction. Vertebral fractures are the most common osteoporotic fracture; between 30-50% are asymptomatic and
so may not be diagnosed. They are powerful predictors of future fracture (vertebral fractures X5; hip fracture X2). Although
all vertebral fractures change the shape of vertebrae, not all vertebrae that are changed in shape are fractured (deformity).
Other pathologies (short vertebral height, spondylosis, Scheuermann’s disease, metastases, myeloma) cause vertebral deformity. More sophisticated imaging methods (radionuclide scans [RNS], magnetic resonance imaging [MRI] and computed tomography [CT] are helpful in differentiating fractures due to more sinister pathologies, and differentiate acute from
chronic vertebral fractures.
Spinal radiographs are the most widely used imaging technique to diagnose vertebral fractures. With the introduction
of Picture Archiving and Communication Systems (PACS) in radiology departments the electronic images are easier to analyze for changes in vertebral shape. CT and MRI also have the potential to identify vertebral fractures incidentally when
scans are performed for other clinical indications. Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) for bone mineral density
(BMD) may identify vertebral fractures, and if present spinal radiographs should be suggested. With technical develop-
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ments in DXA (improved image spatial resolution, faster scanning) it is now feasible to obtain images of the entire spine
(postero-anterior PA and lateral) for vertebral fracture analysis (VFA).
Methods. IVA has advantages over spinal radiography (lower radiation dose [approximately 40µSv compared to 7002000µSv], vertebrae from T4-L4 visualised on single image, less effect of parallax and both BMD and VFA performed on
same equipment). Dual energy VFA images are superior in visualising thoracic vertebrae. A number of different ways of
defining vertebral fractures are used These included morphometry (six points placed on superior and inferior endplates at
anterior, mid and posterior points and change in shape described as wedge, endplate or crush fractures. The limitation of
this method is that it only describes change in shape which will include some pathologies which are not fractures. Other
methods take into account not only change in shape but also visual features that suggest fractures rather than deformities
(semi-quantitative [SQ] and algorithm based qualitative [ABQ] methods). Prevalence will be different when using these
various methods. Severity can be graded (mild grade 1; moderate grade 2 and severe grade 3); more severe fracture grading indicates higher risk of future vertebral fracture.
Studies have shown that VFA is a reliable way of excluding a vertebral fracture if image quality is good and all vertebrae T4-L4 are visualized. There is reasonable concordance identifying grade 2 and 3 fractures by VFA and radiographs,
but not with grade 1 mild fractures, with more being identified on radiographs on which superior image quality enables differentiate of fractures from deformities.
Conclusion. VFA shows promise in identifying vertebral fractures and may identify fractures fortuitously that are
asymptomatic, so influencing therapeutic intervention to reduce future fracture risk.
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Wstęp. Złamania kręgowe są najczęściej występującymi złamaniami osteoporotycznymi; w 30 do 50% bezobjawowymi i w związku z tym nie rozpoznawalnymi. Są bardzo dobrym czynnikiem przewidującym następne złamanie ( złamania
kręgowe X5, złamanie biodra X2). Pomimo, iż wszystkie złamania kręgowe zmieniają kształt kręgu, nie wszystkie kręgi
o zmienionym kształcie są złamane (deformacje). Inne schorzenia (mała wysokość kręgu, spondyloza, ch. Sheuermanna,
nowotwory) mogą powodować deformacje kręgów. Bardziej wyszukane sposoby obrazowania takie jak skanowanie izotopowe (RNS), jądrowy rezonans magnetyczny (MRI) oraz tomografia komputerowa (CT) są pomocne w różnicowaniu złamań spowodowanych bardziej poważnymi schorzeniami oraz w różnicowaniu złamań kręgowych w fazie ostrej od tych
w fazie przewlekłej.
Radiogramy kręgosłupa są najczęściej stosowaną techniką obrazowania diagnozującą złamania kręgowe. Wraz z wprowadzeniem systemu PACS (Picture Archiving and Communication System) na oddziałach radiologicznych analiza zmian
obrysu kręgów na radiogramach elektronicznych stała się dużo łatwiejsza. CT i MRI dodatkowo są w stanie wykryć złamanie kręgowe przypadkowo podczas obrazowania podyktowanego innym podejrzeniem. Absorpcjometria podwójnej
energii promieniowania rentgenowskiego (DXA) mierząca gęstość mineralną kości (BMD) może identyfikować złamania
kręgowe i jeśli wskazuje na możliwość złamania należy zasugerować badanie radiologiczne kręgosłupa. Z powodu ulepszeń technicznych techniki DXA (ulepszona rozdzielczość przestrzenna obrazu, szybsze skanowanie) obecnie możliwe jest
pozyskanie obrazu całego kręgosłupa (projekcja przednio-tylna AP oraz boczna) w celu analizy złamania kręgowego (vertebral fracture analisys-VFA).
Metody. IVA ma przewagę nad radiografią kręgosłupa (mniejsza dawka promieniowania [około 40µSv w porównaniu
z 700-2000µSv], kręgi T4-L4 ukazane na pojedynczych obrazach, mniejszy efekt paralaksy oraz BMD wraz z VFA wykonane na tym samym sprzęcie). Obrazy VFA w technice DXA są lepsze w obrazowaniu złamań odcinka piersiowego. Istnieje dużo sposobów określania złamań kręgowych. Należy do nich morfometria (sześć punktów na górnych i dolnych
blaszkach granicznych, w części przednij, środkowej i tylnej trzonu oraz zmiany w kształcie opisywane jako sklinowacenie lub zmiażdżenie. Ograniczenie tej metody polega na tym, iż obrazuje ona jedynie zmiany kształtu, które mogą być objawami innych patologii nie będących złamaniami. Inne metody biora pod uwagę nie tylko zmiany kształtu lecz również
optyczne cechy sugerujące złamanie zamiast deformacji (metody półilościowe [SQ] lub oparte na algorytmie jakościowym
[ABQ]). Częstość występowania stwierdzona na podstawie użycia ww. metod będzie się różniła w zależności od użytej
metody. Ciężkość złamań może być stopniowana (stopień łagodny 1; stopień średni 2; stopień ciężki 3); poważniejsze stopnie złamań wskazują wyższe ryzyko złamań kręgowych w przyszłości. Badania pokazują, że VFA jest skuteczną metodą
wykluczania złamań kręgowych jeżeli jakość obrazowania jest dobra oraz wszystkie kręgi z zakresu T4-L4 są zobrazowa-
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ne. Panuje umiarkowana zgodność co do identyfikacji stopni 2 i 3 poprzez VFA i radiogramów lecz nie tyczy się to stopnia 1 złamań łagodnych, które są częściej identyfikowane na radiogramach, na których lepsza jakość obrazu pozwala na
różnicowanie złamań od deformacji.
Wnioski. VFA jest obiecującą metodą identyfikacji złamań kręgowych i może przypadkowo wykrywać złamania bezobjawowe wpływając tym samym na skuteczną interwencję w celu minimalizacji ryzyka kolejnych złamań.
L06
CELE I ZADANIA SEKCJI CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
(SEKCJI PEDIATRYCZNEJ PFO)
Chlebna-Sokół D.
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy
Kierownik Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży została powołana w dniu 14.06.2008r. przez Zarząd Główny Polskiej Fundacji Osteoporozy. Sekcja działa na podstawie Statutu Polskiej Fundacji Osteoporozy oraz Regulaminu Sekcji.
Aktualną siedzibą Sekcji jest Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości w Łodzi, co wiąże sie
z miejscem pracy Przewodniczącej Zarządu.
Celem Sekcji jest działalność naukowa, popularyzatorska i profilaktyczno-lecznicza zmierzająca do zapobiegania chorobom inwolucyjnym układu ruchu poprzez wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń metabolizmu kostnego u dzieci
i młodzieży.
Cel ten realizowany jest poprzez:
– Prowadzenie badań naukowych w populacji wieku rozwojowego z zakresu chorób metabolicznych kości
– Opracowanie wytycznych dotyczących leczenia i profilaktyki chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną
– Popularyzację wiedzy z zakresu chorób metabolicznych kości dzieci i młodzieży:
Członkami Sekcji mogą być lekarze różnych specjalności zajmujący się leczeniem i profilaktyką chorób metabolicznych kości, a także przedstawiciele nauk podstawowych oraz innych zawodów i specjalności związanych z medycyną, profilaktyką zdrowotną, polityką zdrowotną, opieką nad chorymi dziećmi.
Zebranie założycielskie Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży odbyło się14 czerwca 2008 roku
w Łodzi. Dokonano na nim wyboru organów statutowych Sekcji, w tym władz Sekcji (Zarząd) oraz Zespołów: Naukowo-Konsultacyjnego i Badawczo-Organizacyjnego.
Zespół: Naukowo-Konsultacyjny jest organem o uprawnieniach opiniodawczych.
Zespół Badawczo-Organizacyjny planuje i organizuje wykonanie badań o charakterze naukowym.
Pierwsze posiedzenie naukowe Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży odbyło się dnia 10 stycznia
2009 roku w Łodzi. Podczas zebrania zaprezentowano referaty naukowe dotyczące złamań kości u dzieci, wrodzonej łamliwości kości a także witaminy D. Zaplanowano ogólnopolskie, wieloośrodkowe projekty badawcze odnoszące się do uwarunkowań złamań kości u dzieci oraz oceny zaopatrzenia populacji wieku rozwojowego w witaminę D.
Sekcja objęła patronat nad Sesją Naukową: „Osteoporoza u dzieci i młodzieży” podczas III Środkowo Europejskiego
Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie.
L06
THE AIMS AND TASKS OF THE SECTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS METABOLIC
BONE DISEASES (PFO PEDIATRIC SECTION)
Chlebna-Sokół D.
(English version of the abstract not submitted)
L07
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY U DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIETLE AKTUALNYCH USTALEŃ
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Słowa kluczowe: dzieci, osteoporoza, densytometria, tkanka mięśniowa, profilaktyka
Akumulacja tkanki kostnej zachodzi przez cały okres wzrastania, przy czym aż 40% tworzone jest dopiero w wieku popokwitaniowym. Szczytowa masa kostna jest osiągana po zakończeniu wzrastania a jej niska wartość stanowić może istot-
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ny czynnik ryzyka rozwoju osteoporozy w wieku późniejszym. Jednym ze sposobów zapobiegania osteoporozie inwolucyjnej jest wczesna diagnostyka oraz optymalizacja szczytowej masy kostnej w wieku rozwojowym.
Podstawowe znaczenie w diagnostyce osteopenii/osteoporozy zarówno u dorosłych jak i u dzieci stanowi, więc prawidłowa interpretacja wyników pomiarów masy i gęstości kości. Metoda DXA (dual energy x-ray absorptiometry) jest najczęściej stosowaną metodą oceny gęstości i masy kości. Jednakże metoda ta ma ograniczenia interpretacyjne związane
z wpływem rozmiaru kości na wynik pomiaru, co jest szczególnie istotne u dzieci i młodzieży, ze względu na procesy wzrastania i dojrzewania. Niestety, metoda DXA obarczona jest także szeregiem ograniczeń, z których najistotniejszy to fakt,
że nie można przy jej pomocy wykonać pomiarów rzeczywistej gęstości kości (g/cm3), mającej kluczowe znaczenie dla
mechanicznej wytrzymałości kości. Dodatkowo, dostępne obecnie normy dla dzieci bazują wyłącznie na wieku kalendarzowym i płci a zalecenia interpretacyjne dla osób dorosłych nie mogą być stosowane u dzieci. Odniesienie wyników do
szczytowej masy kostnej (T-score) nie może być wykorzystywane u dzieci. W konsekwencji, interpretacja badań gęstości
kości u dzieci jest trudna i może prowadzić do błędów diagnostycznych.
Wypracowane aktualnie zalecenia wskazują, że u dzieci i młodzieży poniżej 20 r.ż. wyniki należy odnosić do normy
wiekowej (Z-score). Zaleca się stosowanie terminu „mała gęstość kości wg wieku kalendarzowego”, gdy wartość Z-score
jest mniejsza niż -2, w miejsce terminu osteopenia/osteoporoza. Dodatkowe utrudnienia to to, że obniżenie masy lub gęstości kości może być spowodowane chorobą lub z osobniczym opóźnieniem wzrastania, mniejszymi rozmiarami kości lub
zachwianiem zależności mięsień-kość albo małą masą/siłą mięśniową. Pozytywy stosowania metody DXA z kolei związane są z możliwościami różnoczasowego, jednoczesnego pomiaru obok tkanki kostnej także składu tkanek miękkich, w tym
masy tkanki mięśniowej (lean mass). Umożliwia to ocenę gęstości kości w stosunku do budowy ciała i siły mięśniowej
i tkanki tłuszczowej, co umożliwia ocenę gęstości kości w stosunku do budowy ciała i siły mięśniowej.
Ze względu na to, że wiele schorzeń wpływa znacząco na akumulację masy kostnej u dzieci i młodzieży szersze zastosowanie densytometrii umożliwia znaczące poszerzenie informacji dotyczących ich etiopatogenezy. Spostrzeżenia te tylko
potwierdziły opinię Denta, że podstawową rolę w zapobieganiu schorzeniom kostnym spełniają pediatrzy między innymi
dzięki efektywnym postępowaniom diagnostyczno-interwencyjnym ukierunkowanym na optymalizację osiągnięcia i utrzymania szczytowej masy kostnej.
L07
OSTEOPOROSIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: THE ACTUAL VISION
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Bone mass increases progressively during childhood, but mainly during adolescence when approximately 40% of total
bone mass is accumulated. Peak bone mass is reached in late adolescence, and is a well recognized as risk factor for osteoporosis later in life. Common agreement support the view that increasing peak bone mass can significantly prevent osteoporosis. The critical interpretation of bone mass measurements is a crucial factor for the diagnosis of osteopenia/osteoporosis in adults but also in children and adolescents. The most frequently used assessment of skeletal status in children is
DXA method that nevertheless has limitation mostly because of measurement of the areal bone mineral density values
(BMD, g/cm2) related to bone size and body dimensions additionally influenced by the skeletal development and pubertal
stage. It should be also pointed that it doesn’t measure directly g/cm3 three dimensioned density crucial for mechanical bone resistance Further, the available reference for children and adolescents relates solely to chronological age and gender.
The guidelines used for adult patients are not applicable at all. T-score should not be used in children and adolescents. In
consequence, DXA results may lead to misdiagnosis in children and adolescents with the unusual stature for their age simply because their bones are smaller/ bigger in width, height and depth.
In males and females aged <20 years the terminology ‘low bone density for chronologic age’ may be used if the Z-score is
less than -2. For children and adolescents, this terminology is more appropriate than osteopenia/osteoporosis.
Decreased BMD or BMC may be the illustration of disease or may be related to altered skeletal maturation, smaller
bones as well as impaired relationship between muscle and bone or a muscle weakness.
One of DXA advantages starting to be utilized in children is the possibility of examination of lean mass (an estimate
of muscle mass) and fat mass. The assessment of the relationship between muscles and bone as BMC/LBM can be estimated by the evaluation of relationship between LBM and BH started to be utilization indicator of potential muscle weakness.
Many disorders, by various mechanisms, may affect the acquisition of bone mass during childhood and adolescence. Indeed, the number of disorders that have been identified as affecting bone mass in this age group is increasing as a consequence
of the wide use of bone mass measurements. Experience in treating various disorders associated with osteoporosis in childhood
is limited at present what rise an alarm bell in situation when prevention is a key factor and should be started in childhood. The
obvious truism is as pointed by Dent that roots of several “adults” diseases are located in pediatrics.
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ZŁAMANIA KRĘGÓW U DZIECI I MŁODZIEŻY
Popko J.
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Słowa kluczowe: kręgosłup dziecięcy, złamania, leczenie
Wstęp. Złamania kręgosłupa dziecięcego nie są zjawiskiem częstym. W naszym materiale klinicznym, podobnie jak
i w innych ośrodkach, stanowią one w ciągu roku około 1,8% wszystkich urazów charakterystycznych dla wieku rozwojowego. W wieku rozwojowym najczęściej ulegają złamaniom kości przedramienia – około 35%, następnie obojczyk –
21%, dalszy odcinek kości ramiennej – 16,4%, kości goleni – 10,7% i kość udowa – 7,4%. Badania densymetryczne wykazały dobrą mineralizację kręgów u młodocianych, a szczytowa masa kostna (peak bone mass- PBM) jest osiągana w kręgosłupie prawie w 100% w końcu II dekady życia. Najprawdopodobniej warunkuje to dobrą wytrzymałości mechaniczną
kręgów w tym wieku.
Celem pracy jest retrospektywna ocena wyników leczenia dzieci ze złamaniem kręgosłupa w latach 2001-2007 w naszej Klinice.
Materiał i metody. Analizie poddano 33 chorych (12 dziewcząt i 21 chłopców), w wieku 3-18 lat z urazowym złamaniem kręgosłupa. Diagnostyka była oparta o wywiad, badanie przedmiotowe, zdjęcia radiologiczne. W razie konieczności
diagnostyka była poszerzana o badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Stopień uszkodzenia układu nerwowego towarzyszący obrażeniom kręgosłupa był oceniany wg skali Frankela.
Wyniki. Najczęstszą przyczyną urazu kręgosłupa był wypadek komunikacyjny – 19, upadek z wysokości – 12, skok
do wody – 2, przygniecenie – 2 przypadki. Najwięcej – 17 chorych było w wieku 15-18 lat, 1 dziecko w wieku 3 lat.
U 3 chorych stwierdzono uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa, u 30 odcinka piersiowo-lędźwiowego. Różnego stopnia uszkodzenia układu nerwowego odnotowano u 13 chorych, występowały one w złamaniach niestabilnych kręgosłupa.
Leczenie nieoperacyjne zastosowano u 20 chorych w złamaniach stabilnych kręgosłupa ( gorsety gipsowe, Jevetta, kołnierze ortopedyczne ). U 14 pacjentów ze złamaniem stabilnym kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego nastawiano złamania metodą Watson-Jonsa, a następnie unieruchamiano gorsetem gipsowym. U dzieci młodszych dało się zauważyć odbudowę
przedniej wysokości złamanego trzonu.
W grupie 13 chorych z uszkodzeniem korzeniowo-rdzeniowym były 2 przypadki urazu rdzenia kręgowego bez zmian
radiologicznych, dzieci te nie były operowane. Zwiększona elastyczność kompleksu więzadłowego kręgosłupa dziecięcego w odpowiedzi na wysoką energię urazu doprowadziła do trwałego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Pacjenci ci są niesprawni z porażeniem kończyn dolnych i zwieraczy.
U dwojga chorych operowano odcinek szyjny kręgosłupa (1 z dostępu przedniego, 1 z dostępu tylnego). U dziewięciu chorych
z uszkodzeniem kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego wykonano odbarczenie tylne rdzenia kręgowego i spondylodezę. W leczeniu
pooperacyjnym nie stosowano unieruchomienia gipsowego. Tylko u jednego chorego operowanego nie uzyskano poprawy.
Wnioski: 1. U dzieci mogą występować przypadki z uszkodzeniem rdzenia kręgowego bez zmian radiologicznych
(spinal cord injury without radiografic abnormality – SCIWORA ). 2. Leczenie złamań kręgosłupa u dzieci i młodzieży nie
odbiega od przyjętego sposobu postępowania u chorych dorosłych. 3. Złamania kręgosłupa z uszkodzeniem układu nerwowego wymagają szybkiego odbarczenia rdzenia kręgowego i stabilizacji.
L08
PEDIATRIC SPINE INJURIES
Popko J.
Departament of Pediatric Orthopedics and Traumatology Children Hospital Medical University of Białystok
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Introduction. Spine fractures are rare and represent 1-2% of all pediatric fractures. In children and adolescents most
often occur fractures of forearm – 35%, clavicle – 21%, distal humerus – 16,4%, tibia – 10,7% and femur – 7,4%. Peak
bone mass (PBM) assessed by dual emergy x-ray absorptiometry (DXA) to achive in the spine is nearly 100% in the end
of the second decade of life. Most likely it quarantees well mechanical resistance of pediatric spine.
The aim of the present study is a retrospective review of patients with spine fracture treated at our institution between
2001 and 2007.
Materials and methods. A retrospective review was performed on 33 patients (12 girls and 21 boys) with spine fractures. The age at injury was 3-18 years. The diagnostic was supported by anamnesis, physical examination and radiographic analysis. If necessary it was extendet with computer tomography (CT) and magnetic resonance (MR) of the spine for
definitive diagnosis. The degree neurological injury was estimated by Frankel scale.
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Results. The mechanism of injury was obtained from medical records and categorized as: road accident – 19, fall from
height – 12, diving – 2, crush – 2 patients. Most patients (17) were 15-18 year old, and 1 child was 3 year old. 3 patients
had cervival spine injuries and 30 children had thoracic and lumbar spine lesions. Neurological injury was diagnosed with
13 patients who had unstable fractures of spine.
Non operative treatment was performed on 20 patients with stable fracture of spine, we used: hyperextension casting
– 14, Jevett orthosis – 4, cervical brace – 2. In younger patients treated with hypertension casting we observed rebuilding
of a front height of the fractured vertebrae.
In the group of 13 patients with spinal cord injury there were 2 patients, age of 3 and 8 years, without radiografic
abnormality (SCIWORA). They did not undergo operation. In the majoraty of cases, SCIWORA is caused by hyperextension or flexion injuries due to characteristic anatomic differences of the more elastic and more deformable pediatric spine.
These patients are disabled with paresis of legs and sphincters.
2 patients with cervical spine injuries were treated surgically with good results.
Surgical posterior decompression and instrumentation were performed on 9 patients with thoracic and lumbar spine
trauma with an addition neurological deficyt. Only one patient in this group didn’t show improvement.
Conclusions: 1. A spinal cord injury without radiografic abnormality (SCIWORA) is possible only in children.
2. Treatment of pediatric spine fracture isn’t different from that adults. 3. A spine fractue with neurological defects needs
rapid surgical decompresion and instrumentation.
L09
CO Z DIAGNOSTYKĄ CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
Jakubowska-Pietkiewicz E.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, I Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Słowa kluczowe: choroby metaboliczne kości, dzieci, niemowlęta, diagnoza
Szybkie tempo wzrastania, zmiana proporcji ciała, naturalna ewolucja sposobu odżywiania, intensywny rozwój psychoruchowy a następnie duża aktywność własna to podstawowe elementy rozwoju małego dziecka (do 5 roku życia).
Z drugiej zaś strony stosunkowo niewielki wpływ negatywnych czynników środowiskowych sprawiają, iż ocena układu
kostnego w tym wieku jest konieczna (zasadna) – w celu wyjaśnienia etiopatogenezy zaburzeń mineralizacji kośćca w późniejszych okresach życia i – jednocześnie trudna: z powodu baraku biologicznych układów odniesienia i odrębności rozwojowych niemowląt i małych dzieci.
Badania diagnostyczne w tym okresie życia związane są przede wszystkim z rozpoznawaniem chorób uwarunkowanych genetycznie (wrodzona łamliwość kości, dysplazje kostne), urazami oraz przewlekłymi schorzeniami układowymi.
Złamania kości długich u dzieci do 3 r. życia stanowią mniej niż 1% wszystkich złamań u dzieci i młodzieży i dlatego rzadko w ich etiologii rozważane są zaburzenia metaboliczne tkanki kostnej (choroba metaboliczna kości wcześniaków, krzywica, osteoporoza). Obecnie zaś wprowadzane są do diagnostyki nowe nieinwazyjne metody pozwalające na ocenę układu kostnego takie jak: ilościowe badanie ultradźwiękowe (aparatem Sunlight Omnisense 7000P (QUS) oraz badanie denstometryczne z opcją pomiarową Infant. Istotną rolę w diagnostyce chorób metabolicznych kości we wczesnym okresie rozwojowym
mogą mieć także badania genetyczne – dowiedziono bowiem, że związek pomiędzy gęstością mineralną kości a genotypem
VDR lepiej jest widoczny w młodszych grupach wiekowych (poprzez naturalne ograniczenie wpływu czynników środowiskowych). Najprostsze u małych dzieci jest zatem wykonanie badań biochemicznych i ocena wskaźników przemiany wapniowo-fosforanowej ze stężeniem metabolitów witaminy D. W diagnostyce chorób metabolicznych kości są jednak to badania
podstawowe, do których powinny dołączyć densytometryczna i ultradźwiękowa ocena szkieletu.
L09
WHAT IS THE BONE METABOLIC DISEASES DIAGNOSTICS IN INFANTS AND CHILDREN
UNDER 5 YEARS
Jakubowska-Pietkiewicz E.
Department of Paediatric Propedeutics and Metabolic Diseases
Key words: metabolic bone diseases, children, infants, diagnosis
Rapid growth rate, change in the body proportions, natural evolution of nutrition, intensive psychomotoric development
and big physical activity of children under 5 years are the basic elements of them development. In the second side the small
influence of negative environmental factors cause the necessity of the skeletal system assessment in the aim of explaining
the ethiophatogenesis of bone mineralisation disturbances in the later periods of life, and difficult by the cause of lack of
biological norms for this ages and the developmental differences infants and little children.
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The diagnostics examination in this period of life are connected with the diagnosis of the genetic diseases (osteogenesis imperfecta, skeletal dysplasia), traumas and chronic systemic disturbances. Long bone fractures in children under
3 years are the less than 1% of all fractures in children and adolescents and therefore very rarely in theirs etiology the metabolic disturbances of bone tissues are taken into the consideration (the prematurity osteopenia, rikets, osteoporosis).
Nawadays the new noninvasive methods are performed to diagnosis which enable the skeletal system assessment (e.i. the
quantitive ultrasound with Sunlight Omnisense 7000P (QUS) and densitometric examination by Infant programme. The important role in the bone metabolic diseases diagnosis in the recent years play the genetic examinations – it was proven that
connection between the bone mineral density and VDR genotype better observed in the younger groups of age (through the
natural limitation of the environmental factors influence)The easiest in small children are the biochemical investigations
and the assessment of calcium –phosphorus metabolism indices with the vitamin d metabolite concentration. In the diagnosis of metabolic diseases these are the basic examinations and denstitometric and ultrasound assessment of the skeleton
should be joined to them.
The study was partly financed by Grant No N 406 05031/1860

L10
THE QUALITY OF BONE TISSUE AS A RISK FACTOR FOR VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES
IN CHILDREN
Falameeva O.V., Sadovoy M.A.
Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopaedics, Novosibirsk, Russia
Key words: osteoporosis, children, fracture, spine, densitometry
Objective. Juvenile osteoporosis is considered as one of the causes of vertebral compression fracture in children. Spinal fractures in children are serious and prognostically unfavorable musculoskeletal injuries. The objective was to investigate parameters of bone mineral density (BMD) in children with vertebral compression fractures.
Methods. We performed dual energy X-ray absorptiometry using osteodensitometer HOLOGIC (QDR, Discovery-A,
USA) to examine 166 children and adolescents of both genders aged 6 to 16 years having compression fractures of one or
more vertebrae. These children also underwent plain radiography and computer tomography. Osteodensitometry results were assessed based on Z score.
Results. The injury occurred due a backfall from the own height in 53.1% of children; sliding down snow slope and
a fall out from the tree or the swing in 18.2% ; fall on the buttocks in 18.4%; and due an undetermined cause in 10.3%.
Traumatic vertebral compression was more frequent in the middle thoracic spine (48.6%) and in the lower thoracic spine
(32.1%), versus 9.1% and 8.9% frequencies in the upper thoracic and thoracolumbar spine, respectively. Localizations of
compression fractures in cervical and lumbar spine were singular – 1.3%. Decrease in bone mineral density at all skeletal
regions expressed as Z-score £–2.0 SD and more was reported in 73 children (43.9%). BMD changes were 1.8-fold more
often observed in boys than in girls (28.3% and 15.7%, respectively). Our study identified a prevalence of children aged 6
to 9 years among those having vertebral compression fractures (50.6%), and some less incidence in patients aged 10 to 12
years and 13 to 14 years (27.7% and 21.7%, respectively). It was found that vertebral compressive fractures, regardless of
BMD deficit amount, were more frequent in the middle and lower thoracic spine (80.7%). The high incidence fractures in
patients with normal BMD (24.7%) or systemic osteopenia (44%) testifies that bone mass deficit (mineralization) is not
a single cause for bone strength decrease in pediatric osteoporosis, and that a fracture risk depends on qualitative and structural disorders in bone tissue occurring in the process of it’s remodeling. Among children with normal BMD compression
fractures were 2.7-fold more frequent in girls than in boys (18.0% and 6.6%, respectively). With advancing age the number of children with vertebral compression fractures associated with different-grade systemic osteopenia and osteoporosis
gradually increases.
Conclusion. Mineral density of the skeleton in critical periods of the growth in children reflects bone mass and size to
a grater degree than bone quality. The absence of close correlation between vertebral compression fractures and BMD decrease in children and adolescents is not most likely depending on disorder in bone tissue mineralization but on that in formation of organic component of the bone matrix. This is eventually accompanied by bone density accumulation and by low
peak bone mass at the appropriate age.
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L12
DYLEMATY FIZJOTERAPII W OSTEOPOROZIE
Księżopolska-Orłowska K.
Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej
Kierownik: doc. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
Instytut Reumatologii, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
Fizjoterapia jest częścią rehabilitacji medycznej. Celem fizjoterapii jest poprawa stanu funkcjonalnego pacjenta poprzez użycie różnych form fizykoterapii, masażu i kinezyterapii.
Fizykoterapia i masaż przygotowują chorego do kinezyterapii. Zadaniem tych metod jest działanie przeciwbólowe, rozluźniające, poprawiające krążenie miejscowe. U chorych na osteoporozę największe zastosowanie ma elektroterapia, pole
magnetyczne, laser, termoterapia w postaci zabiegów cieplnych i krioterapii oraz hydroterapia.
Kinezyterapia polega na zastosowaniu ćwiczeń mających na celu zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni oraz poprawę ruchomości w obrębie stawów. W osteoporozie ma szczególne znaczenie, gdyż przywraca współpracę mięśni, koordynację ruchów i równowagę ciała oraz koryguje postawę ciała.
W rehabilitacji chorych coraz większe znaczenie mają nowe metody fizjoterapii reedukacji nerwowo-mięśniowej:
terapia manualna (trakcje, mobilizacje, masaż funkcyjny), techniki tkanek miękkich (powięziowe, punktów spustowych),
PNF, Kinesio – Taping.
Fizjoterapia stosowana u chorych na osteoporozę musi uwzględniać wytrzymałość mechaniczną kości. Choroby występujące wraz z wiekiem: choroba zwyrodnieniowa stawów, układu krążeniowo – oddechowego, OUN, nowotwory, ograniczają zastosowanie fizykoterapii, jak również mają wpływ na dobór i intensywność zastosowanych ćwiczeń.
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OSTEOPOROSIS PHYSIOTHERAPY DILEMMAS
Księżopolska-Orłowska K.
Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej
Kierownik: doc. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
Instytut Reumatologii, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, Poland
The physiotherapy is the on of the element of medical rehabilitation. The aim of the physiotherapy is to improve the
patient functional abilities trough applying various methods of physicotherapy, massage and kinesiotherapy.
Physicotherapy and massage prepare the patient for kinesiotherapy. The target of those methods is to kill pain, to relax,
to improve local blood circulation.
Electrotherapy, magnetic field, laser, thermotherapy as heating and cryotherapy as well as hydrotherapy are mostly used
among the patients suffering from osteoporosis .
Kinesiotherapy is about the exercises which are to increase the muscles strength and to improve the joints motion range. When suffers from osteoporosis it is relevant because it restores the muscles cooperation, the movements coordination,
the body balance as well as it corrects body position.
Which is neuro-muscular reeducation such as manual therapy (traction, mobilization, functional massage, soft tissues
techniques), PNF, Kinesio-Taping mean more and more in the patients rehabilitation.
Physiotherapy to be used among the patients suffering from osteoporosis has to pay attention to the bone strength. The
diseases to appear with age as osteoarthritis, pulmo - circulation, CNS, cancers restrict physicotherapy application. They
also impact on the exercises intensity to be chosen.
L13
LECZENIE OSTEOPOROZY U MĘŻCZYZN
Misiorowski W.
Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Leczenie osteoporozy mężczyzn było przedmiotem jedynie nielicznych, na ogół niewielkich badań klinicznych. Tylko
w pojedynczych badaniach oceniano wpływ leczenia na ryzyko złamań, w większości punktami końcowymi były wpływ
terapii na gęstość mineralna kości (BMD) lub markery obrotu metabolicznego (BTM).
Leczenie przeciwresorpcyjne.
U mężczyzn badano skuteczność przede wszystkim bisfosfonianów: alendronianu, rizedroniamu i kwasu zoledronowego. U 241 mężczyzn z niska masa kostną, alendronian (10 mg/d przez 2 lata) zmniejszał częstość złamań kręgów, zwiększał BMD i hamował BTM. U kolejnych 134 mężczyzn z osteoporozą, leczenie alendronianem (10 mg/d przez 3 lata)
zmniejszało częstość złamań kręgów i powodowało wzrost BMD. Meta-analiza tych badań potwierdziła, że leczenie alendronianem mężczyzn powoduje znamienna redukcję ryzyka złamań kręgów i niezamienną redukcje ryzyka złamań pozakręgowych.
U 248 mężczyzn po złamaniu biodra, leczenie dożylne kwasem zoledronowym (5 mg co 12 miesięcy) zmniejszało znamiennie częstość nowych złamań: kręgów, pozakregowych, biodra i wszystkich klinicznych oraz powodowało wzrost
BMD. Co istotne, po 3 latach leczenia kwasem zoledronowym odnotowano znamienna redukcję o 28% śmiertelności wzonej, w porównaniu do placebo.
U 316 mężczyzn z pierwotną lub wtórna osteoporozą, w otwartym prospektywnym badaniu rizedronian (5 mg/d prze
2 lata) powodował zwiększenie BMD i zmniejszał częstość złamań kręgów i pozakręgowych. Podobnie, w kilku kolejnych
małych badaniach u mężczyzn z pierwotna lub wtórną (głównie posteroidową) osteoporozą, rizedronian (2.5-5 mg/d lub
35 mg/tydzień) zwiększał BMD i hamował BTM.
Wpływ leczenia bisfosfonianami na BMD i BTM u mężczyzn jest podobny do obserwowanego u kobiet, jednak ich
skuteczność przeciwzłamaniowa jest znacznie gorzej udokumentowana.
Leczenie proanaboliczne
U 437 mężczyzn z niską BMD, w krótkotrwałej obserwacji, leczenie rekombinowanym ludzkim PTH [1-34] (teryparatyd, 20-40 μg sc/d przez 2 do 15 miesięcy) powodowało wzrost BMD w kręgosłupie lędźwiowym i biodrze (ale nie
w kości promieniowej i Total Body) oraz nasilało obrót kostny. Podobne działanie obserwowano w kolejnym małym badaniu, obejmującym 23 mężczyzn leczonych teryparatydem (400 IU sc/d przez 18 miesięcy). W obu badaniach nie oceniano wpływu leczenia na ryzyko złamań, jednak podobieństwo wpływu na BMD i BTM z obserwowanymi w badaniach klinicznych u kobiet, gdzie oceniano wpływ tego leczenia także na częstość złamań, wskazuje na przydatność teryparatydu
u obu płci. Bisfosfoniany stosowane przed- lub łącznie z preparatami PTH wydają się zmniejszać efekt anaboliczny parathormonu. Jednakże włączenie bisfosfonianów do leczenia po zakończeniu leczenia preparatem PTH powoduje utrzymanie uzyskanego efektu terapeutycznego i dalszy wzrost BMD
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Leczenie zastępcze testosteronem
W odróżnieniu od kobiet, u których menopauza ma charakter uniwersalny i skokowy, u starzejących się mężczyzn obniżanie się stężenia testosteronu wykazuje charakter liniowy, co powoduje, że nie doświadczają oni gwałtownego przyspieszenia ubytku masy kostnej. Wielokrotnie wykazano, że uzupełnianie niedoboru testosteronu powoduje wzrost gęstości mineralnej kości u mężczyzn z hipogonadyzmem. Wpływ leczenia testosteronem na kość zależy od wyjściowego stężenia testosteronu, osiąganej normalizacji stężenia testosteronu i czasu terapii. Wydaje się, że korzyść odnoszą jedynie mężczyźni, u których wyjściowe stężenia testosteronu w surowicy nie przekraczały 200 ng/ml, zaś brak spektakularnych wyników
leczenia testosteronem nieselekcjonowanych populacji starzejących się mężczyzn wynika z obecności w nich mężczyzn
z prawidłowymi stężeniami testosteronu.
O ile większość badań nad osteoporozą dotyczy kobiet po menopauzie, dane na temat skuteczności przeciwzłamaniowej leków przeciwosteoporotycznych u mężczyzn są skąpe, zaś większość przeprowadzonych badań nie miała wystarczającej mocy statystycznej do jej oceny. W konsekwencji, większość wytycznych leczenia osteoporozy u mężczyzn opiera
się na ekstrapolacji obserwacji uzyskanych u kobiet.
L13
THERAPY OF OSTEOPOROSIS IN MEN
Misiorowski W.
Endocrinology Dept., Medical Center for Postgraduate Education, Warsaw, Poland
Therapy of osteoporosis in men has been less investigated than in women. There have been only few, and relatively
small trials, which addressed the treatment of osteoporosis specifically in men. In some of these studies a decrease in fracture incidence has been observed, however majority of these trials lacked the power to asses the anti-fracture efficacy and
the primary endpoint was effect on BMD.
Antiresorptive treatment
Studies in men concern principally bisphosphonates: alendronate, risedronate and zoledronic acid. In 241 aged men
with low BMD, alendronate (10 mg daily for 2 years) decreased the incidence of vertebral fractures, increased BMD and
decreased BTM. In next 134 osteoporotic men alendronate (10 mg daily for 3 years) decreased vertebral fractures incidence and increased BMD. Meta – analysis of these studies showed that alendronate decrease significantly the vertebral fracture risk and nonsignificantly the incidence of non-vertebral fractures.
In 248 men after hip fracture, intravenous zoledronic acid (5 mg every 12 months) decreased the incidence of vertebral
fractures, non-vertebral fractures, hip fractures and all clinical fractures and increased BMD. Moreover, a significant reduction of 28% in deaths in zoledronic acid treated group, compared to placebo, was observed.
In 316 men with primary and secondary osteoporosis, in open labeled study, risedronate (5 mg daily for 2 years) increased BMD and decreased incidence of vertebral and non-vertebral fractures. Similarly, in a few next small studies, risedronate (2.5-5 mg daily or 35 mg weekly) increased BMD and decreased bone turnover in men with primary and secondary
(mainly corticosteroid-induced) osteoporosis.
The effect of bisphosphonates on BMD and BMT in men is similar to that in women, however an anti-fracture efficacy in much worse evidenced.
Bone forming treatment
In 437 men with low BMD, in short duration study, the recombinant human PTH [1-34] (teriparatide, 20-40 μg sc
daily for 2 to 15 months) increased BMD in the lumbar spine and the hip (but not at the distal radius and total body) and
accelerated bone turnover. Similar effects were observed in next small study in 23 men treated with teriparatide (400 IU sc
daily for 18 months). In these studies anti-fracture efficacy was not asses, however the similarity of the effects with those
observed in anti-fracture studies on women suggest, that teriparatide should be useful in both sexes. Bisphosphonates used
prior to or in combination with PTH preparations reduce the anabolic effect of parathormone. However, the use of bisphosphonates after completion of treatment with a PTH preparation maintains the previously achieved therapeutic effect and
promote further increase of BMD.
Testosterone replacement therapy
Unlike women, aging men do not universally experience a reduction of hormone levels leading to accelerated bone loss.
Many studies have demonstrated, that testosterone replacement increases bone mineral density in men with hypogonadism.
The effect of testosterone treatment on bone depends on the initial hormonal status, achieved normalisation of testosterone
level and treatment duration. Bone density did increase only in men with pretreatment serum testosterone concentrations
below 200 ng/dL. The inability to detect a beneficial effect of testosterone on bone density in the group of all aging males
as a whole may have been due to the selection of men whose serum testosterone concentrations were too high to benefit
from the therapy.
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While most studies of osteoporosis have focused on postmenopausal women, data of the antifracture treatments efficacy in men are scanty, based on studies that mainly did not have a sufficient statistical power. In fact, guidelines for the pharmacological treatment of osteoporosis in man are largely based no the extrapolation of data obtained in women.
L14
BONE AUGMENTATION IN OSTEOPOROSIS - AN UPDATE ON VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY
Maalouf G.
Bellevue Medical Center, Achrafieh, Lebanon
The impact of osteoporosis on an ageing world population is becoming increasingly evident, resulting in fragility fracture involving mainly the spine. About 700,000 of these fractures are vertebral compression fractures, of which only about one-third are clinically diagnosed. In Sweden, a recent study has shown that in 2004 the total direct and indirect cost of
vertebral fractures was on average €14.220, almost equal to a hip fracture, during the first 12 months. Approximately
40–50% of women above 80 years of age are reported to have suffered at least one vertebral fracture.
In most cases, pain resulting from the fracture can be handled by activity modification, external back braces and appropriate analgaesics. However, severe post-fracture back pain may impair mobility and further increase bone demineralisation, hence increasing the risk of future fractures. Although two-thirds of patients respond to non-operative treatment and improve within four to six weeks, some continue to suffer from pain that affects their daily life. Historically, fractures
resulting in spinal instability and/or neurological deficits were managed by open surgery and fracture stabilization. However,
due to the high risk posed by major open surgery in these elderly and often frail patients, minimally invasive techniques such
as vertebroplasty and kyphoplasty have been developed to augment and stabilize vertebral compression fractures.
Conclusion. Vertebroplasty and kyphoplasty provide good lasting pain relief in patients with osteoporosis and vertebral compression fractures. Both procedures may result in complications such as cement leakage, which in most cases
appears to be asymptomatic. The incidence of leakage seems to be lower in kyphoplasty than in vertebroplasty. New vertebral fractures adjacent to the augmented vertebra occur early, are frequent and may be the result of a modulus mismatch
of the currently used polymer-based bone cements and the adjacent vertebrae.
Further clinical testing of existing and new injectable bone substitutes for vertebral fragility fractures, ideally in randomised controlled clinical studies, is needed. Cost utility studies taking into account patient-based outcomes are also required. Finally, the orthopaedic surgeon should not miss the opportunity provided by a fracture to begin secondary prevention of further fragility fractures, using evidence-based treatment guidelines and pharmacological treatment as well as non-medical treatments.
L14
UMACNIANIE KOŚCI W OSTEOPOROZIE – AKTUALNE DANE O WERTEBROPLASTYCE
I KYFOPLASTYCE
Maalouf G.
Bellevue Medical Center, Achrafieh, Lebanon
Problem osteoporozy w starzejącej się populacji światowej staje się coraz bardziej widoczny skutkując złamaniami
niskoenergetycznymi głównie w obrębie kręgosłupa. Około 700 000 z tych złamań to kręgowe złamania kompresyjne,
z których jedynie około jedna-trzecia jest zdiagnozowana. Ostatnie badania przeprowadzone w Szwecji ukazały, że całkowite koszty bezpośrednie i pośrednie złamań kręgowych wyniosły średnio 14.220 €, prawie tyle samo co złamanie bkku,
przez pierwsze 12 miesięcy. Około 40-50% kobiet w wieku powyżej 80 lat zgłosiło wystąpienie co najmniej jednego
złamania kręgowego.
W większości przypadków, ból wynikający ze złamania może być uśmierzany poprzez odpowiednią aktywność, gorsety
zewnętrzne oraz odpowiednie analgetyki. Jakkolwiek jednak silny ból pleców po złamaniu może upośledzać ruchomość i w
konsekwencji prowadzić do jeszcze większego obniżenia gęstości mineralnej kości a co za tym idzie do zwiększenia ryzyka
kolejnych złamań. Pomimo, że dwie-trzecie pacjentów dobrze reaguje na leczenie nieoperacyjne i uzyskuje poprawę w przeciągu 4 do 6 tygodni, reszta pacjentów nadal cierpi z powodu codziennego bólu. Dawniej, złamania powodujące niestabilność
kręgosłupa i/lub ubytki neurologiczne były leczone poprzez operacyjną stabilizację złamania. Z powodu wysokiego ryzyka jakie niosła za sobą otwarta operacja u starszych i często słabych pacjentów zostały rozwinięte minimalnie inwazyjne techniki
takie jak wertebroplastyka oraz kyfoplastyka w celu stabilizacji i leczenia kręgowych złamań kompresyjnych.
Wnioski. Wertebroplastyka i kyfoplastyka dają długotrwały efekt przeciwbólowy u pacjentów z osteoporozą i złamaniami
kompresyjnymi kręgów. Po obu zabiegach mogą pojawić się powikłania takie jak wyciek cementu, który jednak
w większości wypadków pozostaje bezobjawowy. Częstość tych wycieków wydaje się być niższa w kifoplastyce niż wertebroplastyce. Nowe złamania kręgowe w miejscu zetknięcia ze wzmocnionym kręgiem pojawiają się wcześnie, są częste i mogą wynikać z niezgodności między współczynnikami obecnie używanego cementu opartego na polimerach oraz przyległych kręgów.
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Konieczne są dalsze badania kliniczne, najlepiej randomizowane, nad obecnymi oraz nowymi substytutami kości stosowanymi w leczeniu osteoporotycznych złamań kręgowych. Należy również przeprowadzić badania kosztoefektywności.
Podsumowując, chirurg-ortopeda powinien wykorzystać okazję jaką daje złamanie do rozpoczęcia wtórnej prewencji kolejnych złamań poprzez zastosowanie wytycznych medycyny opartej na faktach oraz leczenie farmakologiczne tak samo
jak inne (nie medyczne) sposoby leczenia.
L15
ZGODNOŚĆ MIĘDZY METODĄ FRAX® I NOMOGRAMEM WG NGUYEN ET AL. W OCENIE
10-CIOLETNIEGO RYZYKA ZŁAMAŃ
Pluskiewicz W.1, Adamczyk P.1, Franek E.2, Leszczynski P.3,4, Sewerynek E.5, Wichrowska H.2, Napiorkowska L.2,
Kostyk T.3, Stuss M.5, Stepien-Klos W.5, Drozdzowska B.1
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Słowa kluczowe: złamanie osteoporotyczne, ryzyko złamań, kobiety
Celem badań była ocena zgodności diagnostycznej 10-cioletniego ryzyka złamań w przebiegu osteoporozy przy pomocy metody FRAX® (1) i nomogramu zaproponowanego przez Nguyen i wsp. (2).
Materiał i Metody. Badaniom poddano 1705 kobiet po menopauzie w wieku 55-90 lat z Zabrza, Warszawy, Łodzi
i Poznania (średni wiek 68.8 +/-7.8 lat, masa ciała 68.7+/-12.4 kg, wzrost 156.6+/-6.5 cm). W ocenie wg FRAX® zastosowano model dla białej populacji amerykańskiej. W modelu FRAX® ocena ryzyka złamań opiera się na: wieku, BMI, informacji o przebytym złamaniu osteoporotycznym, złamaniu biodra u rodziców, stosowaniu glikokortykosteroidów, obecności RZS, nadużywaniu alkoholu, przyczynach osteoporozy wtórnej oraz wartości pomiaru densytometrycznego kości udowej. Nomogram Nguyena i wsp. bierze pod uwagę wiek, liczbę złamań osteoporotycznych, liczbę upadków w ciągu ostatniego roku oraz T-score BMD szyjki kości udowej. Zgodność diagnostyczną określano dla złamań ryzyka kości udowej dla
progu ≤3% i >3%, a dla jakiegokolwiek złamania dla progów <10%, 10-20% oraz >20%. W badanej grupie u 606 kobiet
wystąpiło 967 złamań osteoporotycznych: 428 przedramienia, 275 kręgów, 103 podudzia, 70 żeber, 50 ramienia, 38 kości
udowej oraz 4 stopy.
Wyniki. Średnie, 10-cioletnie ryzyko dla kości udowej i jakiegokolwiek złamania (kość udowa, kręgi, przedramię lub
ramię) wyniosło odpowiednio 5.62+/-7.0% i 23.0+/-12.3% dla FRAX® oraz 12.2+/-17.1 i 27.7+/-18.9% dla Nguyen. Średnia zgodność rozpoznawcza wyniosła 79.5% dla jakiegokolwiek złamania i 79.2% dla kości udowej. Wraz z wiekiem ryzyko złamań wzrastało dla obu metod; w przypadku FRAX® zanotowano 2-krotny wzrost ryzyka dla jakiegokolwiek złamania oraz 3-krotny wzrost ryzyka dla złamania kości udowej, a dla Nguyen 3-krotny wzrost ryzyka dla jakiegokolwiek
złamania oraz 7-krotny wzrost ryzyka dla złamania kości udowej.
Wnioski. Obie metody podobnie oceniają ryzyko złamań. FRAX® niedoszacowuje ryzyko złamań u kobiet z licznymi
złamaniami i częstymi i upadkami, natomiast nomogram Nguyen zaniża ryzyko złamań w przypadku obecności dodatkowych czynników ryzyka.
1. Kanis JA. et al. FRAX™ and the assessment of fracture probability in men and women from the UK. Osteoporos Int
2008;19:385-397.
2. Nguyen ND. et al. Development of prognostic nomograms for individualizing 5-year and 10-year fracture risks. Osteoporos Int 2008;19:1431-1444.
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BY FRAX® AND NOMOGRAM BY NGUYEN ET AL.
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Objective. The aim of the study was to establish the conformity between 10-year probability of osteoporotic fracture
(fx) assessed by FRAX® (1) and nomogram proposed by Nguyen at al. (2).
Material and Methods. 1705 postmenopausal women aged 55-90 y. from four centers were studied (mean age 68.8
+/-7.8y., weight 68.7+/-12.4 kg, height 156.6+/-6.5 cm). Fx risk by FRAX® was assessed using US Caucasian population.
Fx probability by FRAX® was based on age, BMI, prior fx, hip fx in parents, steroid use, rheumatoid arthritis, alcohol use,
secondary osteoporosis and femoral neck T-score. Fx probability by Nguyen was based on age, number of prior fx, number of falls in last year and femoral neck T-score. The conformity using 10-year fx risk thresholds was established for ≤3%
and >3% for hip and for any fx. <10%, 10-20% and >20%. In 606 women occured 967 fractures: 428 forearm, 275 spine,
103 ankle, 70 ribs, 50 humerus, 38 hip and 4 feet.
Results. The mean fx risk for hip and any fx. (hip, spine, forearm or humerus) were 5.62+/-7.0% and 23.0+/-12.3% by
FRAX® and 12.2+/-17.1 and 27.7+/-18.9% by Nguyen, respectively. The mean conformity was 79.5% for any fracture and
79.2S% for hip fracture.
With advancing age fx risk increased for both methods. In case of FRAX® 2-fold increase for any fracture risk and 3fold increase for hip fracture risk was noted. In case of Nguyen 3-fold increase for any fracture risk and 7-fold increase for
hip fracture risk was shown.
Conclusion. Generally both methods comparably estimate fx risk. FRAX® underestimates fx risk in subjects with multiple
fractures and frequent falls, and Nguyen underestimates fx risk in subjects with frequent additional factors of osteoporosis.
1. Kanis JA. et al. FRAX™ and the assessment of fracture probability in men and women from the UK. Osteoporos Int
2008;19:385-397.
2. Nguyen ND. et al. Development of prognostic nomograms for individualizing 5-year and 10-year fracture risks. Osteoporos Int 2008;19:1431-1444.
L16
PRZYCZYNY NIEDOBORU WITAMINY D I ZASADY SUPLEMENTACJI
Marcinowska-Suchowierska E.
Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych CMKP w Warszawie,
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Słowa kluczowe: synteza skórna, pożywienie, profilaktyka, niedobory
Wprowadzenie. Zaopatrzenie organizmu ludzkiego w witaminę D zależy głównie (w 80-90%) od ekspozycji na światło
słoneczne (UVB 290-315 nm). Dodatkowym źródłem jest pożywienie. Do produktów zawierających tę witaminę należy zaliczyć: tłuste ryby, jak np. łosoś (400 j.m./100 g), makrela, sardynki; tran (400 j.m./łyżeczkę); żółtko jaja kurzego (20 j.m.).
Wykładnikiem biochemicznym zaopatrzenia organizmu w witaminę D jest stężenie 25(OH)D w surowicy krwi. Za
optymalne dla zdrowia uznano stężenie 25(OH)D powyżej 30 ng/ml. W przypadku ogólnoustrojowych niedoborów wit. D
dochodzi do obniżenia jego stężenia, a skuteczna suplementacja powoduje wzrost do wartości zalecanych (30-75 ng/ml).
Przyczyny niedoboru. Przyczyną niedoboru witaminy D w zdrowej populacji jest zmniejszenie syntezy skórnej (związane z szerokością geograficzną, procesami starzenia, stosowaniem filtrów przeciwsłonecznych, stylem życia), a także niedostateczna podaż witaminy D z pożywieniem (w dietach dominują tłuszcze, fast food, chipsy, batony, a więc produkty
i suplementy żywieniowe o małej zawartości wit. D). Deficyty i niedobory witaminy D mogą się ujawnić (mimo dostatecznej podaży) na skutek zmniejszonej jej hydroksylacji (niewydolność wątroby, nerek), nadmiernego katabolizmu (leki przeciwdrgawkowe) i zmniejszenia wrażliwości tkanek docelowych na 1,25(OH)D2 (krzywica wit.D-oporna typ II).
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Wyrównywanie niedoborów wit. D – wytyczne. Jeśli niedobór jest spowodowany niedostateczną ekspozycją na światło słoneczne lub małą ilością wit. D w diecie, podaje się ją doustnie. U osób nieprzestrzegających doustnego przyjmowania leków witaminę D można podawać parenteralnie.
Jeśli niedobór wit. D jest spowodowany zaburzonym wchłanianiem w przewodzie pokarmowym, podaje się wit. D pozajelitowo.
W razie nieskuteczności leczenia wit. D (także u chorych z uszkodzeniem wątroby lub nerek) stosuje się aktywne metabolity wit. D; w razie niedoboru kalcidiolu z przyczyn wątrobowych - kalcyfediol, a w razie niedoboru kalcitriolu z przyczyn nerkowych - alfakalcydiol.
Zapobieganie niedoborom wit. D. Działania profilaktyczne obejmują: ekspozycję ciała na słońce, podawanie wit. D
doustnie, suplementację kombinowaną, tj. naświetlanie skóry i podaż wit. D.
Optymalne warunki ekspozycji skóry, a przez to syntezy skórnej wit.D zależą od położenia geograficznego i powinny
być określone w każdym kraju; w Polsce występują od połowy czerwca do połowy września. Konieczny czas przebywania na słońcu wynosi 20 min./dz. - wystarczy ekspozycja twarzy, rąk, przedramion (tj.15% powierzchni ciała). Alternatywnym sposobem wykorzystania syntezy skórnej wit. D, jest naświetlanie lampą UVB (1 dawka rumieniowa 2-3 razy
w tygodniu). W okresie niedostatecznej syntezy skórnej (w Polsce od października do maja) należy podawać wit. D doustnie (minimum 800 j.m./dobę?), a przez cały rok u osób unikających naświetlań skórnych.
W wielu krajach europejskich niedobór witaminy D u osób starszych jest powszechny, dlatego istnieje potrzeba zwiększenia podaży doustnej tej witaminy – powyżej dotychczas zalecanych RDA. W licznych opracowaniach określono, że
dorośli powinni przyjmować co najmniej 50 µg (2000 j.m.)/dobę witaminy D, co zapewnia poziom stężenia 25(OH)D
w surowicy 25 ng/ml (50 nmol/l).
L16
THE CAUSES OF VITAMIN D DEFICIENCY AND RULES OF SUPPLEMENTATION
Marcinowska-Suchowierska E.
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ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Poland
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Introduction. Vitamin D supply in human body is dependent mainly (80-90%) on the sunlight exposure (UVB 290315 nm). Additional source is diet intake. There are few products, however, which are rich in Vitamin D. They include: fatty fish such as salmon (400 IU per 100 g), mackerel, sardines, cod-liver oil (400 IU per teaspoon), egg yolk (20 IU).
The biochemical marker of Vitamin D supply in the human body is concentration 25(OH)D in blood serum. Concentration 25(OH)D above 30 ng/ml is considered to be optimal for human health. An organic deficiency of Vitamin D leads
to a decrease in its concentration, but a successful supplementation can bring the level of concentration up to a recommended value of 30-75 ng/ml.
Causes of deficiency. The cause of Vitamin D deficiency in healthy population is a decreased level of cutaneous production (related to latitude, aging, sun screen use, lifestyle) as well as inadequate intake of Vitamin D in foods (contemporary diet is dominated by fats, fast food, chips, candy bars – all products with low levels of Vitamin D). Vitamin D deficiency (despite adequate intake) can be manifested due to a decreased hydroxylation (liver failure, kidney failure), increased catabolism (anticonvulsant drugs) and a decreased sensitivity of target tissue to 1,25(OH)D2 (Vit.D-resistant
rickets Type II).
Recommendations for decreasing Vitamin D deficiency. If the deficiency is caused by insufficient sun light exposure or inadequate diet, Vitamin D is given orally. If one does not adhere to rigor of oral treatment, Vitamin D can be administered parenterally.
If the deficiency is caused by faulty absorption in the gut, Vitamin D should be given parenterally.
In case of ineffectiveness of the treatment (also in patients with liver or kidney damages), one uses active metabolites
of Vit. D, in case of deficiency of calcidiol due to damages of liver – calcifediol, and in case of deficiency of calcitriol due
to damages of kidney – alfacalcidiol.
Prevention of Vitamin D deficiency. Preventive measures include: body exposure to the sun, administering Vitamin
D orally, mixed supplementation (sun exposure and oral intake).
Optimal conditions for sun exposure, leading to cutaneous production of Vitamin D, depend on the latitude, thus they
should be specified for each country. In Poland those conditions occur from mid June to mid September. The necessary
time each day for sun exposure is 20 min – the exposure of the face, hands, and forearms is enough (15% of the body
surface). An alternative use of cutaneous production of Vitamin D is via UVB exposure (1 erythema dosage 2-3 times
a week). During insufficient cutaneous production (in Poland from October until May) Vitamin D should be given orally
(at least 80 IU /day). Persons who avoid sun exposure should take Vitamin D orally all year long.
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Vitamin D deficiency is common in the elderly in many European countries. Thus, there is a need to increase oral intake of Vitamin D above the recommended RDA. Many research projects have shown that adults should take at least 50
µg (2000 IU)/day which will provide concentration 25(OH)D in blood serum of 25 ng/ml (50 nmol/l).
L17
SAFETY OF LONG TERM SUPPLEMENTATION VITAMIN D AND CALCIUM
Burckhardt P.
FMH Medecine interne et endocrinologie, Clinique Bois-Cerf/Hirslanden, Lausanne, Switzerland
Vitamin D:
Official recommendations for Vitamin D intake are 400 IU/day, and the upper tolera-ble dose was fixed at 2000 IU/day.
This is too low. The various positive health outcomes of vitamin D occur at plasma levels of 25OH-Vitamin D of about 75
nmol/l (30 ng/ml). This cannot be reached with a dose of 400 IU/day. But with 2000 IU/day, the average plasma level
reached 70-80 nmol/l after 1 to 2 months.
The plasma level of 25OH-Vitamin D increases only by about 1 nmol (0.4 ng/ml) per 40 IU (1 ug) Vitamin D3 consumed. If sun-deprived adults should keep their serum 25(OH)D levels above 75 nmol/l (30 ng/ml), they will require at least
2000 IU Vitamin D3 per day. In individuals with a low baseline level, 1500 IU increase the plasma level above 30 ng/ml
(75 nmol/l) only in half of the subjects.
2000 IU/day are safe. The safety limits are higher than officially presumed. Sunshine alone can provide an adult with
vitamin D corresponding to a daily intake of 10’000 IU; therefore this dose should be safe. Indeed, careful analysis of complications of Vitamin D treatments in clinical trials showed that no hypercalcemia was observed at a prolonged intake of
10’000 IU (250 ug) daily. Therefore, this dose can be designed as Tolerable Upper Intake Level. Hypercalcemia occurs
when the free concentration of 1.25 (OH)2-Vitamin D is abnormally high, and this occurs only when the 25OH-Vitamin D
level exceeds 600 nmol/l (240 ng/ml). This level is reached, in average, at a daily dose of 40’000 IU.
Several studies demonstrated that it is not necessary to give Vitamin D every day. Monthly doses or weekly doses or
daily doses, all corresponding to 1500 IU/day, reached the same plasma levels after 2 months. The increase was just faster
with the monthly dose. Positive antifracture trials used 6-monthly injections of 150’000 IU. It is not known, how long the
effect remains after interruption of the treatment, but plasma levels decrease again and this very probably rises also the
various health-outcomes.
Calcium:
Since the fractional intestinal absorption declines when the intake increases, the body is self-protected against the intoxication by oral calcium. But when Calcium is given as a supplement, i.e. as a bolus, and when it is given together with
Vitamin D, side effects can occur. ORAé Calcium supplements increase slightly the risk of renal stones, because a bolus
ingestion rises the calcium concentration in the urine for a couple of hours. But a high Calcium intake in form of food
lowers significantly the risk of renal stones, because it inhibits the intestinal absorption of oxalate.
A recent study reported a significant increase in cardiovascular events in postmeno-pausal women taking calcium supplements. This surprising and unexplained obser-vation needs further confirmation. It might be influenced by the fact, that
the calcium group had slightly more previous hypertension and dyslipidemia. On the other hand, Calcium supplementation
without vitamin D was reported to increase hip fractures (ev. by reducing intestinal phosphorus absorption in elderly phosphate-depleted patients). All these observations shed some doubt on the usefulness of Calcium substitution, unless it is
combined with vitamin D. On the other hand it is known, that any interruption of the calcium supplementation leads to the
loss of the obtained effect on BMD.
L17
BEZPIECZEŃSTWO DŁUGOTRWAŁEJ SUPLEMENTACJI WITAMINĄ D I WAPNIEM
Burckhardt P.
FMH Medecine interne et endocrinologie, Clinique Bois-Cerf/Hirslanden, Lozanna, Szwajcaria
Witamina D:
Oficjalna rekomendowana dawka wit. D to 400 jm/dzień a górna tolerowana granica dawki to 2000 jm/dzień. To jest
za mało. Różne pozytywne skutki działania Wit. D pojawiają się przy stężeniu 25OH-wit. D w osoczu na poziomie około
75 nmol/l (30 ng/ml). Poziom ten nie może być osiągnięty przy dawce 400 jm/dzień. Przy dawce 2000 jm/dzień, średnie
stężenie w osoczu osiąga 70-80 nmol/l po 1 do 2 miesięcy. Poziom 25OH-wit.D w osoczu wzrasta tylko około 1 nmol
(0.4 ng/ml) na 40 jm. (1 ug) spożytej witaminy D. Jeżeli dorosłe osoby pozbawione ekspozycji na słońce muszą utrzymywać stężenie 25(OH)D w osoczu powyżej 75 nmol/l (30 ng/ml), wymagają w takim razie dawki co najmniej 2000 jm.
witaminy D dziennie. U osób z niskim poziomem bazowym, 1500 jm. zwiększa stężenie w osoczu powyżej 30ng/ml tylko u połowy z nich (75 nmol/l).
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2000 jm/dzień jest dawką bezpieczną. Limity bezpieczeństwa są wyższe niż oficjalnie zakładane. Sama ekspozycja na
słońce może dostarczyć dorosłemu człowiekowi dzienną dawkę na poziomie 10 000 jm. a zatem taka dawka powinna być
bezpieczna. W rzeczy samej, ostrożne analizy komplikacji leczenia witaminą D w badaniach klinicznych pokazują brak hiperkalcemii przy przedłużonej podaży dziennej na poziomie 10 000 jm. (250 ug). Dawka ta zatem może być uznana za górną tolerowaną granicę podaży. Hiperkalcemia pojawia się gdy wolna koncentracja 1.25 (OH)2-Vitamin D jest ponadnormatywnie wysoka a to dzieje się gdy poziom 25OH-Vit. D przekracza 600 nmol/l (240 ng/ml). Ten poziom jest osiągalny
średnio przy dawce dziennej rzędu 40 000 jm. Niektóre badania pokazały, że codzienne podawanie Wit. D nie jest konieczne. Dawki miesięczne, tygodniowe lub dzienne, wszystkie stanowiące równowartość 1500 jm/dzień, osiągały te same poziomy stężenia w osoczu po 2 miesiącach.
Wzrost był jedynie wyższy przy dawce miesięcznej. W badaniach z pozytywnym efektem przeciwzłamaniowych były
stosowane 6-cio miesięczne dawki 150 000 jm. Okres utrzymywania się efektów po przerwaniu leczenia nie jest znany ale
poziom w osoczu spada co może powodować także inne efekty zdrowotne.
Wapń:
Ponieważ wchłanianie wewnętrzne spada w miarę wzrostu podaży, organizm jest dobrze zabezpieczony przed zatruciem doustnym podawaniem wapnia. Lecz gdy wapń jest podawany jako suplement, np. w drażetkach, i gdy jest podawany równocześnie z witaminą D, mogą się pojawić efekty uboczne. Doustne suplementy wapnia lekko zwiększają ryzyko
kamicy nerkowej ponieważ podanie drażetek zwiększa stężenie wapnia w moczu na kilka godzin. Natomiast wysoka podaż wapnia w spożywanych pokarmach zmniejsza znacznie ryzyko kamicy nerkowej ponieważ hamuje ona jelitowe wchłanianie szczawianu wapnia. Ostatnie badania ukazują znaczny wzrost częstości incydentów sercowo naczyniowych u kobiet po menopauzie biorących suplementy wapnia. Te zaskakujące i niewyjaśnione obserwacje wymagają potwierdzenia.
Może mieć to związek z faktem, że u kobiet biorących wapń występowały wcześniej nadciśnienie i zaburzenia lipidowe.
Z drugiej strony, pojawiały się informacje, że suplementacja wapniem bez wit. D zwiększa częstość złamań biodra (np. poprzez redukcję jelitowego wchłaniania fosforu u osób starszych z obniżonym jego poziomem). Wszystkie ww. obserwacje
rzucają podejrzenie na użyteczność substytucji wapnia bez łączenia go z wit. D. Z drugiej strony wiadome jest, że przerwanie suplementacji wapniem prowadzi do spadku osiągniętego wzrostu BMD.
L18
BURDEN OF OSTEOPOROTIC FRACTURES IN EUROPE
Reginster J-Y.
Department of Public Health Sciences - University of Liege and CHU Centre-Ville - Liege
Osteoporosis is widely recognised as a major public health concern. It is defined as a systematic skeletal disease characterised by bone mass and micro-architectural deterioration of bone tissue, with a consequent increase in bone fragility
and susceptibility to fracture. Common sites for osteoporotic fracture are spine, hip, distal forearm and proximal humerus.
The remaining lifetime probability in women at the menopause for fracture at anyone of these sites exceeds that of breast
cancer (approximately 12%) and the likelihood of a fracture at any of these sites is 40% or more in developed countries,
a figure close to the probability of coronary heart disease. In the year 2000, there were estimated to be 620.000 new fractures at the hip, 574.000 at the forearm, 250.000 at a proximal humerus and 620.000 clinical spine fractures in men and
women aged 50 years or more in Europe. These fractures accounted for 34.8% of such fractures worldwide. Collectively,
all osteoporotic fractures accounted for 2.7 million fractures in men and women in Europe, at a direct cost of 36 billion
euros. It is also widely recognised that osteoporosis and the consequent fractures are associated with increased mortality,
with the exception of forearm fractures. Mortality among hip fracture patients is high, both during admission (4% to 7%
and after discharge; 6% to 10% one month after admission; 13% to 17% three months after admission). Twelve months
after admission, mortality rates in Europe and North America spam a range from 18% to 20-25%. Men have a higher mortality than women. The International Osteoporosis Foundation guidelines, suggest that a value of 0.797 should be considered, for loss in QALY attributable to a hip fracture during the first year. Among the studies conducted more recently than
these guidelines, the annual loss in QALY was calculated at 0.83 at twelve months. The financial burden of hip fractures
has been investigated in various countries and settings. The average direct cost of a hip fracture, in five European countries, was valuated at 9.674 euros (2002). In a societal perspective, most of the authors consider that direct cost account for
27-66% of the overall expenses related to the global management of hip fracture. When adjusting for 2006, the most recent assumption for the direct costs linked to hospitalisation following a hip fracture were estimated between 9.277 euros
and 17.117 euros.
Osteoporosis should, subsequently, be considered as a first-line priority, for health resources allocation, in a cost-conscious perspective of the management of chronic disorders.
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ZAGROŻENIE ZŁAMANIAMI OSTEOPOROTYCZNYMI W EUROPIE
Reginster J-Y.
Department of Public Health Sciences - University of Liege and CHU Centre-Ville - Liege
Osteoporoza jest powszechnie postrzegana jako duży problem współczesnej ochrony zdrowia. Jest ona definiowana jako systemowa choroba układu kostnego charakteryzująca się niską masą kostną oraz zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej wraz ze zwiększającym się osłabieniem kości i ich podatnością na złamania. Najczęstszymi lokalizacjami złamań osteoporotycznych są: kręgosłup, szyjka kości udowej, dalszy koniec przedramienia oraz bliższy koniec kości ramiennej. Prawdopodobieństwo wystąpienia złamania w którejkolwiek z ww. lokalizacji u kobiet w okresie menopauzy jest
większe niż możliwość wystąpienia raka piersi (około 12%) oraz jest około 40% większe w krajach rozwiniętych, która to
wartość jest zbliżona do prawdopodobieństwa wystąpienia choroby wieńcowej. Szacuje się, że w Europie, w roku 2000
wystąpiło 620.000 nowych złamań w biodrze, 574.000 złamań przedramienia, 250.000 złamań bliższego końca kości ramiennej oraz 620.000 złamań kręgowych u kobiet i mężczyzn w wieku 50 lat i starszych. Złamania te stanowiły 34,8%
wszystkich złamań tego typu na świecie. Ogółem u kobiet i mężczyzn wystąpiło 2,7 miliona złamań osteoporotycznych,
koszty leczenia których wyniosły 36 miliardów euro. Powszechnie również wiadome jest, że osteoporoza oraz będące jej
efektem złamania, z wyjątkiem złamań przedramienia, powodują zwiększenie śmiertelności. Śmiertelność wśród pacjentów ze złamaniem biodra jest wysoka zarówno u pacjentów przyjętych do szpitala (4 do 7%) jak również po wypisaniu
(6-10% jeden miesiąc po wypisie oraz 13-17% 3 miesiące po hospitalizacji). Śmiertelność w rok po hospitalizacji w Europie i Ameryce Północnej wynosi od 18 do 20-25% oraz jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Według wytycznych Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (IOF) w ciągu pierwszego roku po złamaniu w biodrze należy rozpatrywać spadek
wskaźnika QALY rzędu 0,797. W badaniach przeprowadzonych przed powstaniem wspomnianych wytycznych roczny
spadek wskaźnika QALY wyliczono na 0,83. Ogólne koszty złamań osteoporotycznych były badane w różny sposób
w wielu krajach. Średni bezpośredni koszt złamania w biodrze w pięciu krajach europejskich oszacowane na 9.674 euro
(2002). Ze społecznego punktu widzenia, większość autorów przewiduje, że koszty bezpośrednie będą stanowiły 27-66%
wszystkich wydatków światowych związanych z leczeniem złamań w biodrze. Najbardziej aktualne dane w odniesieniu do
roku 2006 szacują koszty bezpośrednie związane z hospitalizacją po złamaniu biodra między 9.277 euro i 17.117 euro.
Osteoporoza powinna zatem być traktowana priorytetowo przy rozdzielaniu środków publicznych przeznaczonych na
leczenie chorób przewlekłych.
L19
TREATMENT OF PATIENTS WITH HIGHER RISK OF FRACTURE BUT NORMAL/OSTEOPENIC BMD
Resch H.
Medical Department II (Rheumatology/ Osteology & Gastroenterology)
KH Barmherzige Schwestern (St. Vincent Hospital)
Academic Teaching Hospital, Medical University Vienna
Stumpergasse 13, 1060 Vienna
Postmenopausal osteoporosis is defined by a BMD measurement at a clinically important anatomical site that is at least 2.5 standard deviations below the mean for young, adult Caucasian women (T-score ≤ -2.5). However, more than half
of osteoporotic fractures occur in women with BMD T-scores above this threshold, suggesting the importance of evaluating
new therapies for the treatment of bone loss in this population. In this regard own results show that in a setting of 700 patients more than 60% of females and males with fragility vertebral fractures present with a T-score within -1.0 and -2.0
(95%CI 57.3-70.8) in the femoral neck. For this reasons Organizations such as the National Osteoporosis Foundation and
the American Association of Clinical Endocrinologists recommend consideration of pharmacological treatment for certain
women with BMD T-scores between −1.5 and −2.5. In addition, new WHO guidelines are forthcoming to predict 10-year
absolute fracture risk based on risk factors with or without BMD measurements. In the FRAX® tool an individual’s age,
sex, weight, height, and femoral BMD, if available, are entered into the web-based tool, followed by clinical risk factors
for osteoporosis including a prior fracture, parental history of hip fracture, smoking, long-term use of glucocorticoids, rheumatoid arthritis and alcohol consumption. The tool then calculates the likelihood of the individual suffering a fracture in
the next ten years.
This may lead to treatment of more patients with BMD in this range, when additional risk factors are present. Although
their fracture incidence rate is lower than that of osteoporotic women, the majority of fractures occur in this group because they make up a much larger proportion of the population. While younger women with low bone mass may have lower
near-term fracture risk than older women with similar BMD, the younger women’s total lifetime risk may be greater, in
view of their longer life expectancy. Factors that should be taken into account in the consideration of preventive therapy
for osteoporosis include efficacy, safety, convenience, and simplicity of administration. The best treatment strategy and
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a recommended treatment threshold for such individuals has not been evaluated and continues to be debated. In this article,
we report the results of clinical phase II studies and own experience on a setting of more than 300 male and female patients
presenting low bone mass and FRAX scores of different extent but not meeting the diagnostic criteria for osteoporosis in
BMD measurements.
L19
LECZENIE PACJENTÓW Z WYSOKIM RYZYKIEM ZŁAMANIA LECZ Z NORMALNYM/
OSTEOPENICZNYM BMD
Resch H.
Medical Department II (Rheumatology/ Osteology & Gastroenterology)
KH Barmherzige Schwestern (St. Vincent Hospital)
Academic Teaching Hospital, Medical University Vienna
Stumpergasse 13, 1060 Vienna
Osteoporoza pomenopauzalna jest rozpoznawana poprzez pomiar BMD w istotnej klinicznie lokalizacji anatomicznej,
którego wynik wynosi co najmniej 2,5 odchylenia standardowego poniżej średniej dla młodej, dorosłej kobiety kaukaskiej
(T-score ≤ -2,5). Pomimo to, więcej niż połowa złamań osteoporotycznych występuje u kobiet z wynikiem BMD powyżej
tego progu, sugerując istotność oceny nowych terapii w leczeniu utraty masy kostnej w tej populacji. Nasze wyniki w tym
aspekcie pokazują, że w grupie 700 pacjentów więcej niż 60 % mężczyzn i kobiet ze niskoenergetycznymi złamaniami kręgowymi legitymuje się wskaźnikiem T-score mieszczącym się w przedziale od – 1,0 do -2,0 (95%CI 57.3-70.8) dla szyjki
kości udowej. Z tego powodu niektóre organizacje takie jak National Osteoporosis Foundation oraz American Association
of Clinical Endocrynologists poleca rozważenie zastosowania leczenia farmakologicznego u niektórych kobiet z BMD
T-score pomiędzy -1,5 i - 2,5. Dodatkowo, nowe wytyczne WHO zmierzają w kierunku przewidywania 10-cio letniego
bezwzględnego ryzyka złamania na podstawie czynników ryzyka z lub bez pomiaru BMD. W narzędziu FRAX® indywidualny wiek, płeć, waga, wzrost oraz BMD szyjki kości udowej, jeśli jest dostępne, są wprowadzane w kalkulator sieciowy a następnie wprowadzane są obecne czynniki ryzyka osteoporozy takie jak wcześniejsze złamanie, złamanie szyjki kości udowej w rodzinie, palenie, długotrwałe stosowanie glikokortykosterydów, RZS oraz spożycie alkoholu. Kalkulator następnie oblicza prawdopodobieństwo indywidualnego wystapienia złamania w przeciągu kolejnych dziesięciu lat.
Może to prowadzić do leczenia większej ilości pacjentów z BMD zawierającym się w tym zakresie, w momencie, gdy
są obecne dodatkowe czynniki ryzyka. Pomimo, że ich wskaźnik częstości złamań jest niższy niż u kobiet osteoporotycznych, większość złamań pojawia się właśnie w tej grupie ponieważ stanowi ona znacznie większą część populacji. Podczas
gdy młodsze kobiety z niższą masą kostną mogą mieć niższe krótkoterminowe ryzyko złamania niż starsze kobiety z podobnym BMD, ryzyko życiowe młodszych kobiet może być większe z powodu dłuższe go przewidywanego czasu życia.
Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w kontekście terapii prewencyjnej obejmują skuteczność, bezpieczeństwo, wygodę oraz prostotę stosowania. Najlepsza strategia leczenia oraz zalecane progi terapeutyczne dla takich pacjentów nie zostały jeszcze opracowane i ciągle jeszcze są omawiane. W tym artykule prezentujemy wyniki drugiej fazy klinicznej badań
oraz nasze doświadczenia na materiale większym niż 300 pacjentów obojga płci prezentujących niską masę kostną oraz
wyniki FRAX różnego stopnia lecz nie spełniających kryteriów diagnostycznych osteoporozy w wynikach pomiaru BMD.
L20
PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA NARZĘDZIA FRAX® W POLSCE
Badurski J., Dobreńko A., Johansson H., Kanis J., Nowak N., Jeziernicka E., Daniluk S.
Polska Fundacja Osteoporozy, Białystok
Słowa kluczowe: Osteoporoza, ryzyko złamania, FRAX®
Wyniki badań epidemiologicznych uwidoczniły znaczną przewagę występowania złamań osteoporotycznych (z.op.)
powyżej densytometrycznego progu T-score -2.5, a jednocześnie zidentyfikowały szereg niezależnych od siebie i od BMD,
samowystarczających czynników wzrostu ryzyka złamań niskoenergetycznych (n.s.cz.r.z.). Są nimi: zaawansowany wiek,
nisko BMI, niska BMD, przebyte po 50 r.ż. z.op, złamanie biodra u rodziców, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporozy wtórne, długotrwałe leczenie sterydami, nikotynizm, alkoholizm.
Wymusiło to potrzebę opracowania narzędzia diagnozującego skutki zintegrowanego oddziaływania w/w n.s.cz.r.z.,
oceniające indywidualne, całkowite/bezwzględne prawdopodobieństwo złamania osteoporotycznego w perspektywie najbliższych 10 lat (RB-10). Służy temu celowi narzędzie FRAX® z BMI i/lub z BMD promowane przez WHO od 2008
roku. Nie dysponując jeszcze własnymi, oparliśmy się na epidemiologii złamań osteoporotycznych populacji kobiet i mężczyzn Anglii (1). Znając wiek badanej osoby, jej BMI, BMD i liczbę oddziałujących nań n.s.cz.r.z., korzystając z oryginalnych autorskich tabel i/lub programu komputerowego (1), oceniono średnie, populacyjne ryzyko złamania (RP-10). Ce-
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lem naszym było poznanie populacyjnego zagrożenia złamaniami, które orientują, jakie osoby wymagają szczególnej uwagi, aby zapobiec pierwszemu, lub następnemu złamaniu i czy FRAX® odróżnia osoby z od tych bez złamań.
W przypadkowej, niewyselekcjonowanej kohorcie BOS-2 (2) 1608 kobiet po 40 r.ż., posługując się algorytmem
FRAX® z BMI (bez badania BMD) i FRAX® z BMD szyjki kości udowej, wykazano:
1. RP-10 głównych złamań osteoporotycznych -g.z.o.- (Biodro, kręgi, Collesa, kość ramienna) wzrastające od 4.8% z
BMI i 5.2% z BMD w 5 dekadzie życia, do 23.9% i 29.5% odpowiednio w 9 dekadzie, średnio 11.0% z BMI i 11.8%
z BMD, oraz
2. RP-10 złamania biodra od 0.4% i 0.5% do 11.4% i 15.4%, średnio 2.8% z BMI i 3.1% z BMD. 71% osób ze złamaniami miało BMD o średnim T-score -1.5, identycznym jak u kobiet bez złamań. W osobnej analizie porównawczej
FRAX®BMI i FRAX®BMD podobnie i statystycznie znamiennie odróżnili osoby z i bez przebytego złamania osteoporotycznego (RB-10 odpowiednio 18.2% i 17.5% vs 8.4% i 9.4%).
Poznanie progów RP-10 orientuje o potrzebie interwencji, jeśli RB-10 badanej osoby jest wyższe od RP-10 i jeśli
RB-10 pacjenta jest wyższe od średniej RB-10 osób po przebytych złamaniach, ale nie informuje o opłacalności leczenia,
wymaga to osobnej i kompleksowej analizy. Drugim elementem wymagającym uwagi jest problem: czy stosować jeden
próg interwencji dla wszystkich grup wiekowych, czy właściwy dla każdej dekady życia?
FRAX®BMI pozwala na wstępną ocenę RB-10 w p.o.z. bez konieczności badania BMD, znacząco odróżnia osoby
z od tych bez złamań, uwzględnia wszystkie, znane elementy wpływające na obniżenie wytrzymałości kości i wzrost ryzyka złamania.
1. Kanis JA, Johnell O, Oden A, Johansson H, McCloskey E: FRAX™ and the assessment of fracture probability in men
and women from the UK. Special Position Paper Osteoporos Int 2008; 19/4:385-399, and at FRAX-WHO Fracture Risk
Assessment Tool: http://www.shef.ac.uk/FRAX/.
2. Badurski JE, Marcinowska-Suchowierska E, Czerwiński E: Wskazania do leczenia osób z wysokim ryzykiem złamania
kości – logika stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia wobec osteoporozy. Reumatologia 2007; 45/5: Supl. 3
L20
THE PROSPECTS OF THE FRAX® TOOL IN POLAND
Badurski J., Dobreńko A., Johansson H., Kanis J., Nowak N., Jeziernicka E., Daniluk S.
The Polish Foundation of Osteoporosis (PFO), Białystok
Key words: osteoporosis, fracture risk, FRAX®
Epidemiological research has shown that osteoporotic fractures are much more numerous in women with T-score above -2.5. It has also identified a number of factors which are independent of BMD and one another and self-sufficient for
increasing the risk of low trauma fractures. These are: advanced age, low BMI, low BMD, past history of osteoporotic fracture over the age of 50, parental history of hip fracture, chronic glucocorticosteroid treatment, smoking, rheumatoid arthritis, secondary osteoporosis and alcoholism.
Designing a diagnostic tool for the effects of the above integrated fracture risks that would estimate the absolute probability of an osteoporotic fracture in the next 10 years (AR-10) was necessary. A tool promoted by the WHO since
2008, FRAX® with BMI and/or BMD offers this possibility. With no sufficient data in Poland, we relied on the data on the
population of UK women and men (1). Mean population risk of fracture (PR-10) was estimated on the basis of given age,
BMI, BMD and the number of present independent factors of fracture risk as well as original individual tables and/or a
computer application (1). Our main aim was to determine population fracture risk, which in turn would allow us to identify patients requiring special care to prevent the first or subsequent fracture. Additionally, it was to be verified whether the
FRAX® distinguishes between patients with and without fractures.
The use of the FRAX®BMI algorithm (without BMD measurement) and FRAX®with Hip BMD among a randomly chosen cohort of 1608 women over 40 years of age participating in Bialystok Osteoporosis Study-2 (BOS-2) (2) has shown:
1. PR-10 of the main osteoporotic fractures (hip, vertebrae, humerus and Colles fracture) increased from 4.8% with BMI
and 5.2% with BMD in the 5th decade to 23.9% with BMI and 29.5% with BMD in the 9th decade, with the mean
PR-10 of 11% with BMI and 11.8% with BMD.
2. PR-10 of hip fracture from 0.4% and 0.5% to 11.4% and 15.4% with the mean PR-10 of 2.8% with BMI and 3,1% with BMD.
In 71% of fracture cases the mean T-score was -1.5, the same result as in women without fractures. Similarly, a separate comparative analysis of FRAX®BMI and FRAX®BMD statistically differentiated between patients with (n=435) and without
(n=1173) a history of an osteoporotic fracture (AR-10 of 18.2% and 17.5% against 8.4% and 9.4% respectively).
The identification of PR-10 thresholds indicates the need of intervention providing that AR-10 of the patient is higher
than PR-10 and her AR-10 is higher than AR-10 of patients with previous fracture. Still it gives no information on the cost-effectiveness of such treatment which demands a separate detailed analysis. Another issue is whether one intervention threshold should be applied to all age groups or an individual threshold for each decade.
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FRAX®BMI makes it possible to preliminarily estimate AR-10 without BMD measurement, differentiates between patients with and without fractures and takes into account all known factors which affect bone strength and increase the risk
of fracture.
1. Kanis JA, Johnell O, Oden A, Johansson H, McCloskey E: FRAX™ and the assessment of fracture probability in men
and women from the UK. Special Position Paper Osteoporos Int 2008; 19/4:385-399, and at FRAX-WHO Fracture
Risk Assessment Tool: http://www.shef.ac.uk/FRAX/.
2. Badurski J, Dobreńko A, Nowak N, Jeziernicka E, Daniluk S, Samusik J. Diagnostyka ryzyka złamań w osteoporozie.
Badania BOS-2 – polska perspektywa. Przegląd Reumatologiczny 2009; 1:1-8.
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OCENA SKUTECZNOŚCI IDENTYFIKACJI RYZYKA ZŁAMANIA METODĄ FRAX®
W 10-CIO LETNIEJ OBSERWACJI
Czerwiński E.1,2, Osieleniec J.2, Kumorek A.2, Milert A.1, Górkiewicz M.3, Barłowska M.1, Domagała M.1, Górna A.1,
Jewiarz J.1, Jurgiełan A.1, Król D.1
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Coll. Med. Uniwersytetu Jagiellońskiego
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
3
Instytut Zdrowia Publicznego, WNZ, Coll. Med. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko złamania, FRAX®, BMD, BMI
Wstęp. Złamania są najistotniejszym problem osteoporozy zatem identyfikacja zagrożonych pacjentów jest zagadnieniem priorytetowym. Niestety popularne nadal badanie densytometryczne okazało się narzędziem mało skuteczny, jako że
większość złamań występuje się u osób nie spełniających densytometrycznego kryterium osteoporozy. Współcześnie opracowano metodę FRAX® umożliwiającą obliczanie ryzyka złamania w oparciu o BMI lub BMD i kliniczne czynniki ryzyka. Biorąc pod uwagę znaczne różnice zachodzące pomiędzy różnymi populacjami uznaliśmy za celowe weryfikację
zastosowania tej metody w próbie populacji polskiej. Celem pracy była ocena skuteczności metody FRAX® w 10 letniej
obserwacji pacjentów w materiale własnym.
Materiał i metoda. W grupie 90.000 pacjentów, którzy zgłosili się na badanie densytometryczne do Krakowskiego
Centrum Medycznego od 1994 roku wyodrębniono 2043 kobiet w wieku od 50 rż, które były badanie średnio przed 11
laty (od 9-12 lat, SD 1.01) oraz nie przekroczyły wieku 85 lat w 2009 roku. W latach 1997-2000 u wszystkich badanych
przeprowadzona ankietę zawierającą informacje o klinicznych czynnikach ryzyka złamania oraz badanie densytometryczne kręgosłupa lub/i szyjki kości udowej. U 501 kobiet z powyższej grupy przeprowadzono ankietę telefoniczną zwracając
szczególna uwagę na wystąpienie nowego złamania w badanym okresie. Dla każdej osoby obliczyliśmy również 10 letnie
ryzyko złamania stosując FRAX® (http://www.shef.ac.uk/FRAX) dla populacji angielskiej opierając się na wartości BMI
oraz BMD dla szyjki kości udowej (T-score i BMD). Dysponując informacjami o złamaniach, które nastąpiły po 11 latach
przeprowadziliśmy analizy na ile skuteczne było prognozowanie ryzyka złamania oraz jaki był ewentualny udział poszczególnych czynników ryzyka. Zweryfikowaliśmy również dodatkowe hipotezy jak: czy istnieją różnice w obliczanie ryzyka
wg BMI v. BMD; zależność ryzyka od BMD szyjki kości udowej v. BMD kręgosłupa; zależność ryzyka złamania od obniżenia wzrostu podawanego przez chorych oraz palenie obecnie v/ paczkolat palenia.
Wyniki. Po średnio 11 latach przeprowadziliśmy ankietę u 501 pacjentek, które podczas I-go badania były w wieku śr.
61 lat (50-73 lat, SD 5,86). BMD T-score kręgosłupa wynosiło śr. -2,13 (-5,9 do 2,0; SD 1,43), BMD T-score szyjki śr.
-1,27 (-3,9 do 1,7: SD 1,11). Pacjentki miały BMI śr. 26,9 (od 21,0 do 45, SD 4,2). Przebyte złamanie zgłaszało 29,4% pacjentek (n=147).
Obliczone metodą FRAX® 10 letnie ryzyko zasadniczego złamania osteoporotycznego obliczone na podstawie BMI
u wszystkich badanych wyniosło śr. 8,0% (od 7 – do 61%, SD 6,14) i dla bkk udowej śr. 1,4 % (1 - 35%, SD 2,4). U 384
kobiet wyniki z BMD T-score szyjki k. udowej wynosiły dla złamania zasadniczego śr. 10% (2 – 56%, SD 8,3) i dla bkk
udowej śr. 2 (0,1 do 26%, SD 0,9).
Po śr. 11 latach w 2009 średnia wieku osiągnęła 71,8 lat (od 58 do 83, SD 5,65). Nowe złamania wystąpiły u 20,9%
pacjentek (n=105), w tym ponowne u 40 pacjentek (27,4% w grupie z przebytym złamaniem). Liczba chorych z co najmniej jednym złamaniem wzrosła do 42% a całkowita liczba złamań z 190 do 319. Przeprowadziliśmy analizy zależności
wystąpienia nowego złamania od wieku, BMD, BMI oraz klinicznych czynników ryzyka złamania. Częstość nowych złamań w grupie 45-55 lat wynosiła 17,7 % v 22,8 % w grupie 66-75 lat, ale dla całego materiału nie stwierdzono znamienności statystycznej pomiędzy wiekiem a ryzykiem złamania. Indywidualna analiza poszczególnych czynników ryzyka złamania wykazała znamienną zależność ryzyka wystąpienia złamania u chorych z przebytym złamaniem (p<0.01) oraz ze
złamaniem bbk udowej u matki (p<0.03). Pozostałe czynniki nie wykazały znamiennej zależności (p): BMD (0,43), wiek
(0,17), RZS (0,65), sterydy (0,37), palenie (0,34), alkohol (0,38), osteoporozy wtórne (0,45). Ryzyko złamania nie było
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związane z liczbą paczkolat ani podawanego przez chorego obniżenia wzrostu. Ryzyko złamania było większe u osób, które przebyły więcej niż jedno złamanie. Ryzyko nowego złamania u tych osób zależało od wieku i BMD.
Wartość FRAX® wg BMD T-score dla zasadniczego złamania w grupie osób, które nie doznały nowego złamania wynosiła 9,7% (2,4-56%, SD 6,9) a u osób, które doznały złamania 12,3% (3,5-34%, SD 6,9). Skuteczność metody FRAX®
oceniono wg analiz wielu zmiennych ROC (receiver operating characterstic) oceniając obliczone prawdopodobieństwo
wystąpienia złamania u osoby u której złamanie nastąpiło i vice versa. Powierzchnia AUC (area under the curve) wynosiła dla ryzyka zasadniczego złamania wg BMI 0,643 (p 0,003) a BMD 0,667 (p 0,002). Średnia różnica wartości FRAX®
dla zasadniczego złamania obliczone wg BMI v. BMD była nieistotna wynosiła -0.58.
Podsumowanie. Na podstawie 11 letniej obserwacji możemy stwierdzić, że najsilniejszym czynnikiem ryzyka złamania
jest przebyte złamanie i złamanie u matki. Inne kliniczne czynniki ryzyka wraz z BMD analizowane indywidualnie nie wykazały znamiennej zależności z ryzykiem złamania. Ryzyko złamania jest wyższe u osób z większą liczbą przebytych złamań.
Wartości ryzyka złamania obliczone metodą FRAX® (BMI i BMD) dla złamań zasadniczych i złamań szyjki kości udowej różniły się znamiennie w grupie osób, które doznały lub nie doznały złamania w okresie obserwacji. Średnia wartość
ryzyka złamania obliczona metodą FRAX® w grupie, która doznała złamania była 2 krotnie wyższa w porównaniu do osób,
które nie doznały złamania. Analiza ROC wykazał również, że FRAX® jest wartościową metoda identyfikacji chorych z
ryzykiem złamania.
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Introduction. Fractures are the most important problem in osteoporosis and thus the identification of patients at risk is
a priority. Unfortunately the efficacy of the densitometric examination, which continues to be a popular tool, is low as majority of fractures occur in subjects who do not fulfil the densitometric criterion of osteoporosis. The currently developed
FRAX® method makes it possible to calculate the fracture risk based on BMI or BMD and the clinical risk factors. Taking
into consideration significant differences between various populations, we found it purposeful to verify the use of the method on a sample of the Polish population. The aim of the work was to evaluate the efficacy of the FRAX® method in 10year observation of patients in our own material.
Material and method. In the group of 90 000 patients who had a densitometric examination performed in Krakowskie
Centrum Medyczne since 1994, a selection was made of 2043 women under 50 years of age who were examined on average 11 years ago (between 9 and 12 years, SD 1.01), and in 2009 were not older than 75 yrs. Between 1997 and 2000
a questionnaire was conducted among all examined patients, which included information about the clinical risk factors for
fracture and a densitometric examination of the spine and/or femoral neck. In 501 women from the above mentioned group
a telephone survey was conducted with particular attention given to the incidence of a new fracture in the follow-up period.
We also calculated the 10-year fracture risk using FRAX® (http://www.shef.ac.uk/FRAX) for the English population
based on the value of BMI and BMD of femoral neck (T-score and BMD). Having at our disposal the information about
fractures which occurred after 11 years we conducted analyses of the efficacy of the prognosis of fracture risk and the
possible contribution of individual risk factors. We also verified additional hypotheses such as: possible differences in calculating risk acc. to BMI vs BMD; dependency of risk on the BMD of femoral neck vs BMD of the spine; relation between
the fracture and reduction of height reported by patients and current smoking vs pack years of smoking.
Results. After the average of 11 years we conducted a survey with 501 patients who during the first examination were at the mean age of 61 (50-73 yrs old, SD 5.86). The mean BMD T-score of the spine was -2,13 (-5,9 to 2,0; SD 1,43),
mean BMD T-score of femoral neck: -1,27 (-3,9 to 1,7: SD 1,11). Patients’ mean BMI was 26,9 (21,0 to 45, SD 4,2). 29.4%
of patients (n=147) reported a history of fracture.
10-year risk of osteoporotic fracture evaluated with the use of the FRAX® method based on BMI in all examined persons amounted to the average of 8,0% (from 7 – to 61%, SD 6,14) and for the hip fracture risk the mean 1,4 % (1 - 35%,
SD 2,4). In case of 384 women the mean results from BMD T-score of the femoral neck for major fracture was 10% (256%, SD 8.3) and the mean for hip fracture risk 2% (0.1 to 26%, SD 0.9).
In 2009, after the average of 11 years, the mean age was 71.8 years (from 58 to 83, SD 5.65). New fractures occurred
in 20.9% patients (n-105), including subsequent fractures in 40 patients (27.4% in the group with the history of fracture).
The number of patients with at least one fracture increased to 42% and the total number of fractures from 190 to 319.
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We conducted analyses of the relation between the incidence of a new fracture and age, BMD, BMI and the clinical
risk factors for fracture. The incidence of new fractures in the group aged 45-55 amounted to 17.7% vs 22.8% in the group
aged 66-75, but for the whole data no statistical significance was established between age and fracture risk. Separate analysis of individual risk factors shows a significant relation between fracture risk in patients with the history of fracture
(p<0.01) and mother’s hip fracture (p<0.03). The remaining factors did not show a significant relation (p): BMD (0,43),
age (0,17), RZS (0,65), steroids (0,37), smoking (0,34), alcohol (0,38), secondary osteoporosis (0,45). Fracture risk was
not connected with the number of pack years of smoking or the decrease in height reported by the patient. Fracture risk was
greater in persons who experienced more than one fracture. The risk of a new fracture in this group depended on their age
and BMD.
The value of FRAX® acc. to BMD T-score for the major fracture in the group of people who did not suffer from a new
fracture was 9.7% (2.4-56%, SD 6.9), and in persons who suffered from a fracture 12.3% (3.5-34%, SD 6.9). The efficacy
of FRAX® was estimated acc. to ROC (receiver operating characterstic) multiple variable analyses assessing the calculated probability of the incidence of fracture in case of a person who already suffered from a fracture and vice versa. The
AUC area (area under the curve) for the fracture risk acc. to BMI was 0.643 (p 0.003) and BMD 0.667 (p 0.002). The
mean difference of the value of FRAX® for fracture estimated acc. to BMI vs BMD was insignificant and amounted to
-0.58.
Summary. On the basis of 11-year observation it may be stated that the strongest risk factor for fracture is the history
of fracture or mother’s fracture. Other clinical risk factors along with BMD analysed on an individual basis did not show
significant relation to fracture risk. Fracture risk increases in people with a greater number of fractures suffered in the past.
The value of fracture risk calculated with the use of the FRAX® (BMI and BMD) method for major fractures and hip
fractures differed significantly in groups of patients who sustained or not a fracture within the observation period. The
mean value of fracture risk calculated with the FRAX® method in the group with a fracture was twice as big as the one calculated for people without a fracture. The ROC analysis proved as well that FRAX® is a valuable method of identification
of patients at a risk of fracture.
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DIAGNOSTYCE OSTEOPOROZY
Lorenc R.S., Karczmarewicz E.
Zakład Biochemii i Medycyny i Medycyny Doświadczalnej Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Polska
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Opracowany przez Centrum WHO w Sheffield algorytm FRAX® (http:www.shef.ac.uk/FRAX) integruje wartości czynników ryzyka w tym densytometrię lub BMI z ryzykiem złamań bliższego odcinka szyjki kości udowej lub wszystkich złamań nietraumatycznych obliczanym w perspektywie dziesięciu lat. Opracowany algorytm stanowi istotny przełom w sposobie postępowania podnosząc na plan pierwszy działań diagnostycznych najistotniejszy element zagrożenia osteoporozą,
jakimi sa potencjalne i dokonane złamania.
Dokumentacja FRAX®-u i jego opracowanie oparto o wieloośrodkowe szeroko zakrojone ogólnoświatowe badania
epidemiologiczne, dokumentujące zależności bezwzględnych ryzyk występujących złamań z niezależnymi czynnikami ryzyka (wiek, płeć, masa kostna, BMI, czynniki genetyczne, złamania, leczenie sterydami, choroby reumatyczne, używki).
Pomimo prostoty samej procedury(program komputerowy lub wydruki zagrożeń występujące u odpowiednio zebranych
grup wiekowych mężczyzn i kobiet program ten aktualnie ma ograniczone zastosowanie w rutynowej praktyce wciąż dalekie od powszechnej akceptacji. Jest on w pełnej formie przedmiotem wieloośrodkowych analiz natomiast sama idea znalazła szersze zastosowanie w formie półilościowej. Ta ostatnia opiera się na zintegrowaniu dziesięcioletniego ryzyka z wartościami densytometrycznymi, uzupełnionymi płcią i wiekiem, co prowadzi do zaklasyfikowania pacjentów do jednej
z trzech grup dużego, średniego i niskiego ryzyka. Pozostałe wymienione we FRAX®-ie czynniki ryzyka służą przy tym
podejściu potencjalnie do zmiany kwalifikacji w.w. grup.
Z czego wynikają trudności ograniczające szeroką akceptację FRAX®-u? Siła, ale i słabość FRAX® leży w materiale
dowodowym zgromadzonym w dokumentacji epidemiologicznej. Rutynowa diagnostyka dotyczy segregacji pojedynczego pacjenta jako kandydata do weryfikacji diagnostycznej, ale też wyboru właściwego leczenia, podczas, gdy zastosowane we FRAX®-ie dane epidemiologiczne poprzez rozrzut wyników wprawdzie dostarczają precyzyjną informację o ryzyku ale nie ułatwiają wyboru interpretacji. W opracowanym algorytmie jak podano wyżej ze względu na wysokie wartości
w gradientach złamań b.o.k.u. wykorzystuje się do obliczenia wartości T-score i Z-score bliższego odcinka kości udowej .
Heterogeność szkieletu i nagromadzona w ciągu szeregu lat dokumentacja dotycząca kręgosłupa budzi naturalny sprzeciw
w przypadku diagnostyki grup młodszych wiekowo pacjentów podczas gdy FRAX® preferuje analizę bezwzględnego
dziesięcioletniego ryzyka złamania b.o.k.u. Postępowanie to wynikło z lepiej udokumentowanej interpretacji tego rodzaju
złamań oraz wysokiego gradientu ryzyka w tej lokalizacji. Z kolei dane dotyczące złamań b.o.k.u. są różnicowane geogra-

74

ficznie i etnicznie, co wymusza konieczność w postępowaniach prospektywnych oparcia algorytmu o dane lokalne odpowiadające wartościom bezwzględnym ryzyka opracowywanego dla każdego konkretnego kraju.
FRAX® do chwili obecnej obliczono i wdrożono w skali dotyczącej wybranych kilku krajów, które w tej sytuacji spełniają rolę tzw. punktu odniesienia lub „złotego standardu” dla pozostałych.
Dla szerszego wdrożenia FRAX®-u istnieje konieczność obok opracowania danych lokalnych rozszerzenia algorytmu
o dane dotyczące kręgosłupa, uściślenie danych wynikających z ilości i miejsca złamań osteoporoz wtórnych, a także danych dotyczących markerów kostnych. Zadania te należy traktować jako pilne wyzwania na drodze prowadzącej do docelowego wdrożenia algorytmu w rutynowej praktyce klinicznej.
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AND THERAPEUTIC PROCEDURE
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Algorithms that integrate weighted clinical risk factors for fracture risk with or without information on BMD have been
developed by WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases at Sheffield, UK. The FRAX® tool (http:www.
shef.ac.uk/FRAX) computes the 10-year probability of hip fracture or a major osteoporotic fractures (clinical spine, hip,
forearm or humerus fractures). Probabilities can be computed for the indexed european countries and categorized for different levels of risk. Where a country is not represented (because of the lack of epidemiological data) a surrogate should
be chosen. Where computer access is limited, paper charts can be downloaded that give probabilities for each index country according to the number clinical risk factors.
Setting cost- effective intervention threshold for Poland and other countries requires country-specific modification of
the cost-effectiveness model. Factors, which need to be defined on a country-specific basis, are: sex- and age-specific fracture incidence, annual sex- and age-specific mortality rates, willingness-to-pay threshold, expenditures for osteoporosis
interventions and for treating fractures identification of cost-effective intervention thresholds on the basis of 10-year absolute hip fracture risk generally endorsed clinical practice recommendations .
The development of fracture risk assessment tool FRAX® facilitating diagnosis of fracture risk evaluation , rise several
challenges with its implementation to existent operating local guidelines. The register of existent fractures in European countries documents different levels of risk. The main actual approaches are focused on development of local FRAX®
algorithm with implementation of cost-effectiveness data. The general implementation of FRAX® are twofold.
To establish diagnostic threshold in which on general practitioner can select patients with high fracture probability
which are qualified to standardized diagnostic procedures. Later on pharmacological intervention threshold that make choice of pharmacological intervention that patient will benefit the most.
In sum, FRAX® is a valuable tool for patient education, but is not simple to use in the current state of our knowledge.
The main issues up to now is to verify: that FRAX® improves the performance characteristic of fracture risk assessment
in comparison to BMD drug efficacy assessment in patients selected to therapy on the basis of FRAX® tool and several
extensions of algorithm like densitometry of lumbar spine, bone markers and secondary osteoporosis data.
L23
A TRANSLATION APPROACH TO CLINICAL GUIDELINE DEVELOPMENT WITH FRAX®
Johansson H., Odén A., Kanis J.A., McCloskey E.
WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, UK
FRAX® is a computer based algorithm that provides models for estimating the probability for fracture in men and
women, and is freely available on the internet (http://www.shef.ac.uk/FRAX). The method uses risk factors that are easily
obtained in primary or secondary health care to estimate the probability of sustaining a fracture within 10 years. The estimate can be used as it is or together with a measurement of bone mineral density (BMD) at the femoral neck to increase
the precision of the estimate. Given its ease of use, the FRAX® tool is being increasingly used by clinicians and this has
created the need for new clinical guidelines to incorporate fracture probability into clinical management. The aim of this
abstract is to show the effect of using a translational approach to develop new clinical guidelines.
In Sweden, guidelines are provided by Medical Products Agency – Sweden. Under this guidance, individuals are considered as candidates for treatment on the basis of BMD and clinical risk factors for osteoporosis. More specifically, they
are considered for treatment when they have a BMD T-score of < -2.0 SD and a previous fracture or a BMD T-score of
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<-2.5 SD and at least one strong risk factor (high age, glucocorticoids, family history of fracture) or at least two weak risk
factors (low body mass index (BMI), smoking, early menopause).
These guidelines have been ‘translated’ into probabilities for a major osteoporotic fracture using the Swedish FRAX®model. When using these criteria for intervention thresholds, fracture probabilities increased with age. Thus, the threshold
for treatment at the age of 50 years in women was a major fracture probability of 13%, and rose to 34% at the age of 80
years. A number of combinations of risk factors were found to lie above these thresholds and enfranchise treatment in the
absence of fracture or osteoporosis. For example, a woman aged 80 years with a body mass index of 24 kg/m2, BMD
T-score of –1.8 SD and a family history of hip fracture had a 10-year probability of a major osteoporotic fracture of 35%
and would thus be a candidate for treatment. Similarly, a woman aged 80 years with a BMI of 24 kg/m2, BMD T-score of
–1.5 SD, a previous fracture, current smoker and a corticosteroid user would also qualify with a probability of a major
osteoporotic fracture of 34%.
The translational approach is one method of developing new guidelines for the management of osteoporotic fractures.
When the new guidelines are developed in this way every individual with a fracture probability over the limit would be eligible for treatment, even if they had a combination of clinical risk factors that with the old guidelines would not have
qualified them for treatment.
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IMPLEMENTACJA POSTĘPÓW FRAX® DO WYTYCZNYCH KLINICZNYCH
Johansson H., Odén A., Kanis J.A., McCloskey E.
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FRAX® jest komputerowym algorytmem dostarczającym modele do oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia
złamania u kobiet i mężczyzn, dostępnym przez Internet (http://www.shef.ac.uk/FRAX). Metoda używa czynników ryzyka, łatwych do uzyskania w podstawowej i specjalistycznej opiece medycznej, w celu oszacowania prawdopodobieństwa
złamania w ciągu kolejnych 10 lat. Ocena ta może być używana sama, lub wraz z pomiarem gęstości mineralnej kości
(BMD) szyjki kości udowej dla zwiększenia jego precyzji. Biorąc pod uwagę łatwość stosowania, narzędzie FRAX® jest
coraz częściej używane przez lekarzy, co wymaga stworzenia nowych wytycznych klinicznych, aby zawrzeć prawdopodobieństwo złamania w postępowaniu klinicznym. Celem tego streszczenia jest ukazanie wyników używania zmienionego
podejścia w tworzeniu nowych klinicznych wytycznych.
W Szwecji wytyczne ustala Medical Products Agency – Sweden. Według tych wytycznych poszczególne osoby są rozpatrywane jako kandydaci do leczenia na podstawie BMD oraz klinicznych czynników ryzyka występowania osteoporozy.
Uściślając, do leczenia kwalifikują się osoby, u których BMD T-score wynosi < -2.0 SD i wcześniej wystąpiło złamanie,
lub BMD T-score wynosi <-2.5 SD i występuje przynajmniej jeden silny czynnik ryzyka (podeszły wiek, zażywanie sterydów, złamania w rodzinie) lub przynajmniej dwa słabe czynniki ryzyka (niski wskaźnik masy ciała (BMI), palenie papierosów, wczesna menopauza).
Te wytyczne zostały „przełożone” na prawdopodobieństwo wystąpienia zasadniczego złamania osteoporotycznego
z użyciem szwedzkiego modelu FRAX®. Używając tych kryteriów dla progów interwencyjnych, prawdopodobieństwo złamania zwiększało się z wiekiem. Zatem próg dla leczenia kobiet w wielu 50 lat stanowiło prawdopodobieństwo wystąpienia złamania zasadniczego wynoszące 13%, i wzrastało do 34% w wielu 80 lat. Stwierdzono, że wiele kombinacji czynników ryzyka było ponad tymi progami i uzasadniało leczenie w przypadku braku występowania złamań lub osteoporozy.
Na przykład u kobiety w wieku 80 lat o wskaźniku masy ciała 24 kg/m2, BMD T-score –1.8 SD i przypadkach złamań biodra w rodzinie, 10-letnie ryzyko wystąpienia zasadniczego złamania osteoporotycznego jest równe 35% i kwalifikuje tym
samym do leczenia. Podobnie, kobieta w wielu 80 lat o BMI równym 24 kg/m2, BMD T-score –1.5 SD, ze złamaniem, paląca papierosy i zażywająca sterydy również kwalifikuje się do leczenia z prawdopodobieństwem wystąpienia zasadniczego złamania osteoporotycznego równym 34%.
Opisana metoda jest jednym ze sposobów tworzenia nowych wytycznych w postępowaniu w przypadku złamania osteoporotycznego. Według tworzonych w ten sposób nowych wytycznych każda osoba, u której ryzyko złamania przekracza
określoną normę, kwalifikowałaby się do leczenia nawet, jeśli występująca u nich kombinacja czynników ryzyka nie kwalifikowałaby ich do leczenia według starych wytycznych.
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Słowa kluczowe: osteoporoza, leczenie, przebudowa kości
Prawidłowa przebudowa kości jest niezbędna do utrzymania jej funkcji biomechanicznych. Składają się na nią nieustające procesy niszczenia (aktywacji i resorpcji) i tworzenie kości (wytwarzania osteoidu i jego mineralizacja). Oddziela je
faza spoczynku, kiedy powierzchnię kości pokrywają komórki wyścielające. Przebudowy dokonują komórki kostne w ramach tzw. jednostek przebudowy BMU (Basic Multicellular Unit). Nadrzędną rolę w ramach BMU sprawuje osteocyt,
będący zarazem najbardziej zagadkową komórką, która m.in. poprzez apoptozę (obumarcie) inicjuje przejście z fazy spoczynku w fazę aktywacji resorpcji. Apoptoza osteocyta, który pełni funkcję „mechanoreceptora” jest m.in. następstwem
rozerwania jego wypustek przez mikropęknięcie spowodowane nadmierną mineralizacją „podstarzałej” kości (wzrost twardości – brak elastyczności).
Resorpcja kości rozpoczyna się od rekrutacji pre-osteoclastów z prekursorów komórek hematopoetycznych poprzez
M-CSF (macrophage colony stimulating factror), a następnie ich dojrzewanie poprzez układ Rank/RankL. Dalszy rozwój
osteoklasta i jego aktywność modyfikuje min. osteoblast poprzez układ cytokin przede wszystkim: osteoprotegeryna versus – Rank/RankL: Powstaje więc układ wzajemnych sprzężeń.
Tworzenie kości w pierwszej fazie polega na wytwarzaniu osteoidu przez osteoblast, a następnie jego mineralizacji. Rekrutacja pre-osteoblastów z prekursorów macierzystych komórek mezenchymalnych jest inicjowana przez osteocyt
z udziałem układu Wnt-sklerostyna. Zależnie od ekspresji genowej z komórek tych mogą powstawać osteoblasty, chondrocyty lub adipocyty.
Zaburzenie równowagi przebudowy kości z przewagą jej niszczenia jest przyczyną powstawania osteoporozy i wzrostu łamliwości kości.
We współczesnej farmakoterapii osteoporozy dominują leki antyresorpcyjne, głównie bisfosfoniany. Hamują one
rekrutację i aktywność osteoklastów przyspieszając zarazem ich apoptozę. Bisfosfoniany radykalnie redukują przebudowę
kości przez obniżenie aktywacji resorpcji do resztkowego poziomu. Niestety zahamowana aktywność osteoklastów jest
sprzężona z obniżeniem aktywności osteoblastów, co powoduje zmniejszenie się tworzenia kości. Zmiany te znajdują swoje odbicie w poziomach markerów tworzenia i niszczenia kości. Efekt przeciw-złamaniowy bisfosfonianów polega na
zahamowaniu dalszej destrukcji struktury kości i wtórnej mineralizacji, co jest z kolei możliwe dzięki zwolnionej przebudowie. Ponieważ bisfosfoniany łączą się trwale z minerałem kości ich działanie utrzymuje się przez długi okres po odstawieniu leku. Estrogeny i SERMy działają również antyresorpcyjnie poprzez receptory estrogenowe osteoklasta. W najbliższym czasie dostępny będzie kolejny lek antyresorpcyjny – Denosumab, który jest monoklonalnym przeciwciałem
Rank/RankL. Podobnie jak bisfosfoniany ma działanie czysto antyresorpcyjne i skutkiem sprzężenia również obniżenie
aktywności osteoblastów.
W przeciwieństwie do tych leków stront ma działanie nie tylko antyresorpcyjne, ale również kościotwórcze poprzez
stymulację rekrutacji i aktywności osteoblastów. Nie generuje zwrotnego hamowania osteoblastów. Skutkiem tego obserwujemy obniżenie markerów niszczenia kości i podwyższenie ich tworzenia kości. Stront wpływa korzystnie na kość
beleczkową i kość korową, co w sumie przekłada się na efekt terapeutyczny- zmniejszenie częstości złamań kręgosłupa
i pozakręgowych w tym bliższego końca kości udowej. Podobne działanie antyresorpcyjne bez sprzężenia reprezentuje anty-katepsyna K.
Jedyną obecnie dostępną formą leku stymulującego tworzenie kości jest PTH. Hormon ten jako endogenny w stałej
sekrecji powoduje resorpcję kości. Podawany natomiast podskórnie (pulsacyjnie) nasila tworzenie kości i jako jedyny z dostępnych leków powoduje odbudowanie zniszczonej struktury kości.
Obecnie trwają intensywne badania nad wykorzystaniem układu Wnt i sklerostyny w stymulacji osteogenezy sterowanej przez osteocyt jak i nad antagonistami receptora wapniowego. Wybiórcza stymulacja osteoblasta lub wybiórcze hamowanie osteoklasta wydaje się być optymalnym rozwiązaniem wskazującym na terapię sekwencyjną. Najprawdopodobniej
idealnym lekiem byłby preparat generujący oba te procesy równocześnie.
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PHARMACOTHERAPY OF OSTEOPOROSIS TODAY AND TOMORROW
Czerwiński E.1,2, Borowy P.2
1
Department of Bone and Joint Diseases, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Krakow, Poland, www.kcm.pl
Key words: osteoporosis, treatment, bone remodeling, bisphosphonate, strontium, PTH
Appropriate bone remodeling is essential to preserve its biomechanical functions. It includes continuous bone destruction processes (activation and resorption) and bone formation (osteoid production and mineralization). These processes are
separated by quiescence phase when bone surface is covered by lining cells. Bone remodeling is performed by bone cells
within so called Basic Multicellular Unit (BMU). The superior role in BMU holds osteocyte, which is at the same time the
most mysterious cell that through apoptosis initiates transition from quiescence phase into resorption activation phase.
Apoptosis of osteocyte which functions as a „mechanoreceptor” is among others the result of microcracks caused by over-mineralization of the “older” bone (increase of hardness – lack of elasticity).
Bone resorption starts from the recruitment of pre-osteoclasts from hematopoetic cell precursors through macrophage
colony stimulating factor (M-CSF) followed by their maturation through rank/RankL. Further development of osteoclast
and its activation is modified among others by osteoblast through cytokins especially osteoprotegerin versus – Rank/
RankL. In this way the system of coupling is formed.
Bone formation in the first phase is based on osteoid production by osteoblast and then its mineralization. Pre-osteoblast recruitment from precursors of mezynchemal cells is initiated through osteocyte with the contribution of Wnt – sclerostin system. Depending on gene expression osteoblasts, chondrocyte and adipocites can be generated from these cells.
Disorder in balance of bone remodeling with dominating resorption is the cause of osteoporosis and bone fragility increase.
Nowadays in pharmacotherapy of osteoporosis the most common are antiresorptive drugs, mainly bisphosphonates.
They decrease the recruitment and activity of osteoclasts and at the same time accelerate their apoptosis. Bisphosphonates
radically reduce bone remodeling by a decrease of resorption activation to a minimal level. Unfortunately the inhibited
osteoclasts activation is coupled with a decrease of osteoblast activation which causes reduction in bone formation. These
changes are reflected in marker levels of bone formation and resorption. Anti-fracture effect of bisphosphonates lies in the
inhibition of further bone structure destruction and secondary mineralization, which is in turn possible due to slowed down
bone turnover. Because bisphosphonates bind permanently to bone mineral, their activity persists for a long time after
discontinuing drug. Estrogens and SERMs also have an antiresorptive action throughout estrogen receptors of osteoclasts.
In the forthcoming future another antiresorptive drug should be available - Denosumab, which is Rank/RankL monoclonal
antibody. Similarly to bisphosphonates it has a clearly antiresorptive effect and as a result of coupling also decreases activation of osteoblasts.
In contrast to these medications strontium plays not only an antiresorptive function but has an effect on bone formation
due to stimulation of recruitment and osteoblasts activation. Antiresorptive function of strontium does not lead to the inhibition of osteoblasts. As a result we observe a decrease of bone resorption and an increase of bone formation markers.
Strontium has a beneficial influence on trabecular and cortical bone, which actually brings a therapeutic effect - a decrease
of spinal an non-spinal fractures including proximal femur fracture. A similar antiresorptive effect without coupling has
anti-cathepsin K.
PTH is a medication of the strongest anabolic effect, which stimulates bone formation even in advanced osteoporosis.
In physiological conditions this hormone in particular causes bone resorption. Administered subcutaneously (pulsatile) intensifies bone formation and as the only among available drugs causes re-formation of destructed bone structure.
In progress currently are intensive studies on the use of Wnt signaling and sclerostin in stimulation of osteogenesis controlled by osteocyte as well as on calcium receptor antagonists. Selective stimulation of osteoblast or selective inhibition
of osteoclast seems to be an optimal solution that indicates sequential therapy. Probably the ideal medication would be
a drug generating both these processes simultaneously.
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PREVENTION AND TREATMENT OF OSTEOPOROTIC VERTEBRAL FRACTURES
Chapurlat R.
INSERM U831, Universite de Lyon, France
Vertebral fracture is the most frequent complication of postmenopausal osteoporosis. Vertebral fracture is associated
with substantial morbidity and to an increase in mortality. After vertebral fracture, patients are often plagued with chronic
back pain.
Several therapeutic classes have been developed over the last 15 years, to prevent vertebral fracture in women with low
bone mineral density (BMD) and in those with prevalent fracture. The bisphosphonates are antiresorptive compounds
shown to reduce vertebral fracture risk by about 50% in women with prevalent vertebral fractures and in those with low
BMD. Alendronate and risedronate are given weekly, whereas oral ibandronate is a monthly regimen. Ibandronate can also
be administered every 3 months IV, and yearly IV zoledronic acid can reduce the risk of vertebral fracture by about 65%.
Raloxifene is a selective estrogen receptor modulator that can diminish the risk of vertebral fracture by 30% in women with
prevalent fracture and by 50% in those with low BMD. Teriparatide - a recombinant parathyroid hormone (PTH) 1-34
peptide with a bone anabolic effect – reduces the risk of vertebral fracture by 65%, whereas the intact PTH is associated
with a 50% fracture risk reduction. Strontium ranelate is a compound acting through both increased bone formation and
decreased bone resorption. It can halve vertebral fracture risk, even in women over 80 years. Two recent randomized trials
have shown that vertebroplasty is not significantly superior to conventional management to reduce back pain after vertebral
fracture. Balloon kyphoplasty may improve back pain more than conventional therapy in the short term, but the difference
fades after one year of follow-up.
In conclusion, there is a large choice of effective drugs to prevent vertebral fracture. The choice relies on the severity
of the disease, but also on the safety profile of these drugs. Persisting back pain after vertebral fracture remains a challenge.
L26
EFFECT OF LONG-TERM STRONTIUM RANELATE TREATMENT ON THE RISK OF NON VERTEBRAL
FRACTURES
Reginster J-Y.
Department of Public Health Sciences - University of Liege and CHU Centre-Ville – Liege
Strontium ranelate is a new treatment of postmenopausal osteoporosis that reduces the risk of vertebral and hip fractures. It is the first antiosteoporotic agent that appears to simultaneously increase bone formation and decrease bone resorption, thus uncoupling the bone remodeling process.
Strontium ranelate has been investigated in a large phase 3 program, initiated in 1996, which includes two extensive
clinical trials for the treatment of established osteoporosis. The SOTI (Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention) study
was aimed at assessing the effect of strontium ranelate on the risk of vertebral fractures. The TROPOS (Treatment Of Peripheral Osteoporosis) trial aimed to evaluate the effect of strontium ranelate on peripheral (nonspinal) fractures.
Of the 5091 patients, included in TROPOS, 2714 (53%) completed the study up to 5 years. The risk of nonvertebral
fracture was reduced by 15% in the strontium ranelate group compared with the placebo group (RR 0.85 [95% CI:0.73,
0.99]). The risk of hip fracture was decreased by 43% (RR 0.57 [95%CI: 0.33, 0.97]), and the risk of vertebral fracture was
decreased by 24% (RR 0.76 [95% CI: 0.65, 0.88]) in the strontium ranelate group. After 5 years, the safety profile of strontium ranelate remained unchanged compared with the 3-year findings.
In addition, the very long-term efficacy of strontium ranelate has been investigated in an extension of the SOTI and
TROPOS studies, in which a total of 879 patients were entered into a 3-year open-label extension to examine the impact
of administration over 8 years. The cumulative incidence of vertebral fractures over the extension was 13.7%, compared
with 11.5% in the combined original trials, while the cumulative incidence of nonvertebral fractures over the TROPOS
extension was 12.0%, compared with 9.6% in the first 3 years of the study. Despite an increased fracture risk with ageing,
there was no significant difference in vertebral and nonvertebral fracture risk between the original trial periods and the
open-label extensions illustrating the maintenance of antifracture efficacy of this agent. There were no additional safety
concerns.

79

L26
WPŁYW DLUGOTERMINOWEGO LECZENIA RANELINIANEM STRONTU NA RYZYKO ZAŁMAŃ
POZAKRĘGOWYCH
Reginster J-Y.
Wydział Badań nad Zdrowiem Publicznym – Uniwersytet w Liege i CHU Centre-Ville – Liege, Belgia
Ranelinian strontu jest nowym lekiem stosownym w osteoporozie pomenopauzalnej, który zmniejsza ryzyko złamań
kręgów i złamań bliższego końca kości udowej. Jest on pierwszym preparatem przeciwosteoporotycznym o równoczesnym
działaniu pobudzajacym odbudowę kości i hamującym jej resorpcję, przez co modyfikuje proces remodelowania kości.
W roku 1996 zapocząkowano duży program 3 fazy celem zbadania działania ranelinianu strontu. Program ten składał
się z dwóch zakrojonych na szeroką skalę badań klinicznych oceniających skuteczność leczenia osteoporozy. W badaniu
SOTI (Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention) analizowano wpływ ranelinianu strontu na ryzyko wystąpienia złamań kręgów. Badanie TROPOS (Treatment Of Peripheral Osteoporosis) miało na celu ocenę wpływu ranelinianu strontu
na częstość występowania złamań obwodowych.
Spośród 5091 pacjentów zakwalifikowanych do badania TROPOS 2714 (53%) ukończyło pięcioletni okres obserwacji. Ryzyko złamań obwodowych uległo zmniejszeniu o 15% w grupie stosującej ranelinian strontu w porównaniu do placebo (RR 0.85 [95% CI:0.73, 0.99]). Ryzyko złamania bliższego końca kości udowej spadło o 43% (RR 0.57 [95%CI: 0.33,
0.97]), a złamania kręgu – o 24% (RR 0.76 [95% CI: 0.65, 0.88]) w grupie przyjmującej ranelinian strontu. Po pięciu latach leczenia profil bezpieczeństwa ranelinianu strontu nie uległ zmianie w stosunku do obserwowanego po 3 latach.
Oceniano również długotrwałą skuteczność ranelinianu strontu. Do badania o charakterze otwartym (open-label extension) stanowiącym trzyletnią kontynuację badań SOTI i TROPOS zakwalifikowano 879 pacjentów celem określenia wpływu stosowania preparatu przez okres 8 lat. Skumulowana częstość występowania złamań kręgów podczas tego badania
wynosiła 13.7% w porównaniu do 11.5% w badaniach SOTI i TROPOS. Skumulowana częstość występowania złamań
obwodowych w kontynuacji badania TROPOS wynosiła 12.0% w porównaniu do 9.6% podczas pierwszych 3 lat obserwacji. Pomimo wzrostu ryzyka złamań wraz z wiekiem pacjentek, nie zaobserwowano istotnych różnic w częstości występowania złamań kręgów i złamań obwodowych między badaniami SOTI i TROPOS a badaniem będącym ich przedłużeniem.
To dowodzi długotrwałego utrzymywania się skuteczności przeciwzłamaniowej ranelinianu strontu. Nie zanotowano również żadnych dodatkowych działań ubocznych.
L27
FRACTURE RISK: FRAX® AND RESPONSE TO TREATMENT
McCloskey E.
Reader in Adult Bone Diseases, University of Sheffield, UK
Fractures are the clinical consequence of osteoporosis and are a major cause of morbidity and mortality world wide.
Licensed treatments have been shown to decrease the risk of fracture, but problems arise in identifying individuals at high
fracture risk so that treatments can be effectively targeted. Case-finding algorithms are available in many countries, but differ markedly in approach. Recent developments in fracture risk assessment include the availability of the FRAX® tool that
integrates the weight of clinical risk factors for fracture risk with or without information on BMD and computes the 10year probability of fracture. The tool increases sensitivity without trading specificity and is now being widely used in clinical settings.
A critical question in proposing the use of clinical risk factors alone for patient assessment relates to the reversibility
by pharmacological intervention of the risk so identified. We have recently presented two analyses to demonstrate that
those individuals identified at higher risk of fracture by the FRAX® tool are responsive to treatment with inhibitors of bone resorption, including the bisphosphonate clodronate and the SERM, bazedoxifene. For example, in the clodronate study, efficacy was more evident in those deemed at highest risk. In women lying at the 75th percentile of fracture probability in
the absence of BMD (10-year probability 24%) treatment reduced fracture risk by 27% (HR 0.73, 95%CI 0.58-0.92). In
those with a fracture probability of 30% (90th percentile), the fracture risk reduction was 38% (HR 0.62, 0.46-0.84).
It appears therefore that the estimation of an individual’s 10-year probability of fracture by the FRAX® algorithm identifies patients at high risk of fracture who will respond to anti-resorptive therapy. Further analyses are underway to confirm
these observations.
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RYZYKO ZŁAMANIA: FRAX® A EFEKTY LECZENIA
McCloskey E.
Reader in Adult Bone Diseases, University of Sheffield, UK
Złamania będące kliniczną konsekwencją osteoporozy są główną przyczyną chorobliwości oraz śmiertelności na świecie. Zatwierdzone sposoby leczenia zmniejszają ryzyko złamania, lecz pojawia się problem identyfikacji osób z wysokim ryzykiem złamania, u których można zastosować skuteczne leczenie. Algorytmy diagnostyczne są dostępne w wielu krajach lecz
są one znacząco różne. Ostatnie postępy prac nad oceną ryzyka złamania dotyczą dostępności narzędzia FRAX®, które łączy
udział klinicznych czynników ryzyka złamania z lub bez informacji o BMD i wylicza 10-cio letnie ryzyko złamania. Kalkulator ten zwiększa czułość bez utraty specyficzności i jest w tym momencie powszechnie stosowany klinicznie.
Ważne pytanie dotyczące propozycji użycia wyłącznie klinicznych czynników ryzyka w ocenie pacjenta odnosi się do
odwracalności tak zidentyfikowanego ryzyka z zastosowaniem interwencji farmakologicznej. Ostatnio przedstawiliśmy
dwie analizy przedstawiające, że osoby z wysokim ryzykiem złamania ocenionym według FRAX® są podatne na leczenie
inhibitorami resorpcji kości, włącznie z bisfosfonianami – clodronianem oraz SERM, bazedoksyfenem. Dla przykładu
w badaniu z clodronianem efektywność była bardziej widoczna u osób z najwyższym ryzykiem. U kobiet plasujących się
na 75-tym percentylu prawdopodobieństwa złamania bez BMD (10-cio letnie ryzyko 24%) leczenie zmniejszyło ryzyko
złamania o 27% (HR 0.73, 95%CI 0.58-0.92). U osób z prawdopodobieństwem złamania 30% (90 percentyl) redukcja
prawdopodobieństwa złamania wynosiła 38% (HR 0.62, 0.46-0.84).
Wydaje się zatem, iż obliczanie indywidualnego 10-cio letniego prawdopodobieństwa złamania algorytmem FRAX®
identyfikuje pacjentów z wysokim ryzykiem złamania, którzy dobrze zareagują na terapię anty-resorpcyjną. Trwają kolejne badania mające potwierdzić powyższy wniosek.
L28
LATEST RESULTS IN PRECLINICAL STUDIES ON THE RANK–RANKL/OSTEOPROTEGERINE PATHWAY
Rizzoli R.
Division of Bone Diseases, WHO Collaborating Center for Osteoporosis Prevention, Department of Rehabilitation
and Geriatrics, Geneva University Hospitals and Faculty of Medicine, Geneva, Switzerland
The Receptor Activator of Nuclear Factor-KappaB (RANK) (NFkappaB is a transcription factor) and its ligand
(RANKL), together with osteoprotegerin (OPG), are central to bone remodelling processes. In particular, RANKL is
essential for differentiation, activation and survival of osteoclasts, while OPG, a physiological inhibitor of RANKL, blocks
bone resorption. Thus, an increase in the RANKL:OPG ratio leads to an imbalance in bone remodelling in favour of
resorption, with subsequent structural deterioration, decreased bone strength and increased fracture risk. Disruption of the
RANK–RANKL/OPG pathway is implicated in bone loss in several diseases, including osteoporosis, rheumatoid arthritis
and cancer-related bone loss. Therefore, there is a rationale for treatments that restore the effective RANKL:OPG ratio.
Modulation of the RANK–RANKL/OPG pathway has been investigated in several animal studies.
In healthy rats and monkeys, an increase in OPG levels leads to decreased osteoclast numbers, resulting in increased
bone mass and improved bone strength. In ovariectomised or orchiectomised rats, inhibition of RANKL with recombinant
OPG prevents bone loss, and similar results have been demonstrated in a rat model of glucocorticoid-induced osteoporosis. Furthermore, recombinant OPG treatment in rats with inflammatory arthritis reduces osteoclast numbers and prevents
reductions in bone mineral density and joint destruction. No effect of OPG on inflammation is observed, confirming that
the beneficial effects of recombinant OPG are specific to bone. Recombinant OPG has also been investigated in experimental models of cancer-related bone loss, such as a mouse model of bone metastasis, in which OPG inhibits osteolysis
and decreases skeletal tumour burden. Similarly, OPG treatment in a mouse model of multiple myeloma decreases tumour
burden and increases survival.
Denosumab is a fully human monoclonal antibody to human RANKL that mimics the effects of OPG, but has a longer
half-life. As denosumab has no biological activity in rodents, knock-in mice were created expressing a chimeric human/mouse RANKL. The pharmacodynamic profiles of denosumab and human OPG-Fc were evaluated in wild-type mice and
those expressing the RANKL chimera. In young wild-type mice, as expected, denosumab has no effect on bone resorption
or bone mass. In young chimeric mice, however, denosumab decreases bone resorption and increases bone mass of both
cortical and trabecular compartments, with responses to denosumab similar or greater than those to human OPG-Fc. Bone
turnover is also reduced, and bone volume and trabecular thickness increased, in elderly female chimeric mice. In old ovariectomised cynomolgous monkeys, 15-months of high-dose denosumab treatment is associated with reduced bone turnover, and increased bone mass and strength compared with monkeys receiving vehicle. No significant changes in bone material properties are observed.
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In conclusion, data from animal models show that modulation of the RANK–RANKL/OPG pathway, using recombinant OPG or the RANKL-specific monoclonal antibody denosumab, can reduce bone resorption and increase bone mass.
Agents that inhibit RANKL therefore have a potential therapeutic role in several diseases associated with increased bone
resorption.
L28
OSTATNIE WYNIKI PRZEDKLINICZNYCH BADAŃ NAD UKŁADEM RANK–RANKL/
OSTEOPROTEGERYNA
Rizzoli R.
Division of Bone Diseases, WHO Collaborating Center for Osteoporosis Prevention, Department of Rehabilitation
and Geriatrics, Geneva University Hospitals and Faculty of Medicine, Geneva, Szwajcaria
Aktywator receptora czynnika KappaB (RANK) (NFkappaB jest czynnikiem transkrypcyjnym) I jego ligand (RANKL),
razem z osteoprotegeryną (OPG) są kluczowe w procesie przebudowy kości. RANKL w szczególności jest najważniejszy
w różnicowaniu, aktywacji i przeżyciu osteoklastów, podczas gdy OPG, fizjologiczny inhibitor RANKL, blokuje resorpcję kości. Zatem wzrost stosunku RANKL/OPG prowadzi do zaburzenia równowagi pomiędzy przebudową kości i jej
resorpcją z równoczesnym uszkodzeniem struktury, obniżoną wytrzymałością kości i zwiększonym ryzykiem złamania.
Zaburzenie w układzie RANK-RANKL/OPG jest postrzegane jako przyczyna utraty kości w niektórych chorobach włączając osteoporozę, RZS oraz nowotworowy ubytek kości. Zatem racjonalnym wydaje się stosowanie leczenia przywracającego odpowiedni stosunek RANKL/OPG. Modulacje układu RANK-RANKL/OPG były opisywane w kilku badaniach
przeprowadzanych na zwierzętach.
U zdrowych szczurów i małp, wzrost poziomów OPG prowadzi do zmniejszenia liczby osteoklastów skutkując zwiększoną masą kostną oraz zwiększoną wytrzymałością kości. U szczurów z usuniętymi jajnikami lub jądrami, inhibicja
RANKL rekombinowaną OPG przeciwdziała utracie masy kostnej oraz podobne działanie prezentowane było u szczurów
z osteoporozą indukowaną przez glikokortykosterydy. Co więcej terapia rekombinowaną OPG u szczurów z zapaleniem
stawów redukuje liczbę osteoklastów i przeciwdziała zmniejszeniu gęstości mineralnej kości oraz destrukcji stawów.
Nie zaobserwowano wpływu OPG na stan zapalny, potwierdzając tym samym, że korzystne działanie OPG jest specyficzne dla tkanki kostnej. Działanie rekombinowanej OPG było również badane na eksperymentalnych modelach utraty masy
kostnej związanej z rakiem takich jak mysz z nowotworem kości, u której OPG zahamowała osteolizę i zmniejszyła niszczące szkielet efekty guza. Podobny efekt dało zastosowanie OPG w przypadku myszy ze szpiczakiem mnogim zwiększając jednocześnie przeżycie.
Denosumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym dla ludzkiego RANKL naśladującym działanie OPG
lecz mającym dłuższy okres półtrwania. Ponieważ denosumab nie wykazuje biologicznej aktywności u gryzoni do badania stworzono myszy zmodyfikowane genetycznie poprzez ekspresję chimerycznego ludzko-mysiego RANKL. Profile farmakodynamiczne denosumabu i ludzkiej OPG-Fc były oceniane na myszach naturalnych oraz na tych z ekspresją chimery RANKL. U myszy naturalnych, tak jak się spodziewano, denosumab nie miał żadnego wpływu na resorpcję kości czy
jej masę. Jednak u młodych myszy chimerycznych denosumab zmniejszył resorpcję kości i zwiększył masę kostną części
gąbczastej i korowej w stopniu porównywalnym lub większym niż prezentowany przez ludzką OPG-Fc. U starszych żeńskich myszy chimerycznych zredukowany również został obrót kostny a objętość kości i grubość warstwy gąbczastej wzrosły. U starych owariektomizowanych małp cynomolgous, 15-sto miesięczna terapia wysokimi dawkami denosumabu była
związana ze zmniejszonym obrotem kostnym i zwiększoną masą i wytrzymałością kostną w porównaniu z małpami otrzymującymi podłoże. Nie zaobserwowano istotnych zmian w cechach materiałowych kości.
Podsumowując, dane z modeli zwierzęcych wskazują, że modulacja układu RANK-RANKL/OPG przy użyciu rekombinowanej OPG lub RANKL-specyficznego przeciwciała monoklonalnego denosumabu, może redukować resorpcję kości
i zwiększać jej masę. Środki hamujące RANKL mogą zatem pełnić rolę terapeutyczną w niektórych schorzeniach związanych ze zwiększoną resorpcją kości.
L29
EFFECT OF RANK LIGAND INHIBITOR ON BMD AND FRACTURE RISK IN OSTEOPOROSIS
Kutilek S.
Center for Clinical and Basic Research – CCBR, Pardubice, Czech Republic
Key words: osteoporosis, RANK, RANKL, osteoprotegerin, denosumab
Denosumab is a novel agent, a fully human monoclonal antibody against receptor activator of nuclear factor-kappaB
ligand, that binds to osteoblast-produced RANKL. Denosumab thus inhibits osteoclast-mediated bone resorption and
decreases bone turnover. In cancer patients with bone metastases, denosumab suppressed bone turnover and reduced bone
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resorption. Denosumab also rapidly decreased bone resorption in postmenopausal women. In phase 2 dose-ranging studies,
denosumab had a rapid onset and offset effect. In postmenopausal osteoporotic women who had received 2 years of denosumab and were discontinued for the third year, rechallenge with denosumab during the fourth year resulted in a return of
responsiveness to denosumab that was similar to the initial treatment. Phase 3 pivotal fracture data (FREEDOM trial)
were recently presented with positive outcome: denosumab (60 mg subcutaneously every 6 months) significantly reduced
vertebral, nonvertebral, and hip fracture risk compared with placebo, and had an excellent safety profile through 3 years of
use. Denosumab offers a novel approach to the therapy of postmenopausal osteoporosis, suggesting a high adherence rate
and overall fracture risk reduction.
L29
WPŁYW INHIBITORA RANK LIGAND NA BMD ORAZ RYZYKO ZŁAMANIA W OSTEOPOROZIE
Kutilek S.
Center for Clinical and Basic Research – CCBR, Pardubice, Czechy
Słowa kluczowe: osteoporoza, RANK, RANKL, osteoprogeryna, denosumab
Denosumab jest nowym czynnikiem, w całości ludzkim przeciwciałem monoklonalnym przeciw ligandowi receptora
aktywatora jądrowego czynnka kappaB, który łączy się z RANKL wydzielanym przez osteoblasty. W ten sposób Denosumab przeciwdziała resorpcji kości, w której pośredniczy osteoklast, oraz zmniejsza obrót kostny. W przypadku pacjentów
cierpiących na raka, u których występuje metastaza kości, denosumab powstrzymał obrót kości i zmniejszył resorpcję
kości. Denosumab również w szybkim tempie zmniejszył resorpcję kości w przypadku kobiet w wieku postmenopauzalnym. W 2 stadium badań mających na celu ustalenie dawki optymalnej obserwowano szybki początkowy i końcowy efekt
Denosumabu. W przypadku kobiet postmenopauzalnych z osteoporozą, które przyjmowały Denosumab przez okres 2 lat
i zaprzestały terapii w trzecim roku, w rezultacie powtórnego zastosowania Denosunabu w czwartym roku zaobserwowano reakcję na lek podobną do tej w początkowym stadium leczenia. W ostatnim czasie zaprezentowano dane z e FREEDOM), które pokazuja pozytywne wyniki: W porównianiu z placebo Denosumab (60 mg podskórnie co 6 miesięcy) zredukował znacząco ryzyko wystąpienia złamań kręgów, pozakręgowych i biodra oraz miał doskonały profil bezpieczeństwa
podczas trzech latach stosowania. Denosumab umożliwia zastosowanie nowej metody terapii osteoporozy postmenopauzalnej i wskazuje na szybkie tempo przyrostu i ogólnie zmniejszenie ryzyka wystąpienia złamań.
L30A
PARATHORMON – MECHANIZM DZIAŁANIA A SKUTECZNOŚĆ W LECZENIU OSTEOPOROZY
Marcinowska-Suchowierska E.
Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych CMKP w Warszawie
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Słowa kluczowe: parathormon, analogi PTH, leczenie, osteoporoza
Parathormon (PTH) endogenny wydzielany jest przez przytarczyce głównie jako 84-aminokwasowy peptyd (PTH
1-84). Sekrecja PTH regulowana jest stężeniem wapnia w surowicy (sprzężenie zwrotne ujemne) za pośrednictwem receptora wapniowego. Działając w sposób bezpośredni na tkanki docelowe (kość, nerka) i pośrednio (jelito) utrzymuje normokalcemię. W warunkach fizjologicznych, PTH stymuluje w równym stopniu resorpcję i tworzenie kości. Natomiast w sytuacji, kiedy PTH jest wydzielany przez przytarczyce w sposób ciągły i w nadmiarze (podobnie jak w pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc), wyraźnie nasila resorpcję kości. Udokumentowano, że PTH podany cyklicznie pulsacyjnie
we wstrzyknięciach przejawia duże działanie anaboliczne na kość. Oznacza to, że biologiczne skutki działania PTH na kość
zależą od czasu, w którym jego stężenie przekracza poziom podstawowy. Pulsacyjna podaż PTH odtwarza mikroarchitekturę tkanki kostnej poprzez stymulację kościotworzenia na powierzchni kości, pogrubienie warstwy korowej (obu jej powierzchni) i zachowanych beleczek kostnych oraz przez zwiększenie liczby połączeń między beleczkami kostnymi.
Wprowadzenie na rynek farmaceutyczny teryparatydu (rekombinowany aktywny fragment (1-34) ludzkiego parahormonu) oraz rekombinowanego ludzkiego parahormonu (1-84) stworzyło nowe możliwości leczenia osteoporozy w postaci tzw. terapii anabolicznej.
Wykazano, że stosowanie tych leków znamiennie zmniejsza ryzyko złamań kręgów, natomiast teryparatyd okazał się
także skuteczny w zapobieganiu złamaniom innych kości.
PTH uzyskało rejestrację do leczenia ciężkiej osteoporozy u kobiet po menopauzie (w USA przez 2 lata, w niektórych
krajach Europy i w Polsce przez 18 miesięcy). Teryparatyd wskazany jest także u mężczyzn należących do grup wysokiego ryzyka złamań. Należy także rozważyć jego stosowanie u chorych, którzy nie tolerują bisfosfonianów, a także u osób,
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u których złamanie wystąpiło podczas leczenia lekami antyresorpcyjnymi oraz w terapii sekwencyjnej a także w osteoporozie posterydowej.
Stosowanie PTH w czasie badań klinicznych nie wiązało się z wystąpieniem poważnych objawów niepożądanych (bóle głowy, nudności, tachykardia). Przeciwwskazaniem do ich stosowania jest hiperkalcemia oraz stany przebiegające z nieprawidłowym wzmożonym obrotem kostnym a także niewydolność nerek.
W związku z różną masą cząsteczkową preparatów PTH (równoważna dawka teryparatydu wynosi 40% dawki PTH 184), zalecane dawki w leczeniu osteoporozy to odpowiednio 20 µg teryparatydu i 100 µg PTH (1-84) dziennie w postaci
wstrzyknięć podskórnych.
L30A
PARATHYROID HORMONE – MECHANISMS OF ACTION AND EFFICACY IN OSTEOPOROSIS
TREATMENT
Marcinowska-Suchowierska E.
Department of Family Medicine and Internal Diseases, Postgraduate Medical School,
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Poland
Key words: parathormon, PTH analogues, treatment, osteoporosis
Endogenous parathormon (PTH) is excreted by the parathyroid glands mainly as 84 amino acid peptide (PTH 1-84).
Secretion of PTH is regulated by the concentration of calcium in blood serum (negative feedback) throughout use of the
calcium receptor. Acting directly on the target cells (bone, kidney) and indirectly (intestine) maintains normocalcemia. In
physiological conditions PTH simulates to similar degree resorption and bone formation. When PTH is excreted by the parathyroid glands in a continuous manner and in excess (as in primary and secondary hyperparathyreoidism) it clearly intensifies bone resorption. It has been shown that when PTH is given cyclically by injection it shows strong anabolic effect
on the bone. This means that the biological effects of PTH on the bone depend on the time when its concentration exceeds
basic level. Intermittent supply of PTH increases mechanical strenght of the bone by stimulation of bone formation on the
surface of the bone, thickening of cortical bone (both surfaces) and present trabecules as well as increase of the number of
connections between trabecules.
Introduction on the pharmaceutical market of teriparatide (recombined active (1-34) of human parathormone) and
recombined human parathormon (1-84) has created new possibilities of osteoporosis treatment by anabolic therapy. It has
been shown that use of those medications drastically decreases risk of vertebral fractures, and teriparatide has been show
to be also effective in preventing fractures of other bones. PTH has been registered for treatment of severe osteoporosis in
postmenopausal women (in the USA for 2 years, in some European countries and in Poland for 18 months). Teriparatide is
also recommended for men in high fracture risk groups. One also needs to consider its use in patients who do not tolerate
bisphosphonates and in patients for whom fracture has occurred during treatment with antiresorptive medication and during intermittent therapy.
Use of PTH in clinical trials was not related to any serious negative side effects (headaches, nausea, tachycardia were
seen). It is contraindicated in case of increase bone remodeling and kidney failure.
Due to different molecular mass of PTH analogues (equivalent dose of teriparatide is 40% of PTH 1-84 dose) recommended doses in osteoporosis treatment are 20 µg of teriparatide and 100 µg of PTH (1-84) daily in of subcutaneous injections.
L30B
PROBLEMY KLINICZNE OSTEOPOROZY POSTERYDOWEJ
CLINICAL PROBLEMS IN GLUCOCORTICOID INDUCED OSTEOPOROSIS
Tłustochowicz W.
(Brak streszczenia)
(No abstract submitted)
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L31
ANABOLIC TREATMENT IN OSTEOPOROSIS – PRESENT AND FUTURE
Stepan J.
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic
Key words: osteoporosis, growth factors, fractures, parathyroid hormone, Wnt, sclerostin
Anabolic drugs are aimed to promote the formation of new bone to restore bone structure that has previously been lost.
This is achieved by stimulating production and activation of bone growth factors, or by extending the lifespan of osteoblasts. Normal roles of bone growth factors such as IGF-I, TGFbeta, FGFs and BMPs are exerted through finely controlled local events and their systemic administration inevitably gives rise to undesirable side effects. Both activation of bone
formation and inhibition of osteoblast apoptosis is the case for PTH and PTHrP. PTH promotes differentiation of committed osteoblast precursors in the bone marrow and in lining cells, and increases the lifespan of mature osteoblasts and osteocytes by preventing apoptosis. The anabolic effectiveness of PTH requires an intermittent administration to achieve
a rapid increase in PTH and a rapid decline to preexisting levels. This mode results in activation of genes responding specifically to a transiently activated signaling system. On the other hand, if PTH plasma levels remain elevated for more than
4 hours, the dominant effect is stimulation of osteoclast formation and bone resorption over-rides any anabolic response.
PTH deposits new bone, increasing thickness of the trabeculae and cortex. Most of the increase in cortical and trabecular
thickness induced by PTH is due to modeling and remodeling on the endocortical surface of the cortex and on either side
of the trabeculae. Treatment with intermittent PTH reduced the risk of vertebral and non-vertebral fractures in women with
postmenopausal osteoporosis, in male osteoporosis and the risk of vertebral fractures in glucocorticoid induced osteoporosis. Responses in BMD and bone markers are temporarily blunted when PTH is given to individuals treated with ALN.
However, after 24 months of treatment, PTH(1-34) increased histomorphometric indices of remodeling similarly in our patients who stopped alendronate and in treatment-naive women. Actions similar to those of PTH may be exerted using injectable preparations of truncated forms of PTHrP (1-36), by cyclic analog of PTH(1-31), and by calcilytic agents (calcium
receptor antagonists that substitute for calcium on the calcium sensing receptor of the parathyroid cell, which responds with
PTH secretion). Other ways to anabolic therapies arise predominantly from discoveries through genetics. Activation of Wnt
signaling can result in increased bone formation. For this signaling, the essential step is inhibition of GSK-3beta activity,
allowing translocation of beta-catenin to the nucleus to control expression of canonical Wnt-responsive genes. However,
new drugs emerging from manipulation of the Wnt canonical signaling pathway need data to ensure bone specificity and
safety. This might be pursued by blockade of the sclerostin inhibition of Wnt signaling using a monoclonal antibody. Interestingly, PTH rapidly reduces sclerostin mRNA and protein production by osteoblasts. Thus, a transient reduction of sclerostin production by osteocytes in response to intermittent PTH could reduce osteoblast apoptosis. Stimulation of new
bone formation can be also achieved using neutralizing anti-DKK1 monoclonal antibodies which block DKK1 inhibition
of Wnt-signaling.
L31
ANABOLICZE LECZENIE OSTEOPOROZY – OBECNIE I W PRZYSZŁOŚCI
Stepan J.
Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic
Słowa kluczowe: osteoporoza, czynniki wzrostu, złamania, hormon przytarczyc, Wnt, sklerostyna
Leki anaboliczne pobudzają tworzenie nowej tkanki kostnej w celu uzupełnienia wcześniej utraconej struktury kostnej.
Dzieje się to poprzez stymulację produkcji i aktywacji kostnych czynników wzrostu lub poprzez zwiększenie żywotności
osteoblastów.
Normalna rola czynników wzrostu kości takich jak IGF-I, TGFbeta, FGFs i BMPs jest wykorzystywana w dokładnie
kontrolowanych działaniach lokalnych i ich podawanie ogólne nieuchronnie zwiększa możliwość wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. Zarówno aktywacja kościotworzenia jak też inhibicja apoptozy osteoblastów należy do PTH
oraz PTHrP. PTH pobudza różnicowanie prekursorów osteoblastów w szpiku kostnym oraz w komórkach wyściełających
oraz zwiększa żywotność dojrzałych osteoblastów i osteocytów poprzez zapobieganie apoptozie. Efektywność anaboliczna PTH wymaga okresowego dawkowania w celu osiągnięcia szybkiego wzrostu PTH oraz szybkiego obniżenia do
poprzednich poziomów. Schemat ten skutkuje aktywacją genów specyficznie odpowiedzialnych za krótkotrwale aktywowany system sygnalizacji. Z drugiej strony, jeśli poziom PTH w surowicy pozostanie podniesiony przez więcej niż 4 godziny, głównym efektem będzie stymulacja osteoklastów i resorpcja kości tłumiące jakiekolwiek efekty anaboliczne. PTH
nawarstwia nową kość zwiększając grubość warstwy beleczkowej oraz korowej. Indukowane przez PTH zwiększenie
grubości warstwy korowej i beleczkowej jest w dużej części spowodowane tworzeniem i przebudową na wewnętrznych
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powierzchniach części korowej oraz beleczkowej. Okresowa terapia PTH zmniejsza ryzyko złamań pozakręgowych u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną, w osteoporozie u mężczyzn a także złamań kręgowych w osteoporozie posterydowej.
Odpowiedzi ze strony BMD oraz markerów kostnych są czasowo przytłumione w przypadku stosowania PTH u pacjentów leczonych ALN. Jakkolwiek jednak po 24-ro miesięcznej terapii, PTH (1-34) zwiększyło wskaźniki histomorfometryczne przebudowy w podobnym stopniu u pacjentów, którzy zaprzestali terapii alendronianem oraz u kobiet w ogóle nie leczonych. Działania podobne do powodowanych przez PTH można uzyskać przy użyciu wstrzykiwanych preparatów okrojonych form PTHrP (1-36), cyklicznych analogów PTH(1-31) oraz substancji katalitycznych (antagoniści receptora wapniowego w zastępstwie wapnia w receptorze wapniowym komórek przytarczyc odpowiedzialnych za sekrecję PTH). Inne sposoby
terapii anabolicznej powstają głównie poprzez odkrycia genetyczne. Aktywacja sygnalizacji WNT może skutkować zwiększeniem utkania kostnego. Dla tej sygnalizacji kluczowym krokiem jest inhibicja aktywności GSK-3beta, zezwalająca na translokację beta-katenin do jądra w celu kontroli ekspresji genów WNT-odpowiedzialnych. Jednak nowe leki pojawiające się wskutek manipulacji ścieżką sygnalizacyjną WNT potrzebują danych potwierdzających specyficzność kostną oraz bezpieczeństwo
ich stosowania. Może to być przeprowadzone poprzez blokadę inhibicji sklerostyny w sygnalizacji WNT przy użyciu przeciwciała monoklonalnego. Co ciekawe, PTH błyskawicznie redukuje sklerostynę mRNA oraz produkcję białek przez osteoblasty. Zatem krótkotrwały redukcja produkcji skloerostyny przez osteocyty w odpowiedzi na okresową terapię PTH może z kolei hamować apoptozy osteoblastów. Stymulację nowego wzrostu kości można również osiągnąć poprzez użycie neutralizujących przeciwciał monoklonalnych anty-DKK1 które blokują inhibicję DKK1 w sygnalizacji WNT.
L32
ZASTOSOWANIE KWASU ZOLEDRONOWEGO DOŻYLNIE W LECZENIU OSTEOPOROZY
Franek E.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA,
Zespół Badawczo-Leczniczy Endokrynologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
Słowa kluczowe: kwas zoledronowy, osteoporoza
Bisfosfoniany są lekami od dawna używanymi w terapii osteoporozy. Są skuteczne i bezpieczne, jednak ich stosowanie jest
ograniczone ze względu na fakt, że chorzy z różnych względów nie stosują się do zaleceń lekarskich, przerywając lub zmieniając leczenie, a także pomijając dawki leku. Mając to na uwadze, wprowadza się na rynek preparaty, które podaje się coraz
rzadziej, a także zmienia się drogę podawania na dożylną, co pozwala na podawanie leku chorym cierpiącym na choroby przewodu pokarmowego. Takim lekiem jest dożylny preparat kwasu zoledronowego. Jak wynika z badań, podawanie leku raz do
roku jest preferowane przez większość chorych, co może spowodować poprawę stosowania się do zaleceń lekarskich.
Lek ten podaje się w powolnym wlewie dożylnym raz na rok. Wskazaniem do podawania jest leczenie osteoporozy
u kobiet po menopauzie i u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko złamań kości, a także leczenie choroby Pageta. W badaniu HORION wykazano bardzo dobrą skuteczność przeciwzłamaniową kwasu zoledronowego w okresie
trzech lat. Działanie to manifestowało się już po podaniu pierwszej dawki leku. Kwas zoledronowy zmniejsza częstość zarówno złamań kręgów, złamań szyjki kości udowej, jak i złamań pozakręgowych. Niezwykle interesujący jest fakt, że
zmniejsza on również ryzyko zarówno nowych złamań, jak i zgonu po dokonanym już złamaniu biodra. Wynik ten może
powodować zmianę paradygmatu i nowe spojrzenie na badania kliniczne wie.
Objawy uboczne po dożylnie podawanym kwasie zoledronowym to przede wszystkim niecharakterystyczne objawy
grypopodobne. Do innych, ważnych działań niepożądanych zaliczają się migotanie przedsionków, zaburzenia czynności
nerek, hipokalcemia i martwica kości szczęki. Poza migotaniem przedsionków objawy te nie występują często.
Wniosek: Kwas zoledronowy jest nową, bardzo skuteczną i raczej bezpieczną opcją leczenia osteoporozy i zapobiegania złamaniom.
L32
INTRAVENOUS ZOLEDRONIC ACID IN OSTEOPOROSIS TREATMENT
Franek E.
Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology, Central Clinical Hospital MSWiA, Department
of Endocrinology, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland
Key words: zoledronic acid, osteoporosis
Bisphosphonates are the drugs that are used in the treatment of osteoporosis for long time. They are effective and save,
but their administration is limited by the fact, that patients from different reasons remain non-persistent or non-compliant
with the treatment. In order to solve this problem, new antiosteoporotic drugs are introduced and marketed, that can be
administered less frequently and not orally (what allows treatment of patients with gastrointestinal tract disorders). Such
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a drug is intravenous zoledronic acid. It was shown, that once a year administration is preferred by most patients, what may
increase their adherence.
Zoledronic acid is administered in a slow iv infusion once yearly. The indications comprise postmenopausal osteoporosis and male osteoporosis in patients with increased fracture risk, as well as Paget disease. In HORIZON study a potent
anti-fracture activity in a 3-years period was confirmed. The effect was present already after the first dose of the drug. Zoledronic acid has reduced risk of vertebral and hip fracture as well as all extravertebral fractures. It is very interesting that
it reduces risk of incident clinical fractures but also risk of mortality after hip fracture. This may change the paradigm and
change design of future clinical trials in osteoporosis.
The most frequent adverse events that may occur after intravenous zoledronic acid are non-characteristic flu-like signs
and symptoms. Other important adverse events are atrial fibrillation, impaired renal function, hypocalcaemia and necrosis
of the jaw. Except atrial fibrillation these events are not frequent.
Conclusion: zoledronic acid is a new, effective and rather safe option of osteoporosis treatment and fracture prevention.
L33
RYZYKO ZŁAMAŃ W OSTEOPOROZACH WTÓRNYCH
Tałałaj M.
Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Słowa kluczowe: złamania kości, czynniki ryzyka, osteoporoza wtórna
Osteoporozy wtórne stanowią blisko połowę przypadków osteoporozy u kobiet przed menopauzą i aż 2/3 przypadków
osteoporozy u mężczyzn. Obok tak znanych przyczyn osteoporozy, jak nadmiar glikokortykosteroidów oraz reumatoidalne zapalenie stawów, wiele innych chorób powodujących pogorszenie jakości tkanki kostnej lub zwiększenie ryzyka upadku może przyczyniać się do wzrostu częstości złamań szkieletu.
Wykazano, że u osób z nadciśnieniem tętniczym ryzyko złamania kości jest zwiększone o 40%, a ryzyko złamania
szkieletu obwodowego nawet 2-krotnie. Ponad 2 razy wyższa, niż w kontrolnej grupie osób zdrowych, jest też częstość złamań szkieletu u pacjentów po przebytym epizodzie sercowo-naczyniowym.
W chorobach przewodu pokarmowego dochodzi do zaburzeń wchłaniania wapnia oraz witaminy D i rozwoju wtórnej
nadczynności przytarczyc, a po resekcji żołądka również do przyspieszenia pasażu jelitowego, zaburzenia wchłaniania witaminy B12 oraz hiperhomocysteinemii. Stwierdzono, że u pacjentów po gastrektomii, wykonanej przed co najmniej 15 laty, częstość złamań kręgosłupa jest około 4,5-krotnie, a biodra 2,5-krotnie wyższa niż w grupie kontrolnej i nie zależy od
rodzaju i zasięgu wykonanej resekcji. Upośledzenie powstawania wiązań sieciujących kolagenu oraz nasilenie aktywności
osteoklastów w następstwie niedoboru witaminy B12 oraz hiperhomocysteinemii, są prawdopodobnie przyczyną blisko
2-krotnie zwiększonej częstości złamań biodra i złamań kręgosłupa u pacjentów z niedokrwistością złośliwą.
U osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, obok zaburzeń wchłaniania wapnia oraz witamin D i K, negatywny
wpływ na tkankę kostną wywierają również cytokiny prozapalne. Wykazano, że u pacjentów z chorobą Crohna ryzyko złamania szkieletu jest zwiększone o 30%, natomiast w grupie chorych poddanych częściowej resekcji jelita aż 3,8-krotnie.
U pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego częstość złamań kości jest zwiększona o 20%, zaś częstość złamań kręgosłupa ponad 2 razy. Stwierdzono, że w zróżnicowanej grupie pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby
względne ryzyko złamania szkieletu wynosi 1,5 - 5,2.
Osoby z cukrzycą typu 1 charakteryzują się upośledzoną proliferacją osteoblastów, wzrostem aktywności osteoklastów
oraz zaburzeniami mikroarchitektury kości i struktury włókien kolagenowych. Wykazano, że ryzyko złamania szkieletu
jest w tej grupie chorych zwiększone ponad 6-krotnie, podczas gdy u pacjentów z cukrzycą typu 2 blisko 2 razy. Ponadto
stosowanie leków z grupy tiazolidinedionów zwiększa ryzyko złamania kości o 50%.
U osób z nadczynnością tarczycy częstość złamań szkieletu jest zwiększona średnio 2 razy, natomiast częstość złamań
kręgosłupa blisko 9-krotnie i wzrasta wraz ze stopniem zaawansowania choroby.
U mężczyzn z wtórnym hipogonadyzmem, wywołanym terapią raka stercza, średnie ryzyko złamania kości jest zwiększone ponad 3 razy, a ryzyko złamania biodra niemal 6,5-krotnie.
Zwiększoną częstość złamań kości stwierdzono także u pacjentów z niewydolnością nerek z otnie) i u pacjentów
z ZZSK (5,4-krotnie).
Szczególnie wysoką częstość złamań kości stwierdzono u osób po transplantacji narządów. Wykazano, że u pacjentów
po przeszczepieniu serca ryzyko złamania szkieletu jest zwiększone 13-krotnie, natomiast u osób po przeszczepieniu nerki: 5-krotnie u mężczyzn i 18-34 razy u kobiet.
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BONE FRACTURE RISK AT SECONDARY OSTEOPOROSES
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Secondary osteoporoses comprise almost half of osteoporotic cases in premenopausal women and up to 2/3 of cases of
osteoporosis in men. Apart from well known causes of osteoporosis such as corticosteroid excess and rheumatoid arthritis,
many other diseases that result in deterioration of bone quality or an increase in propensity to falls, may contribute to
higher prevalence of skeletal fractures.
It has been shown, that the bone fracture risk in hypertensive individuals was increased by 40%, and the fracture risk
of appendicular skeleton was even twice as high. More than 2 times higher than in healthy controls there is also the prevalence of skeletal fractures in patients after cardiaovascular event.
Diseases of alimentary tract result in disturbances of calcium and vitamin D absorption, and development of secondary hyperparathyroidism. Gastrectomy additionally accelerates intestinal passage, deteriorates vitamin B12 absorption and
increases serum homocysteine concentration. In patients subjected to gastrectomy at least 15 years ago, approximately 4.5fold increase in spine fracture, and 2.5-fold increase in hip fracture prevalence has been found. Fracture rate was influenced neither by the type nor the extent of gastric resection. Disturbances in collagen cross-link formation and increase in
osteoclast activity due to vitamin B12 deficiency and hyperhomocysteinemia, are probably the causes of almost 2-fold increase in vertebral and hip fracture prevalence in patients with pernicious anemia.
In persons with inflammatory bowel disease, apart from disturbances in calcium and vitamins D and K absorption, bone
tissue is also negatively influenced by proinflammatory cytokines. It has been found that in patients with Crohn’s disease
skeletal fracture risk was increased by 30%, while in a group of patients who had undergone partial intestinal resection as
much as 3.8 times. In patients with ulcerative colitis the prevalence of bone fracture is increased by 20%, while the risk of
spine fracture more than 2-fold. It has been stated, that in diversified group of patients with chronic hepatic diseases relative risk of skeletal fracture amounted 1.5-5.2.
Individuals with type-1 diabetes mellitus are characterized by reduced osteoblast proliferation, increased osteoclast activity, as well as disturbed bone microarchitecture and structure of collagen fibres. It has been found that skeletal fracture risk
in these patients was increased more than 6-fold, while in patients with type-2 diabetes mellitus nearly twice. Moreover,
therapy with thiazolidinediones increased bone fracture risk by 50%.
In persons with hyperthyroidism the prevalence of skeletal fractures is increased on average 2 times, while the rate of
spine fractures almost 9-fold, and increases along with illness progression.
In men with secondary hypogonadism due to therapy of prostatic carcinoma the mean risk of bone fracture is increased
more than 3 times, while hip fracture risk nearly 6.5-fold.
Increased bone fracture prevalence was also found in patients with renal insufficiency with GFR <30 mL/min (4-fold),
in patients with epilepsy (2-fold) and in patients with ankylosing spondylitis (5.4-fold).
Extremely high prevalence of bone fractures has been found in individuals following solid organ transplantation. It has
been stated that in patients after heart transplantation skeletal fracture risk was increased 13-fold, while in persons after
kidney transplantation: 5-fold in men and 18-34 times in women.
L34
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Cel pracy. Ocena występowania osteoporotycznych złamań trzonów kręgowych oraz złamań pozakręgowych w grupie kobiet chorych na RZS.
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Materiał i metody. Badaniami objęto 133 kobiety chore na RZS rozpoznane zgodnie z kryteriami ACR. Średni wiek
chorych wynosił 50.3 ± 13.1 lat natomiast czas trwania choroby wynosił 7,6 ± 6,8 lat. Chorzy byli leczeni przewlekłe kortykosteroidami oraz metotreksatem; odpowiednio 4,0 ± 3,0 lat i 4,3 ± 3,4 lat. Grupę kontrolną odpowiednią do płci i wieku stanowiło 141 zdrowych kobiet. Złamania trzonów kręgowych oceniono metodą automatycznej morfometrii VFA (ang.
Vertebral Fracture Assessment) przy użyciu aparatu Lunar Prodigy Advance (GE, Madison, WI, USA) z oprogramowaniem
enCore natomiast złamania pozakręgowe wykorzystując wnikliwą ankietę personalną oraz dokumentację medyczną pacjentów.
Wyniki. W grupie badanej stwierdzono 29 osób z obecnością złamań trzonów kręgowych (21,8%), 17 osób (12,8%)
z obecnością złamań pozakręgowych oraz 44 (33,1%) osoby z obecnością jakiegokolwiek złamania (odpowiednio p=0,139,
p=0,456, p=0,019 w stosunku do grupy kontrolnej). Określono również łączną liczbę złamań trzonów kręgowych w grupie badanej 37/133 (27,8%) w stosunku do grupy kontrolnej 21/141 (17,0%); p=0,096. Natomiast w grupie RZS stwierdzono wystąpienie 52 (39,1%) jakichkolwiek złamań, a grupie kontrolnej 32 (22,7%); p=0,029. Wykazano również znamiennie statystyczny inny rozkład złamań trzonów kręgowych w grupie chorych na RZS (p=0,033).
Wnioski. RZS predysponuje do częstszego występowania złamań trzonów kręgowych mimo stosunkowo młodego
wieku chorych. Natomiast rozkład tych złamań na poszczególne kręgi jest istotnie różny w stosunku do kobiet bez przewlekłego procesu zapalnego.
L34
PREVALENCE OF OSTEOPOROTIC FRACTURES IN FEMALE RHEUMATOID ARTHRITIS (RA)
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Objective. To analyze prevalence of osteoporotic vertebral and non-vertebral fractures in female RA patients.
Patients and methods. Study was carried out in 133 female RA patients who were diagnosed according ACR criteria.
Average age was 50.3 ± 13.1 years and disease duration was 7,6 ± 6,8 years. All patients were on chronic glucocorticosteroids and on methotrexate; respectively 4,0 ± 3,0 years and 4,3 ± 3,4 years. The control group consists of 141 healthy
women. Vertebral fractures were diagnosed by automatic morphometry with densitometric method VFA (Vertebral Fracture
Assessment) using Lunar Prodigy Advance (GE, Madison, WI, USA) densitometer with enCore software. Non-vertebral
fractures were detected using special questionnaire and other medical documentation.
Results. In whole study group 29 (21,8%) patients were founded with vertebral fractures and 17 patients (12,8%) with
non-vertebral fractures and 44 (33,1%) patients with any fractures (respectively p=0,139, p=0,456, p=0,019 according to
control group). All vertebral fractures founded in RA group were 37/133 (27,8%) to compare with control group 21/141
(17,0%); p=0,096. When any fractures were counted 52 (39,1%) in study group and in the control group 32 (22,7%) significant correlations where founded between these groups (p=0,029). Also the schedule of vertebral fractures was significant
different than in control (p=0,033).
Conclusions. Rheumatoid arthritis in female patients leads more frequently to vertebral fractures despite of quite young
patients age. Whereas vertebral fractures schedule is significant different than in control group of women without inflammatory process.
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PRZYCZYNY UPADKÓW U KOBIET POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA ŻYJĄCYCH SAMODZIELNIE
W POPULACJI MAŁOPOLSKIEJ
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Słowa kluczowe: upadki, czynniki ryzyka, osteoporoza, osoby starsze
Wstęp. Według Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich „EUROSTAT”, w latach 2010-2030 przewiduje się
wzrost liczby osób w wieku 65-79 lat o 37,4% w stosunku do 2005 roku, a liczba osób powyżej 80 roku życia wzrośnie aż
o 57,1%. Równocześnie obserwuje się większą aktywność fizyczną, społeczną i zawodową osób starszych. Z tego powodu populacja kobiet powyżej 50 roku życia mieszkających samodzielnie jest grupą szczególnie narażoną na ryzyko upadków i ich poważnych konsekwencji zdrowotnych – złamań osteoporotycznych.
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Cel. Celem pracy była identyfikacja najczęstszych czynników ryzyka upadków u kobiet powyżej 50 roku życia w populacji małopolskiej mieszkających samodzielnie.
Materiał i Metoda badań. Badania przeprowadzono w okresie do stycznia do czerwca 2007 na grupie 100 kobiet pow.
50 roku życia, które zgłosiły się do Krakowskiego Centrum Medycznego. Kryterium włączającym w badanie było zgłoszenie
występowania upadków w standardowo wypełnianej ankiecie przeprowadzanej wraz z badaniem densytometrycznym.
Analizie poddano upadki występujące w okresie 5 lat poprzedzających badanie. Dla określenia indywidualnych czynników ryzyka upadków analizowano okoliczności i skutki ostatniego upadku. Badania prowadzono metodą wywiadu telefonicznego według opracowanego kwestionariusza. W analizie danych wykorzystano statystyki podstawowe oraz testy statystyczne m.in. U-Manna Whitney’a, test Kruskala-Wallisa. Przyjęto dla całej pracy poziom istotność p=0,05 z uwagi na
pilotażowy charakter badań.
Wyniki. Upadki analizowano pod kątem czynników ryzyka upadku wg EBM, miejsca upadku oraz przyczyn środowiskowych (zewnętrznych) oraz zdrowotnych (wewnętrznych). Wyniki wskazują na częstsze występowanie upadków domu
niż poza domem (71% vs 29% upadków). Zaobserwowano istotną statystycznie korelację pomiędzy miejscem upadku
a znało złamania, w tym u 19,8% (20) złamanie związane było z upadkiem.
Wykazano związek pomiędzy zaburzeniami równowagi (n=96, R=-0,3, p=0,006) oraz zawrotami głowy (n=97, R=-0,3,
p=0,004) a liczbą upadków.
W badanej grupie analizowano również wpływ leków na częstość upadków. 34,6% (35) badanych zażywało leki nasenne, 28,7% (29) leki uspokajające, 15,4% (16) leki przeciwdepresyjne, 45,5% (46) nasercowe, 56,4% (57) związane
z nadciśnieniem oraz 47,5% (48) przeciwbólowe. Z grupy analizowanych leków najsilniejszą zależność z liczbą upadków
wykazały leki nasenne (R=-0,3) i przeciwbólowe (R=-0,2) oraz ogólna liczba zażywanych leków (R=-0,3). Występowanie
dolegliwości kręgosłupa oraz stawów obwodowych nie miało istotnego statystycznie wpływu na liczbę upadków. Wyniki
wskazują także na znamienną korelację między liczbą upadków a koniecznością użycia rąk podczas wstawania (p=0,002).
Subiektywne poczucie sprawności podało 69,8%(70) osób jednak subiektywne poczucie zdrowia jedynie 26,4% (27)
osób. Podane wyniki nie są jednak znamienne statystycznie w odniesieniu do częstość upadków (p=0,11, p=0,63).
Wnioski. 1. Wyniki badań potwierdzają wieloczynnikową przyczynę upadków u osób starszych. 2. W porównaniu do
badań z innych ośrodków krajowych i zagranicznych zaobserwowano znacznie wyższy odsetek kobiet upadających poza
domem (71%). Prawdopodobnie jest to spowodowane większą samodzielnością badanej grupy, jednakże szczegółowe wyjaśnienie zaobserwowanych różnic wymaga dalszych badań populacyjnych. 3. Uzyskane wyniki wskazują na istotną statystycznie zależność pomiędzy miejscem upadku a występowaniem urazu dla p=0,019. 4. Wyniki badań wskazują na związek pomiędzy zaburzeniami równowagi oraz zawrotami głowy a występowaniem upadków u kobiet po 50 r.ż. W grupie
badanej ponad połowa osób zażywała leki hipotensyjne (56,4%).
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CAUSES OF FALLS IN WOMEN ABOVE 50 YEARS OF AGE LIVING IN DWELLING COMMUNITY
IN POPULATION OF MALOPOLSKA
Kumorek A.2, Milert A.1, Czerwiński E.1,2
Department of Bone and Joint Diseases, Coll. Med. of the Jagiellonian University
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Krakow, www.kcm.pl

1

Key words: falls, risk factors, osteoporosis, elderly people
Introduction. According to EUROSTAT, the Statistical Office of the European Communities, the number of people
aged 65-79 is predicted to grow in the years 2012-2030 by 37.4%, as compared with the year 2005, and the number of
people above 80 years of age will increase by 57.1%. At the same time, greater physical, social and occupational activity
of elderly people is being observed. That is why the population of community dwelling women above 50 years of age is
a group at a particular risk of falls and their serious medical consequences – osteoporotic fractures.
Aim. The aim of the work was the identification of the most common risk factors for falls among women above 50
years of age in the population of Małopolska.
Data and research method. Research was conducted in the period of January to June 2007 on a group of 100 women
above 50 years of age, who made an appointment in Krakowskie Centrum Medyczne. The criterion including in the research was the incidence of falls reported in the standard questionnaire conducted along with a densitometric examination.
Falls occurring in the period of 5 years prior to the examination were analysed. To determine the individual risk factors
for falls, the circumstances in which the last fall occurred and its consequences were analysed. The research method was
a telephone conversation conducted on the basis of a prepared questionnaire. In the analysis of the data, basic statistics and
statistic tests were used, among others U-Mann Whitney and Krusakal-Wallis tests. The significance level adopted in the
whole work is p=0.05 due to the pilot character of the research.
Results. Falls were analysed with regard to risk factors of falls acc. to EBM, place of occurrence and environmental
(external) and medical (internal) causes. The results indicate that falls occur more frequently at home than outside it (71%
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vs 29% of falls). Significant statistical correlation was observed between the place of fall and the incidence of an injury
(=97, R=-0,2, p=0,019) and also a relation was shown between the loss of balance (n=96, R=-0,3, p=0,006) and giddiness
(n=97, R=-0,3, p=0,004) and the number of falls. From the group of medications analysed, sleep-inducing drugs (SP.-0,3)
and painkillers (SP.-0,2) as well as a total number of medications taken (SP. -0,3) showed the strongest relation with the
number of falls. Pain in the spine and peripheral joints does not show any significant statistical relation to the number of
falls. Results indicate also the characteristic correlation between the number of falls and the need to use hands while getting up (p=0,002).
The subjective feeling of fitness was reported by 69.8% (70) of persons; however, the subjective feeling of being healthy only by 26.4% (27) of persons. The results given are not statistically significant in relation to the frequency of falls
(p=0,11, p=0,63).
Conclusions. 1. Results of studies confirm the multi-factor cause of falls in elderly people. 2. As compared to research
conducted in other Polish and foreign centres, a greater percentage of women falling out of home (71%) has been observed. Probably it is the result of greater independence of the examined group; however, detailed explanation of the differences observed requires further population studies. 3. Results obtained show a significant statistical dependency between
the place where falls occurred and the incidence of a fall for p=0.019. 4. Study results indicate to a correlation between loss
of balance and giddiness and the incidence of falls in women above 50 years of age. 5. More than half of the number of
examined persons took hypotensive medications (56.4%).
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Wstęp. Obecnie na świecie żyje ponad 300 milionów osób powyżej 65 roku życia. Szacuje się, że liczba ta wzrośnie
do 2050 roku do ponad 1,5 miliarda. Problem upadków dopiero od niedawna zaczął być postrzegany jako jeden z ważniejszych aspektów, mających znaczny wpływ na sprawność i samodzielność osób powyżej 65 roku życia. U źródeł prewencji upadków leży rozpoznanie skali ich występowania. Dość często pojawiają się publikacje opisujące to zjawisko
wśród mieszkańców miast, dane dotyczące środowiska wiejskiego są fragmentaryczne. Celem pracy była ocena częstotliwości występowania upadków i ich konsekwencji wśród mieszkańców wsi.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 161 mieszkańców wsi (109 kobiet i 52 mężczyzn) powyżej 65 r.ż.
Do badania wykorzystano anonimową ankietę zawierającą pytania dotyczące wystąpienia upadku, złamania, lęku przed
ponownym upadkiem oraz subiektywnej oceny aktywności ruchowej przed i po upadku.
Wyniki. W badanej grupie, w ciągu ostatnich trzech lat upadkowi uległo 138 osób, co stanowiło 85,7% badanych (94
kobiety i 40 mężczyzn). Miejscem, w którym najczęściej upadały osoby badane były: ogród/podwórko – 52 osoby (38%),
dom – 36 osób (26%), ulica/droga – 34 osoby (25%). Złamanie wystąpiło u 83 osób (60%), które uległy upadkowi. Najczęściej złamanie dotyczyło nadgarstka – 36 osób (26%) oraz kości udowej – 32 osoby (23%). Schorzenia, które mogły
mieć wpływ na wystąpienie upadku to: problemy z równowagą – 66 osób (52%), z chodzeniem – 63 osoby (50%), ze
wzrokiem – 56 osób (41%), ze słuchem – 53 (38%) osoby. 15 osób (11%) nie zgłosiło żadnego z tych problemów. Środki
uspokajające przyjmowało na stałe 30 osób (22%), a okazjonalnie 40 osób (29%).
W wyniku upadku istotnie obniżył się poziom aktywności fizycznej badanych osób ze średniej do małej. Najważniejszymi przyczynami obniżenia aktywności ruchowej zdaniem badanych były: uczucie osłabienia – 62 osoby (45%), strach
przed ponownym upadkiem – 50 osób (36%), świadomość choroby – 31 osób (23%), ból – 21 osób (15%).
Wśród badanych 119 osób (73%) obawiało się upadku, przy czym częściej lęk zgłaszały osoby, które uległy już
upadkowi. Wśród osób, które upadły lęk przed ponownym upadkiem zgłosiło aż 114 osób (83%). Największy lęk wśród
wszystkich badanych wywołuje poruszanie się po ulicy/drodze – 58 osób (42%), oraz chodzenie po schodach – 30 osób
(22%). Wśród wszystkich badanych 34 osoby leczą się z powodu osteoporozy – 21%, z czego 29 osób to te, które uległy
upadkowi (21% tych, którzy upadli czyli 18% wszystkich badanych).
Wnioski. 1. Występowanie upadków w badanej grupie było istotnym problemem i dotyczyło ok. 85,7% ankietowanych. 2. Groźną konsekwencją upadków były złamania, które wystąpiły średnio u 60% badanych osób. 3. Upadek w sposób
istotny statystycznie zmniejszył aktywność ruchową badanych, ze średniej do małej. 4. Najczęstszą wymienianą przyczyną
obniżenia aktywności ruchowej osób, które doznały już upadku był lęk przed jego ponownym wystąpieniem. 5. Wśród
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populacji osób starszych mieszkających na wsi, a zwłaszcza osób leczących się z powodu osteoporozy, należy pilnie
upowszechniać programy zapobiegające upadkom.
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Background. Nowadays, there are over 300 mln. people aged 65 years or more living in the world. It is estimated that
the number will grow to more than 1.5 billion by 2050. The problem of falls has only recently been perceived as one of
more significant aspects influencing the fitness and independence of individuals over 65. Identifying the scale of the
incidence of falls is a prerequisite for initiating prevention activities. While papers concerned with falls in the urban
population are rather numerous, data from rural areas are fragmentary. The aim of this study was to compare the incidence
of falls and their consequences (including fractures and the reduction of physical activity) among persons over 65 years of
age living in country.
Material and methods. The study enrolled 161 inhabitants of rural areas (109 females and 52 males) aged 65 or more,
who were asked to complete an anonymous questionnaire composed of questions concerning the circumstances of a fall,
fracture, fear of another fall and a subjective assessment of mobility before and after a fall.
Results. As many as 138 respondents, or 85.7% of the study group (94 women and 40 men), have suffered a fall over
the last three years. Most falls occurred in the garden/yard (52 respondents, 38%), at home (36 respondents, 26%), and on
the street/road (34 respondents, 25%). Eighty-three respondents (60%) sustained fractures as a result of the fall. The most
common fracture sites were the wrist in 36 respondents (26%) and the femur in 32 respondents (23%). Health conditions
that possibly contributed to falls included balance disorders in 66 respondents (52%), gait problems in 63 respondents
(50%), sight problems in 56 respondents (41%), and hearing problems in 53 respondents (38%). Fifteen respondents (11%)
did not report any of these problems. Sedatives were taken regularly by 30 respondents (22%) and occasionally by 40
respondents (29%).
Falls led to a significant reduction in the respondents’ mobility level, from moderate to low. The respondents pointed
to the following reasons for the reduction in mobility: feeling weak – 62 respondents (45%), fear of another fall – 50 respondents (36%), awareness of disease – 31 respondents (23%), pain – 21 respondents (15%).
Among the respondents, 119 (73%) were afraid of falling, with those who have experienced a fall reporting fear of
falling significantly more frequently (as many as 114 respondents, or 83%). For the entire study population, the most severe
fear was associated with walking along a street/road (58 respondents – 42%) and going up and down stairs (30 respondents
- 22%). Thirty-four respondents (21%) were treated for osteoporosis, of whom 29 suffered a fall (21% of all fall sufferers,
18% of all respondents).
Conclusions. 1. The incidence of falls in the study group was an important problem concerning approx. 85.7% of the
respondents. 2. Fractures, which occurred in about 60% of the respondents, were a dangerous consequence of falls.
3. A fall significantly reduced mobility of the respondents, from moderate to low. 4. The most commonly reported reason
for the reduced mobility in fall sufferers was fear of another fall. 5. Fall prevention programmes need to be urgently
implemented among elderly inhabitants of rural areas, particularly those receiving treatment for osteoporosis.
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LOSY CHORYCH PO ZŁAMANIU SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
Horst-Sikorska W., Wawrzyniak A., Marcinkowska M.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej AM im. K. Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Słowa kluczowe: osteoporoza, złamanie bliższego końca kości udowej, śmiertelność
Złamanie bliższego końca kości udowej wpływa znacząco na życie pacjentów.
Celem pracy była ocena wpływu wybranych parametrów stylu i jakości życia przed złamaniem na długość życia pacjentów poddanych leczeniu operacyjnemu złamania bkku. Badaną grupę stanowiło 98 pacjentów w wieku od 49 do 92 lat
(średnio 77,4). Źródłem danych na temat stanu zdrowia i jakości życia z okresu sprzed oraz po zdarzeniu była ankieta wypełniona przez pacjentów, a informacje dotyczące metody zastosowanego leczenia chirurgicznego, czasu wdrożenia od momentu wystąpienia złamania uzyskano z dokumentacji medycznej. W trakcie siedmiu lat trwania badania zmarło 44% osób
z analizowanej grupy. Roczna śmiertelność wynosiła 24%. Spośród wszystkich żyjących pacjentów po złamaniu bkku
leczenie farmakologiczne osteoporozy podjęło 7 chorych. Średni wiek w grupie pacjentów, którzy przeżyli wynosił – 73
lata, tych którzy zmarli 80,5 roku. W grupie pierwszej wcześniejszą aktywność fizyczną deklarowało 85% wobec 16%
w grupie osób zmarłych. Samodzielność w życiu codziennym przed złamaniem podawało 95% w grupie pierwszej i 72%
z grupy drugiej. Spośród osób z grupy pierwszej przed złamaniem samotnie mieszkało 33%, a w grupie drugiej 47%. Do
najważniejszych czynników rokowniczych pacjentów po złamaniu bkku należą wiek pacjenta, stan zdrowia przed złamaniem, sprawność fizyczna oraz samodzielność oraz sytuacja rodzinna, szczególnie samotność. Konieczne jest zapewnienie
pacjentom w krytycznym okresie pierwszego roku po złamaniu kompleksowej iciągłej rehabilitacji.
L37
FATE OF PATIENTS AFTER FEMORAL NECK FRACTURE
Horst-Sikorska W., Wawrzyniak A., Marcinkowska M.
Department of Family Medicine, University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Key words: osteoporosis, hip fracture, mortality
The hip fracture has a substantial influence on a patient’s life. The aim of this study was to evaluate the influence of
selected life style and quality of life factors prior to bone fracture on life expectancy after surgical treatment. The study
group consisted of 98 patients aged 49 – 92 years (mean 77.4years). Questionnaires filled by patients were the main source of information about patients’ life style and quality of life before and after hip fracture. Methods and time of surgical
treatment of bone fracture were extracted from patients’ medical records. During the 7 – years of follow up died 44 % patients from the study group. The 1- year mortality was 24%. Among all alive patients after hip fracture only 7 persons
received the treatment for osteoporosis. The mean age in alive patients group was 73 years, in died patient group was 80.5
years. In alive patients group the physical activity before fracture declared 85% vs. 16% in died patients group, independence in everyday life was respectively 95% vs. 72%, loneliness 33% vs. 47%. The most important prognostic factors after
hip fracture are: age, physical and psychological condition, independence, family situation, especially loneliness. It is crucial, especially during the critical first year after hip fracture, to supply a complex and continuous rehabilitation.
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TAI CHI/TAIJIQUAN A UPADKI
Bzinkowska D.1,2, Milert A.2, Czerwiński E.2,3
1
Chen Xiao Wang World Taijiquan Association Poland, dobzinka@wp.pl
2
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Coll. Med. Uniwersytetu Jagiellońskiego
3
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
Słowa kluczowe: Tai Chi, równowaga, upadki, osoby starsze
Upadki u osób starszych mają charakter wieloprzyczynowy. Ich stan ogólny oraz kondycja psychosomatyczna jako
całość nabiera znaczenia podstawowego w profilaktyce upadków. Zarówno oddziaływania na poziomie fizycznym jak również poprawa stanu psychicznego, mają równorzędne znaczenie w przeciwdziałaniu procesom starzenia się, obejmującym
również zmiany zwiększające ryzyko upadków.
Ćwiczenia tai chi (taijiquan), będące w ścisłym związku z Tradycyjną Medycyną Chińską (TMC), proponują powrót
do naturalnych proporcji pomiędzy tym, co „cielesne” i „umysłowe”. To powrót do stanu równowagi dynamicznej pomię-
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dzy wieloma aspektami natury ludzkiej, a także człowiekiem i otaczającym środowiskiem. To model systemowy, systemowy obraz życia. Zgodnie z TMC, kiedy równowaga jest zachowana, wypełniająca nasze ciało energia Qi płynie swobodnie, jest wzmacniana i zharmonizowana. Wtedy możemy mówić o zdrowiu.
Metoda. Ćwiczenia tai chi polegają na wykonywaniu delikatnych ruchów obejmujących całe ciało i angażujących nasz
umysł. W ćwiczeniach bierze udział cały aparat ruchowy, ruch jest ciągły, płynny, miękki, precyzyjny i wielopłaszczyznowy. Podstawowa nauka obejmuje prawidłowe ustawienie poszczególnych części ciała względem siebie w pozycji statycznej – w staniu. To ustawienie, zwane „strukturą”, przenoszone jest w dalszym etapie na ruch.
Ćwiczenia tai chi obejmują naukę: prawidłowej struktury ciała, rozłożenie ciężaru i jego zmiany w ruchu, pracę ze
środkiem ciężkości – jego obniżenie do centrum (dan tien) w podbrzuszu, odpowiednie stawianie stóp, ich „zakorzenienie”, połączenia części ciała w ruchu. Ćwiczący rozwija także umiejętność samoobserwacji, uwrażliwia się na sygnały płynące z wnętrza, uczy się autokorekty, aktywnie budując nowe umiejętności.
Wnioski. Tai chi jako metoda holistyczna proponuje profilaktyczną interwencję wielokierunkową. Możliwość indywidualnego dopasowania tempa i intensywności ćwiczeń, czyni tai chi dostępnym dla każdego, bez wstępnego przygotowania.
Praktykowanie tai chi poprawia zachowanie równowagi zarówno statycznej jak i dynamicznej, uczy prawidłowej, naturalnej postawy ciała, kontroli środka ciężkości, poprawia wzorzec chodu, wzmacnia i uelastycznia aparat ruchowy. Przeciwdziałanie ubytkowi masy mięśniowej oraz poprawa elastyczności ścięgien, może mieć korzystny wpływ na jakość czucia proprioceptywnego.
Poprawa pewności chodu, poczucia równowagi, lepsza koordynacja ruchowa, wzrost umiejętności orientacji siebie
w przestrzeni, wzrost sprawności w życiu codziennym niewątpliwie powoduje zwiększenie wiary w siebie i swoje możliwości. Nauka relaksacji na poziomie umysłu i ciała, praca z wizualizacją, wzmaga nie tylko efektywność ćwiczeń, ale jest
także źródłem poprawy stanu psychicznego. Ćwiczenia te mogą przeciwdziałać pojawieniu się zespołu poupadkowego, być
skuteczną bronią w walce z lękiem i depresją. Tai chi to także ciągły, łagodny trening koncentracji uwagi. Ćwiczący będąc
równocześnie obserwatorem i przedmiotem obserwacji trenuje umiejętność tzw. ”biernej uwagi”, obserwacji „doznawania
ruchu”, „medytacji mowy ciała”, kształtuje wewnętrzny spokój i równowagę.
Regularny, systematyczny trening tai chi, podczas którego ćwiczący staje się świadomym własnych możliwości, coraz
bardziej samodzielnym terapeutą samego siebie, może prowadzić, szczególnie u osób starszych, do widocznej poprawy jakości życia.
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Key words: Tai Chi, balance, falls, elderly people
Falls in elderly people are caused by many factors. General and psychosomatic conditions are of basic significance in
the prevention of falls. Both influences on the physical level and improvement of the mental state have equivalent meaning
in counteracting the processes of ageing, including changes which increase the risk of falls.
Tai chi (taijiquan) exercises, closely related to the Traditional Chinese Medicine (TCM), offer the return to the natural
balance between what relates to the body and the mind. It is the return to the state of dynamic balance between multiple
aspects of human nature, and also between a person and the surrounding environment. It is a comprehensive model, a comprehensive image of life. According to TCM, when the balance is preserved, the Qui energy which fills our body flows
freely, is enhanced and harmonious. Only then can we speak about health.
Method. Tai chi exercises, which consist in performing smooth movements with all parts of the body, also engage the
mind. The whole movement system participates in exercises, the movement is continuous, smooth, soft, precise and multi-layer. Basic science encompasses correct position of individual parts of the body in relation to one another in the static
position – while standing. This position, called the “structure”, is transferred in the next phase to movement.
Tai chi exercises consist of learning the correct body structure, balancing weight and its changing in movement, working with the centre of gravity – its lowering to the centre (dan tien) in abdomen, placing the feet correctly and their
“grounding”, connecting parts of the body in movement. One can also develop the skill of self-observation, become more
sensitive to internal signals, learn to correct oneself, actively developing new skills.
Conclusions. Tai chi, as a holistic method, proposes a preventive intervention in many directions. The possibility to individually match the tempo and intensity of exercises makes tai chi available for everybody, without prior preparation.
Practicing tai chi improves maintaining both static and dynamic balance, teaches correct natural body posture, control of
the centre of gravity, improves the walking pattern, makes the movement system stronger and more elastic. Counteracting the
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decrease in muscle mass and increasing the elasticity of tendons may have a positive influence on the quality of proprioceptive sensing.
Improvement of certainty while walking, sense of balance, better movement coordination, increase of the skill of self-orientation in space, increase of dexterity in everyday life, undoubtedly results in better confidence in oneself and one’s
abilities. Learning to relax on the level of mind and body, working with visualisation, increases not only the effectiveness
of exercises, but is also the source of the improvement of mental state. These exercises may counteract the post-fall syndrome and may be efficient in fighting with anxiety and depression. Tai chi is also a continuous gentle training of concentration. One is at the same time the observer and the subject of observation, which exercises the ability of “passive concentration”, the observation of “experiencing the movement” “meditation of body language”, shapes the internal calmness and
balance.
Regular and systematic training of tai chi, during which a person becomes more aware of one’s abilities, more independent therapist of oneself, which can lead, especially among elderly people, to the significant improvement of life quality.
L39
TERAPIA WIELOLEKOWA A UPADKI W PODESZŁYM WIEKU
Skalska A.
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Cechą charakteryzująca podeszły wiek jest wielochorobowość, stąd osoby po 65. roku życia stosują przeciętnie 3-8 specyfików dziennie, najczęściej leki działające na układ sercowo-naczyniowy (77% chorych), działające ośrodkowo leki
przeciwbólowe, przeciwzapalne, antydepresyjne (47,7%), hormonalne i przeciwcukrzycowe (ok.42%), gastrologiczne
(31%). Statystyczny polski pacjent przyjmuje przewlekle 5 leków z przepisu lekarza i 2 leki bez recepty. Polifarmakoterapia jest najczęstsza po 80. roku życia, w wieku, który jest niezależnym czynnikiem ryzyka upadków. Prawdopodobieństwo
wystąpienia działań niepożądanych rośnie z 13% przy stosowaniu 2 preparatów, do 82% u zażywających 7 leków i do
100% przy 10. Działania niepożądane są udziałem 70-80% osób starszych i występują 2-3 razy częściej niż u młodych.
Zwiększone ryzyko ich ujawnienia jest wynikiem wielochorobowości, polifarmakoterapii, częstszego występowania zaburzeń poznawczych oraz związanych z wiekiem zmian narządowych zmniejszających wydolność metabolizowania i wydalania farmaceutyków. Zdrowotne następstwa niepożądanych działań leków obejmują między innymi pogorszenie mobilności, upadki, urazy i złamania, hipotensję, hipoglikemię, ryzyko niedożywienia, hospitalizacji, wydłużenie czasu leczenia
i wzrost ryzyka zgonu. Stosowanie 4 i więcej leków jest uznanym czynnikiem ryzyka upadków (OR = 1,61-3,16), zwiększającym ich prawdopodobieństwo 2,5 razy. Do kategorii leków, które szczególnie zwiększają ryzyko upadków należą
leki hipotensyjne (OR=1,7), diuretyki (OR=1,08), leki antyarytmiczne (OR= 1,59), psychotropowe (OR=1,73): antydepresyjne (OR=1,66), benzodwuazepiny (OR=1,48), neuroleptyki (OR=1,51) oraz analgetyki niesteroidowe (OR=1,16). Głównym mechanizmem, przez który zwiększają ryzyko upadków leki hipotensyjne i odwadniające jest hipotonia ortostatyczna. Spośród leków kardiologicznych upadkom sprzyjają ACE inhibitory (OR=1,20, RR=2,08 - 2,40), (choć niektóre badania wykazują u stosujących ACEI mniejszy spadek siły mięśni kończyn dolnych i mniejszy spadek szybkości chodu), antagoniści kanałów wapniowych (HR= 2,18), diuretyki pętlowe (HR=1,72), alfa blokery, leki antyarytmiczne klasy Ia
(OR=1,59), naparstnica (OR= 1,22), nitraty (OR=1,13). Znaczenie tych grup leków jako czynników zwiększonego ryzyka
upadków podkreśla fakt znacznego rozpowszechnienia chorób układu krążenia wymagających ich stosowania.
Z kolei leki psychotropowe zwiększają ryzyko upadków przez pogorszenie funkcji jednostek senso-motorycznych,
przewodnictwa nerwowego, wydłużenie czasu reakcji, pogorszenie koordynacji ruchu, koncentracji, uwagi i czujności, indukcję sztywności i objawów pozapiramidowych. Wywołują senność, mogą być przyczyną zaburzeń widzenia, zawrotów
głowy, hipotonii ortostatycznej sprzyjając zaburzeniom chodu i równowagi. Większość badań dowodzi, że ryzyko upadków zwiększają benzodwuazepiny długodziałające (OR=1,45) jak i o krótkim czasie działania (OR=1,32). Zagrożenia
upadkami nie zmniejszyło ani wprowadzenie atypowych neuroleptyków (OR 1,45 vs 1,49), ani nowych leków antydepresyjnych: RR dla leków trójcyklicznych =2,0, dla SSRI OR=1,8, dla trazodonu OR=1,2.
Postępowanie mające na celu zmniejszenie ryzyka upadków zawsze powinno obejmować rewizję stosowanego leczenia uwzględniającą wskazania, ilość leków, dawki, częstość, czas stosowania, łączenie z innymi lekami, współpracę z pacjentem, z rozważeniem możliwości redukcji ilości lub dawki zażywanych środków. Modyfikacja farmakoterapii może być
interwencją jednoczynnikową lub składową interwencji złożonej. Odstawienie lub redukcja dawki leków kardiologicznych
i psychotropowych pozwoliła na zmniejszenie ryzyka upadków o blisko 50%, choć nie wszystkie badania dostarczyły tak
korzystnych wyników. Przy konieczności kontynuowania polifarmakoterapii istnieje potrzeba uświadomienia pacjentom
i ich opiekunom zagrożenia zwiększonym ryzykiem upadków oraz ich edukacji dotyczącej nauki bezpiecznych zachowań
i ograniczenia innych czynników zwiększających zagrożenie upadkami i urazami.
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POLYPHARMACY AND FALLS IN THE ELDERLY
Skalska A.
Department of Internal Medicine and Geriatrics Jagiellonian University Medical College, Kraków
An old age is characterized by comorbidity, therefore people over 65 years of age use 3-8 drugs daily, the most common are cardiovascular (77% patients), centrally acting analgesics, anti-inflammatory, antidepressants (47,7%), hormones
and synthetic substitutes (42%), gastrological (31%). Polish patient also use chronically an average 5 medications prescribed and 2 without prescription. The prevalence of multiple drug use peaked among people over 80, at the age that is
independent risk factor for falls. The probability of adverse drug reactions increases from 13% when 2 medications are
used, to 82% in subjects using 7 drugs and to 100% in patients using 10 medications. Adverse drug effects are found in
70-80% of elderly patients, and are 2-3 times more often than in young people. Increased risk of their manifestation is
associated with more often in the elderly comorbidity, polypharmacy, impaired cognition, and age related changes which
affected efficiency of drug metabolism and elimination. The health outcomes of polypharmacy include among others impaired mobility, falls, injures and fractures, hypotension, hypoglycemia, risk of malnutrition, hospitalization, prolongation
of the time of the treatment and increased morbidity. Use of 4 or more medications is the recognized falls risk factor (OR
= 1,61-3,16), increasing the probability of occurrence of falls 2,5 times. Therapeutic categories which specially increase
fall risk include antihypertensive drugs (OR=1,7), diuretics (OR=1,08), antiarrhythmics (OR=1,59), psychotropic drugs
(OR=1,73): antidepressants (OR=1,66), benzodiazepines (OR=1,48), neuroleptics (OR=1,51) and nonsteroids antiinflammatory and analgesic agents (OR=1,16). The main mechanism of increased falls risk caused by antihypertensive medications and diuretics is orthostatic hypotension. Among cardiovascular drugs fall risk increase ACE inhibitors (OR=1,20,
RR=2,08 - 2,40), (although some studies indicate lower decrease of muscle strength and gait speed in ACEI users), calcium
channel blockers (HR= 2,18), loop diuretics (HR=1,72), alfa blockers, antiarrhythmics Ia (OR=1,59), digitalis (OR=1,22),
nitrates (OR=1,13). The importance of this class of medications as factors increasing risk for falling is stressed by the high
prevalence of cardiovascular diseases requiring their use.
Psychotropic drugs increase fall risk through the impairment of senso-motoric units and nerve conduction, increase
reaction time, worsening of motor coordination, attention and alertness, produce rigidity and extrapyramidal symptoms.
They induce drowsiness, vision impairment, dizziness, orthostatic hypotension, promoting balance and gait disturbances.
Most studies have shown that both types of benzodiazepines increase risk of falls, long-acting (OR=1,45) as well as short-acting (OR=1,32). The introduction of neither atypical neuroleptics (OR 1,45 vs 1,49), nor new antidepressants did not decrease the menace of falling (RR for tryciclic antidepressants = 2,0, for SSRI OR =1,8, for trazodone OR=1,2).
The strategy aiming decrease the risk of falls should always include medications review with assessment of indications,
number of drugs, doses, frequency, duration, combinations, compliance, and consideration the possibility of reduction of
the number of medications or their doses. Modification of drug regimen may be a single intervention or a component of
multifactorial intervention. Withdrawal or dose reduction of cardiovascular and psychotropic medication allowed for 50%
decrease in fall risk, although not all studies showed so optimistic results. If multiple drug use is necessary, education of
patients and their caregivers about increased risk for falls, about safe behaviors and necessity of reduction of other risk for
falling is of great importance.
L40
STANDARDY LECZENIA CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ
Szczepański L.
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Wydział Fizjoterapii
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, niesteroidowe leki przeciwzapalne, chondroprotekcja,
wiskosuplementacja
Choroby zwyrodnieniowej stawów nie można wyleczyć, ani też zatrzymać jej postępu, ale można leczyć uzyskując złagodzenie dolegliwości, poprawę funkcji i spowolnienie procesu chorobowego. Jak w każdej bardzo częstej chorobie, dla
której nie ma jednego, bardzo skutecznego leku, stosowanych jest wiele środków terapeutycznych, z których tylko niektóre posiadają udowodnioną skuteczność. Celem zminimalizowania znacznych kosztów wydawanych na bezwartościowe leczenie ustala się standardy terapeutyczne, które promują metody o udowodnionej skuteczności. Warunkiem spełnienia kryterium skuteczności w chorobie zwyrodnieniowej nie musi być wpływ na hamowanie procesu destrukcji stawu a uzyskanie lepszego komfortu życia, zmniejszenie dolegliwości i poprawa funkcji. Najbardziej znane są standardy (rekomendacje)
terapeutyczne opracowane przez American College of Rheumatology, American Pain Society i EULAR, ale część narodowych towarzystw reumatologicznych zaproponowało własne. Opracowane w latach 2000-2003 standardy ACR, APS
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i EULAR nie uległy ostatnio istotnym zmianom, bowiem w leczeniu zachowawczym choroby zwyrodnieniowej nie zanotowano rewolucyjnego postępu.
Niefarmakologiczne sposoby walki z chorobą zwyrodnieniową uważa się za co najmniej równie skuteczne jak metody
farmakologiczne. Należą do nich: edukacja chorego, program samopomocy wspomagany kontaktami z pracownikiem socjalnym, redukcja wagi, aerobik, kinezyterapia – ćwiczenia w podwieszeniu, ćwiczenia w wodzie i ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni, korekcja niefizjologicznego ustawienia powierzchni stawowych, wkładki korekcyjne do obuwia, opaski
elastyczne, ochrona stawu, urządzenia ułatwiające dzienną aktywność. Z metod fizykoterapeutycznych tylko niektóre wykazują skuteczność. Należą do nich: elektroakupunktura, TENS i laser. Niepewne wyniki uzyskiwano stosowaniem zabiegów cieplnych, krioterapią, ultradźwiękami i masażem.
Walkę z bólem w chorobie zwyrodnieniowej zaleca się rozpoczynać od stosowania acetaminofenu (paracetamol), środka przeciwbólowego, dobrze tolerowanego, który nie posiada działania przeciwzapalnego. Unikając małych dawek o niskiej skuteczności, można na tym leczeniu prowadzić chorego przez lata. Lekami dalszego wyboru są niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ). U osób zagrożonych chorobą wrzodową i jej powikłaniami winne one być stosowane ze szczególną ostrożnością. W razie konieczności zastosowania lepszym wyborem w tych przypadkach jest zastosowanie środków
, które wykazują słabsze hamowanie aktywności COX2 – meloksykamu, nimelusidu lub nabumetonu. Celowa jest jednoczesna profilaktyka choroby wrzodowej inhibitorami pompy protonowej, na przykład omeprazolem. Zalecane przed 7-10
laty i budzące wielkie nadzieje selektywne inhibitory COX1 jak rofekoksyb i celekoksyb uznaje się za przeciwwskazane
u osób zagrożonych zawałem serca i innymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. U osób bez zagrożeń ze strony krążenia
i przewodu pokarmowego mogą być stosowane zarówno „klasyczne” NLPZ ( diklofenak, ibuprofen, naproksen, ketoprofen i inne), jak i selektywne inhibitory COX2. W razie braku satysfakcjonujących wyników tych metod walki z bólem właściwe może być jednoczesne stosownie łagodnego środka opioidowego – tramadolu, najczęściej podawanego doraźnie,
przy zaostrzeniach bólu. Przy braku skuteczności takiego leczenia i znacznych cierpieniach chorego nie należy wahać się
z zastosowaniem pochodnych morfiny.
Wyraźne cechy zaostrzenia procesu zapalnego w stawie zajętym procesem zwyrodnieniowym traktowane są zgodnie
przez wszystkie standardy jako wskazanie do dostawowego zastosowania glikokortykoidów, na przykład octanu metyloprednisolonu w postaci „depot”.
Większość standardów ocenia jako skuteczne i godne polecenia kilkakrotne podanie do kolan, rzadziej do innych stawów, preparatów kwasu hialuronowego. Udowodniono, że tą metodą leczenia uzyskuje się u większości leczonych na kilka miesięcy, czasem na rok, zmniejszenie bólu i poprawę funkcji kończyny. Nie jest pewne czy te wstrzyknięcia dostawowe mogą hamować zwyrodnieniowy proces destrukcji chrząstki.
Żadna ze wspomnianych rekomendacji leczenia choroby zwyrodnieniowej nie przyjmuje, iż istnieją środki , które skutecznie hamują proces destrukcji chrząstki stawowej, – leki chondroprotekcyjne. Dlatego standardy te nie obejmują powszechnie zalecanych przez lekarzy grupy leków, których działanie chondroprotekcyjne jest prawdopodobne, ale zdaniem
większości miedzynarodowych komisji ekspertów jeszcze nie udowodnione. Należą do nich: siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, diacereina, piaskledyna (wyciąg fitosteroli i kwasów tłuszczowych z owoców avocado i nasion soi), zinaxin (wyciąg z imbiru) i wyciągi z Harpagophytum procumbens. Największe doświadczenia w stosowaniu dotyczą siarczanu glukozaminy.
Eksperymentalne próby leczenia choroby zwyrodnieniowej budzą umiarkowaną nadzieję poprawy losu przyszłych pokoleń chorych. Rozważa się między innymi leczenie genetyczne, kompleksowe podawanie osteoprotogeryny i aktywatora
ligandy NF-kappa (RANKL), czy kwasu hialuronowego skonjugowanego z metotreksatem.
L40
RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT OF OSTEOARTHRITIS
Szczepański L.
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Dept. of Physiotherapy
Key words: osteoarthritis, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, chondroprotection, viscosupplementation
There is no known cure for osteoarthritis (OA), but treatments can help to reduce pain, maintain joints movement and
improve comfort of life. The treatment of OA by one active and fully efficacious medication is not possible. Many methods
of therapy and agents of proved and not proved value are proposed. Recommendations of the treatment of OA – mainly of
knee and hip – were proposed for avoiding of costs of unnecessary treatment. In the years 2000-2003 standards of the treatment of OA were established by American College of Rheumatology (ACR), American Pain Society (APS) and European
League of Associations of Rheumatologists (EULAR). From this time no new methods of non-surgical treatment was proposed and no relevant changes in the standards were done.
Non-pharmacological managements of osteoarthritis is as advantageous as administration of drugs. They included: education of patients, self-helping program, visits of social worker, weight reduction, aerobic, physical exercises, avoiding of
overloading, water exercises, exercises improving muscles strength, shoe inserts, rest, devices improving daily activity.
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Good results of treatment can be obtained after administration of electroacupuncture, TENS and laser. The value of administration of heat, cold, ultrasounds and massage is uncertain.
Acetaminophen (paracetamol) is recommended as a drug of the first choice for alleviate of pain in OA. It is analgesic,
well tolerated agent. For some patients it can be the only way of pain reduction. Non-steroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) are drugs of the second choice. In the cases of the high risk of gastric ulcer better choice is administration of
meloxicam, nabumetone or nimesulid than “classic” NSAIDs (diclofenac, naproxen, ketoprofen, ibuprofen and others).
Seven – ten years ago selective COX2 inhibitors (rofecoxib, celecoxib and others) were strongly recommended for the patients with the high risk of peptic ulcers. Now indications are limited to the patients free of the risk of myocardial infarction and others thrombotic vascular events like stroke. In the patients treated by paracetamol and NSAID without adequate
control of the pain administration, tramadol (“weak” opioid agent) can be helpful. Strong pain in OA patients must be treated
by “strong” opioids.
Intraarticular injections of glikocorticosteroids are recommended in the cases with joint effusion and others clinical
symptoms of inflammation. Viscosupplementation – intraarticular injections to knee joint and some other joints of hyaluronan and hylan derivatives - have effect of alleviating pain and improving function in majority of treated patients. Chondroprotective effect of this speciments is uncertain.
No agent have undoubtedly chondroprotective action. Nevertheless a group of agents with probable chondroprotective
propriety is widespread used. They are: glucosamine sulphate, chondroitine sulphate, diacerin, piascledin, zinaxin and
extract of Harpagophytum procumbens. They can diminish the symptoms of OA. Among them efficacy of glucosamine sulphate is the best documented.
Some agents are in experimental studies. Genetic engineering, complex: osteoprotogerin-actvator of ligand NF-kappa
(RANKL) and hyaluronic acid – metothrexate conjugates could be targeted as a new strategies for the treatment of OA.
L41
REFLEKSJE NA TEMAT LECZENIA CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW
Badurski J.E.
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok
Wymóg dostosowania się lekarza do problemu i potrzeb pacjenta z objawami choroby zwyrodnieniowej stawów (Osteoarthritis = OA) podpowiada logikę kolejności, gradacji czy etapów leczenia. W pierwszym rzędzie usunąć/złagodzić dolegliwości bólowe i dysfunkcję stawów, w drugim – usiłować zahamować proces degradacji stawu, a w trzecim – zminimalizować przyczyny, które doprowadziły do OA.
Skuteczne przeciwdziałanie przyczynom, procesowi i objawom wymaga znajomości poszczególnych etapów patogenezy OA, a te znane są fragmentarycznie. Można założyć, że zdecydowana większość przyczyn OA tkwi w przeciążeniu
struktur stawu. Prawidłowo ukształtowanego, o zmienionej geografii, lub o genetycznie uwarunkowanej, obniżonej, jakości chrząstki czy kości podchrzęstnej. To prowadzi do aktywacji jądrowego NFκB w chondrocytach chrząstki i w osteoklastach kości podchrzęstnej. Skutkuje to równoczesnym wydalaniem i aktywacją enzymów chondrolitycznych i wzmożoną
resorpcją kości podchrzęstnej torującej z kolei drogę inwazji, a później zamianie szpiku żółtego na czerwony, z jego skłonnością do bólotwórczego obrzęku. Incydenty zapalne struktur stawu towarzyszą ich destrukcji wiodąc do deformacji i dysfunkcji stawu.
Mnogość czynników uczestniczących w patogenezie zwyrodnienia stawów i przyczyn ich bólu, jak również odmienność etapów/zaawansowania procesu OA stanowi przeszkodę w standaryzacji leczenia. Wiedza o skuteczności poszczególnych opcji terapeutycznych wynika z przeprowadzonych prób klinicznych przeprowadzanych z konieczności w wyselekcjonowanych grupach pacjentów i dotyczy tylko niewielkiej liczby środków spośród tych stosowanych od starożytności.
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na te fragmenty destrukcji stawów i przyczyn bólu, szczególnie
kolana, dotąd niedocenianych, „gdyż nie było na nie leku”, a które są potencjalnie modyfikowalne. Jest głosem w debacie
nad wiedzą z poza i nad medycyną opartą o dowodach naukowych w dziedzinie OA.
Na szczególną uwagę zasługują tu czynniki wpływające na efekt kataboliczny i anaboliczny aktywacji NFκB. Są nimi:
niektóre leki wazoaktywne, antyutleniacze, małe dawki glikokortykosteroidów, leki hamujące resorpcję kości. Wywierają
one – potwierdzone eksperymentami na modelach zwierzęcych i wieloletnim stosowaniem u ludzi - pożądany efekt leczniczy nie doczekały się natomiast prób klinicznych. Podobnie, umiejscowienie i charakter bólu, szczególnie kolana i biodra, wymagają często odmiennego leczenia. Wskazuje to na potencjał diagnostyczny wywiadu lekarskiego. Skuteczność
takiego postępowania, weryfikuje i potwierdza lub nie, trafność rozpoznania przyczyny wyjściowej bólu, a to procentuje
doświadczeniem i wyborem w następnym etapie leczenia alternatywnego schematu.
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L41
REFLEXIONS ON TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS
Badurski J.E.
Centre for Osteoporosis and Osteo-Articular Diseases, Bialystok
The scale, sequence and development of treatment of osteoarthritic patients (Osteoarthritis=OA) always depend on the
patient’s needs and condition. Pain alleviation/elimination and joint dysfunction treatment are prior to prevention of joint
deterioration and elimination of the causes of OA.
To prevent the causes, development and symptoms of the disease it is essential to understand all stages of OA pathogenesis, still our knowledge of them is partial. It is assumed that most cases of OA result from overwork of the structure
of a well-formed joint with changed shape, or genetically conditioned low quality cartilage or subchondral bone. It has the
effect of NFκB activation in cartilage chondrocytes and osteoclasts of the subchondral bone. The result is simultaneous secretion and activation of chondrolytic enzymes and increased resorption of the subchondral bone paving the way for invasion and, later on, red bone marrow conversion to yellow bone marrow which is prone to painful oedema. Joint structure
inflammation is accompanied by its deterioration and these results in joint dysfunction and deformation.
OA treatment standardization is impeded due to the number of pathogenic factors and causes of pain as well as the different phases/stages of development of the condition. The effectiveness of particular therapies is assessed on the basis of
clinical trials which are carried on among selected patients and thus the knowledge applies to selected methods only.
This study focuses on those sources of pain and joint degradation (especially the knee) which have been underestimated because „there has been no cure for it”, and which are potentially modifiable. It is to be a voice in the debate on medicine-based knowledge and out of evidence based medicine applying to OA.
Especially important are factors which affect the catabolic and anabolic effect of NFκB activation. These are: some
vasodilators, antioxidants, small doses of glucocorticosteroids and antiresorbants. Although they have a desirable effect
which has been proven by both experiments on animal models as well as long-term therapy on people, they have never
been used in clinical trial. The location of pain and its nature (especially the hip and the knee) require different approach.
It is documented by the diagnostic potential of anamnesis.
The right diagnosis of the source of pain is verified by the efficacy of the treatment which consequently results in
gaining more experience and the right choice of alternative pattern in subsequent phase of treatment.
L42
INIEKCJE DOSTAWOWE W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ – PLACEBO CZY LECZENIE?
Jabłoński M.
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Najczęściej nie udaje się ustalić przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawów, które szczególnie często lokalizują się
w przedziale przyśrodkowym kolan kobiet po menopauzie. Stwierdzone w tych stanach niekorzystne zmiany właściwości
reologicznych płynu stawowego m.in. wskutek zmniejszenia zawartości kwasu hialuronowego stały się przyczyną klinicznych prób zmniejszenia lub odwrócenia tych zaburzeń przez dostawowe podanie jego preparatów. Zmniejszenie objawów
dysfunkcji po wstrzyknięciach dostawowych preparatów kwasu hialuronowego sprawiło, że tę metodę leczenia, zwaną
wiskosuplementacją, stosuje się w lekarskiej praktyce reumatologicznej i ortopedycznej często. Jej uzasadnieniem są także
wyniki randomizowanych prospektywnych badań wykazujących skuteczność takiego postępowania w stosunku do placebo w odniesieniu do stawu kolanowego. Innym sposobem próby modyfikacji przebiegu naturalnego choroby zwyrodnieniowej stawów są dostawowe wstrzyknięcia preparatów glikokortykosteroidów w zawiesinie mikrokrystalicznej o przedłużonym działaniu. Okres zmniejszenia dolegliwości bólowych w porównaniu z wiskosuplementacją podczas takiego
leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego jest krótszy, a wielu autorów wskazuje na zagrożenia związane
z katabolicznym wpływem glikokortykosterydów na tkanki łączne, w tym chrząstkę stawową. Wydaje się, że zjawiska występujące w innych dużych stawach uzasadniają ekstrapolację wyników badań nad stawami kolanowymi na inne.
L42
INTRAARTICULAR INJECTIONS FOR DEGENERATIVE JOINT DISEASE – A MERE PLACEBO?
Jabłoński M.
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Degenerative joint disease usually remains idiopathic. The typical example of this pathology occurs in medial compartment of the knee joint of postmenopausal women. The rheological properties of the synovial fluid decline in joint degeneration and presumably are related to decrease of hyaluronic acid content. So treatment with intraarticular injections of this
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substance seems to be justified. The early results, confirmed later by randomized controlled studies, encouraged clinicians of
rheumatology and orthopedics to widely use this method of alleviating symptoms of pain and joint stiffness. Intraarticular injections of glicocorticosteroids, predominantly as microcrystalline suspension, are definitely less effective and carry burden
of potentially serious local and general side-effects. Needles to say such treatments could be applied to other joints.
L43
PESRPEKTYWY ZASTOSOWANIA NOWYCH TERAPII W LECZENIU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ
STAWÓW
Filipowicz-Sosnowska A.
Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii im.Prof.E.Reicher w Warszawie
Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoartroza) jest najczęściej występującą chorobą stawów, istotną przyczyną niepełnosprawności i poważnym problemem społeczno-ekonomicznym. Głównymi szybko działającymi lekami, zalecanymi
w rekomendacjach leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów są leki przeciwbólowe (acetaminofen) oraz niesteroidowe
leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki wolnodziałające dzielą się na leki: modyfikujące objawy choroby i modyfikujące przebieg choroby wpływające prospektywnie na zahamowanie progresji zmian radiologicznych. Doniesienie jest przeglądem
literaturowym ostatnich badań nad skutecznością nowych terapii stosowanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Aktualne badania nad stosowaniem siarczanu glukozaminy (GUIDE Study) wykazały istotnie większą jego skuteczność w eliminacji objawów choroby w porównaniu z acetaminofenem i placebo. Siarczan glukozaminy stosowany w tym
badaniu był lekiem przepisywanym na recepty, mimo że wiele preparatów glukozaminy jak chlorowodorek glukozaminy
są traktowane jako suplement diety, posiadają inny skład i inny sposób dawkowania. Wyniki badań nad innymi preparatami glukozaminy, przeprowadzone zostały na małych grupach chorych i na ogół nie są powtarzalne, co wiąże się z różnicami farmaceutycznymi i farmakologicznymi.
W randomizowanych, międzynarodowych, podwójnie zaślepionych badaniach klinicznych wykazano, że diacereina
wykazała dużą skuteczność jako lek modyfikujący objawy choroby u chorych z nasiloną bolesnością stawów kolanowych.
W innym badaniu (STOPP Study) wykazano, znamienną redukcję minimalnego zwężenia szerokości szpary stawowej
w grupie chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, otrzymujących siarczan chondroityny w porównaniu
z chorymi otrzymującymi placebo (0<0,0001). Odsetek chorych z progresją radiologiczną był istotnie mniejszy w grupie
otrzymującej siarczan chondroityny w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (28% vs 41%). Nasilenie bólu zmniejszyło się istotnie u chorych leczonych siarczanem chondroityny w porównaniu z grupą przyjmującą placebo ( p<0,01). Wyniki tych badań wskazują, że długotrwały efekt stosowania siarczanu chondroityny jest skuteczny jako lek modyfikujący objawy choroby i modyfikujący strukturę chrząstki. Szereg badań podnosi rolę zapalenia w destrukcji stawów u chorych na
chorobę zwyrodnieniową. Interleukina 1 (IL-1) odgrywa istotną rolę w progresji zmian stawowych. Antagonista receptora
IL-1 (IL-1Ra), anakinra okazała się skuteczna w leczeniu zmian zapalnych i destrukcji stawów u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (rzs). Ostatnio przeprowadzono szereg badań nad skutecznością dostawowego stosowania anakinry
u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, jednak wyniki tych badań są kontrowersyjne. Inne doniesienia
wskazują, że kolejnym kandydatem do leczenia choroby zwyrodnieniowej rąk jest dipiridamol stosowany w skojarzeniu
z małymi dawkami prednisolonu (CRX-102). Preparat ten wykazał statystycznie istotną przewagę w zmniejszeniu bólu
i zapalenia w osteoporozie rąk w porównaniu z placebo. Kolejne badania nad nowymi cząsteczkami mogą przynieść znaczący przełom w leczeniu tej ciężkiej prowadzącej do niepełnosprawności choroby.
L43
PERSPECTIVES OF APPLICATION OF NEW THERAPIES IN TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS
Filipowicz-Sosnowska A.
Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii im.Prof.E.Reicher w Warszawie
(English version of the abstract not submitted)

100

L44
POWIKŁANIA NIESTEROIDOWYCH LEKÓW PRZECIWZAPALNYCH
Gaciong Z.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
Słowa kluczowe: niesteroidowe leki przeciwzapalne, cyklooksygenaza, inhibitory pompy protonowe
Szacuje się, że kilka procent hospitalizacji wynika z działań niepożądanych leków, wśród których prawie 1/3 stanowią
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Większość działań niepożądanych wynika z podstawowego mechanizmu działania, czyli z hamowania aktywności cyklooksygenazy dlatego trudno jest wybrać najbezpieczniejszego przedstawiciela tej
grupy. Do najczęstszych powikłań należą uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (górnego i dolnego odcinka), spadek przesączania kłębuszkowego i niewielki wzrost ciśnienia tętniczego lecz niekorzystne następstwa stosowania
NLPZ mogą dotyczyć wszystkich układów i narządów. Wprowadzenie selektywnych inhibitorów COX-2 wiąże się
z mniejszym zagrożeniem powikłaniami ze strony przewodu pokarmowego lecz niesie ze sobą znaczące ryzyko zdarzeń
sercowo-naczyniowych. Ponadto, u pacjentów mających wskazania do wtórnej prewencji przy użyciu kwasu acetylosalicylowego NLPZ stosowane NLPZ podane przed dawką aspiryny mogą wywołać oporność na ten lek.
Ryzyko wystąpienia objawów toksycznych zależy od współistniejących schorzeń, dawki leku i czasu podawania oraz
równoczasowego stosowania innych leków (doustne antykoagulanty, glikokortykosteroidy, SIRS). Należy pamiętać, że
przewlekłe podawanie inhibitorów pompy protonowej celem redukcji ryzyka krwawień zwiększa zagrożenie zakażeń bakteryjnych jelit oraz złamań kości.
NLPZ pozostają nadal podstawowymi środkami w terapii bólu i objawów stanu zapalenia, pojawiają się także nowe
wskazania dla tej grupy jak prewencja nowotworów jelita grubego. Toczące się badani pozwolą ocenić zagrożenie najgroźniejszymi powikłaniami ze strony układu krążenia.
L44
TOXICITY OD NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS
Gaciong Z.
Department of Internal Medicine, Hypertension and Vascular Diseases
Warsaw Medical University, 1a Banacha Street, 02-097 Warsaw, Poland
Key words: non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), cycloxygenase, proton pump inhibitors
It has been estimated that from 5 to 7 percent of hospital admissions are related to adverse effects of drugs, and of these hospitalizations, those that result from gastrointestinal, nervous system, renal, or allergic effects of aspirin or non-aspirin NSAIDs are responsible for approximately 30 percent. Majority of the toxic effects of the NSAIDs are related to their
main mode of action, the inhibition of prostaglandin synthesis, therefore difficult to name the „safest” NSAID. The most
frequent complications iclude mucosal injury in upper and lower gastrointestinal tract, reduction in glomerular filtration
rate and slight increase of blood pressure, however any organ or system may be affected.
Administration of selective COX-2 inhibitors reduces the number of gastrointestinal complications but carries a substantial risk of cardiovascular incidents. Moreover, in patients taking acetylosalicylic acid for cardioprotection, NSAIDS
administered before aspirin may cause „ aspirin resistance”.
Risk of developing toxicity depends on dose and duration of treatment, concomitant diseases and associated therapy
(particularly glicocorticosteroids, anticoagulants, SIRS). It should be emphasized that prophylaxysis with proton pump inhibitors reduces the number of GI bleedings but increases the risk of intestinal bacterial infections and bone fractures.
NSAIDs still remain the major theraputic group in patients with pain of various origin and clinical manfestations of inflammatory reaction. Ongoing clinical trials in the group with high cardiovascular risk allow to their safety and toxicity.
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L45
PULSED SIGNAL THERAPY FOR THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS: DOUBLE-BLIND
AND CLINICAL STUDY RESULTS IN 70,000 PATIENTS
Markoll R., Toohil T., Lindecken D.
GPM, Infinomed Research, Route de Sete, BP 100, F-34540 Balaruc, France
Key words: PST, osteoarthritis, cartilage, collagen, pain
Introduction. Double-blind clinical trials and other open label randomized studies were conducted in the USA, Canada, France, Italy and Germany, to determine the effectiveness of a specific pulsed electromagnetic field called Pulsed
Signal Therapy (PST) which consists of a pulsed DC magnetic field: 0.28 W., max. 20 gauss; 5-24 Hz; quasi-rectangular
wave-form, for the treatment of osteoarthritis of the knee, hip, lower back and cervical spine. Previous studies had shown
that changes in placebo groups had less statistical significance at the end of treatment, and had lost statistical significance
for most variables at the one-month follow-up. In contrast, treatment groups consistently demonstrated statistical significant and sustained benefits.
Material, Methods. Controlled double-blind and observational open label studies were undertaken by Drs. David H.
Trock and Alfred J. Bollet at Danbury Hospital, Conn. USA (Teaching Affiliate of Yale University School of Medicine);
Cecil Herschler, University of Vancouver, Canada; Prof. Menkes, Cochin Hospital, Paris, France; Prof. E. Radaelli, Ospedale Niguarda – Ca Granda, Milan, Italy; Prof. Fhr. Von Gumppenberg, University School of Medicine , Munich, Germany; Prof. Rainer Breul, Ludwigs Maximillian University School of Medicine, Munich, Germany; Prof. D. Schuppan, University of Erlangen, Germany; Prof. M. Faensen, Auguste-Victoria Teaching Hospital, Berlin, Germany; Prof. M. Sittinger,
Humboldt University, Berlin, Germany; Drs. F. Nerucci, A. Fioravanti, C. Tofi, K. Riegeschi and Prof. R. Marcolongo, Institute of Rheumatology, University of Siena, Siena, Italy. The LMU, Munich, Germany two year multi-center clinical
study produced data from >30,000 patients.
Results. Initially, 18 half-hour treatments and then a 9 one-hour treatment program, (active or placebo in the double-blind and active in the open label studies) were conducted in seventy thousand patients over a ten year period in the USA,
Canada and Europe. Pain was evaluated using WOMAC and later OMERACT III validated instruments of outcome measures. Functionality was measured using WOMAC and modified Ritchie scales, as well as global evaluations of improvement by the patient and examining physician.
Matched pair tests and other statistical analysis showed extremely significant changes from baseline for the treated patients irrespective of the joint treated. The changes in the placebo patients showed lesser degrees of statistical significance
at the end of treatment, and had lost significance for most variables at the one month follow up. The open label analysis
and results were consistent with the double-blind results.
Conclusion. Pulsed Signal Therapy treatment provides significant improvement in pain and limitation of motion, the
two major complaints of patients suffering from osteoarthritis of the knee, hip, lower back and cervical spine. It is not
associated with any discomfort or side effects and long-term follow-up evaluation has confirmed its safety and sustained
improvement. PST is a patented, non-invasive treatment that should not be confused with other approaches or devices frequently described or referred to as Pulsed Electromagnetic Field Therapy.
L46
SKUTECZNOŚĆ PRZECIWZŁAMANIOWA IBANDRONIANU
Czerwiński E.1,2, Osieleniec J.2
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, WOZ, Coll. Med. Uniwersytetu Jagiellońskiego
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
Słowa kluczowe: złamania, osteoporoza, ibandronian, bisfosfoniany, bisfosfoniany dożylnie
Wstęp. Bisfosfoniany należą do leków najczęściej stosowanych w osteoporozie. Problemem jest jednak uciążliwy sposób przyjmowania wynikający z ich bardzo słabego wchłaniania się oraz ryzyka wystąpienia powikłań ze strony przewodu pokarmowego. Powoduje to, że terapię codzienną po roku kontynuuje tylko 31,7% a tygodniową 44,2% (alendronian,
risedronian). Wysoka skuteczność terapeutyczna ibandronianu pozwala na podawanie dawki raz w miesiącu doustnie jak
i raz na kwartał dożylnie. Wprowadzenie tego typu dawkowania oparto na pozytywnych wynikach badania dawki codziennej ibandronianu (BONE).
Wpływ ibandronianu na złamania kręgosłupa i złamania pozakręgowe
W badaniu BONE (Oral Ibandronate Osteoporosis vertebral fracture trial in North America and Europe) wykazano
skuteczność przeciwzłamaniową ibandronianu. Było to badanie 3-letnie, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo. Badanie przeprowadzono w 73 ośrodkach w Europie (w tym w 5 w Polsce) i Ameryce Pół-
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nocnej. Do badania włączono 2.946 kobiet będących 5 lat po menopauzie w średnim wieku 69 lat (55-80), które w badaniu densytometrycznym miały T-score < –2,0 do -5,0 w co najmniej jednym kręgu L1-L4 oraz 1-4 złamania kręgowe
w odcinku Th4-L4. Głównym celem badania było wykazanie zmniejszenia ryzyka nowych złamań kręgów po 3 latach oraz
ocena bezpieczeństwa terapii doustnej 2,5 mg codziennie. Po okresie 3 lat stwierdzono wzrost BMD kręgosłupa o 6,5%
i o 2,8% w bliższym końcu kości udowej (szyjka). Zmniejszenie ryzyka złamania kręgów wynosiło 62% (9,6% w grupie
placebo i 4,7% w grupie leczonych). Ryzyko złamań pozakręgowych u osób z BMD bliższego końca kości udowej T-score
<–3,0 było obniżone o 69% (grupa placebo 18%, grupa leczona 6%). Wykazano znamienny wpływ ibandronianu na obniżenie poziomu markerów obrotu kostnego: C-telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu 1 (sCTX) zmniejszył się o 65,3%,
zaś osteokalcyna o 35,8%. Częstość zdarzeń niepożądanych nie różniła się znamiennie statystycznie pomiędzy grupą leczonych, a placebo. Najczęstszymi objawami niepożądanymi w obu grupach były: niestrawność, nudności, ból w przewodzie pokarmowym, wymioty.
Podawanie ibandronianu raz w miesiącu
Bezpieczeństwo i skuteczność dawki stosowanej raz w miesiącu i raz na kwartał wykazano na zasadzie koncepcji pomostowej. Oparta jest ona na fakcie, że efekt przeciwzłamaniowy zależy przede wszystkim od wzrostu BMD i obniżenia
resorpcji kości udokumentowanej zmniejszonym poziomem markerów obrotu kostnego. Przyjmuje się zatem że, jeżeli
pewna dawka tego samego leku podawana w sposób przerywany (np. raz w tygodniu) ma podobny wpływ na gęstość mineralną kości i na poziom markerów obrotu kostnego jak dawka codzienna, której skuteczność przeciwzłamaniowa jest
udowodniona, to można przyjąć, że skuteczność dawki przerywanej będzie podobna.
Skuteczność lecznicza dawki ibandronianu stosowanego doustnie raz w miesiącu oceniono w badaniu MOBILE (Monthly Oral IBandronate in LadiEs), w którym wzięło udział 1.609 kobiet w wieku 68 lat (55-80 lat), ze średnim BMD
w L2-L4 wskaźnik T<-2,5 do-5,0. Kryteriami wyłączeniowymi były tylko ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe tj. wymagające hospitalizacji lub transfuzji, zaś udziału w badaniu nie wykluczały obecne słabo nasilone zaburzenia żołądkowe
np. niestrawność opanowane leczeniem lub wygojone owrzodzenie Porównano wynik leczenia w grupach chorych przyjmujących dawki 100 mg i 150 mg raz w miesiącu do grupy otrzymującej 2,5 mg codziennie. Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników po dwóch latach badanie przedłużono do 5 lat w grupach otrzymujących 100 i 150 mg. Względny wzrost
BMD kręgosłupa w grupie otrzymującej 150 mg wynosił po 2 latach 6,4% po 3 latach 7,4 po 5 latach 8,4%. W szyjce kości udowej wzrost wynosił odpowiednio 2,7%; 3,5%, 3,2 %. Częstość zdarzeń niepożądanych była podobna i nie różniła
się znamiennie między dwoma grupami.
Podawanie ibandronianu raz na kwartał
Skuteczność terapeutyczna dawki i.v. 2 mg co 2 miesiące lub 3 mg co 3 miesiące porównano do wyników leczenia
w dawce codziennej p.o. 2,5 mg. w badaniu DIVA (Dosing IntraVenous Administration) w którym wzięło udział 1.395
osób. W grupie osób, które otrzymywały dawkę 3 mg wzrost BMD w kręgosłupie lędźwiowym po 2 latach wyniósł– 6,3%,
po 3 latach 7%, a po 5 latach 8,1%. W szyjce kości udowej wzrost ten wynosił po 2 latach – 2,8%, po 3 latach – 3,3%, po
5 latach 3,4%.
Porównanie skuteczności ibandronianu raz w miesiącu do bisfosfonianów raz w tygodniu
W retrospektywnym badaniu VIBE (eValuation of Ibandronate Efficacy) porównano wyniki leczenia ibandronianem
raz w miesiącu do bisfosfonianu (alendronian, risedronian) raz w tygodniu. Populacja leczonych ibandronianem raz w miesiącu wynosiła 7.345, natomiast bisfosfonianem raz w tygodniu 56.832. Częstość złamań bliższego końca kości udowej
i pozakręgowych u chorych leczonych ibandronianem nie różniła się od osób leczonych alendronianem co tydzień. Natomiast częstość złamań kręgosłupa była znamiennie niższa w przypadku ibandronianu raz w miesiącu w porównaniu do bisfosfonianów raz w tygodniu.
Podsumowanie. Leczenie ibandronianem zmniejsza o 62% względne ryzyko złamań kręgowych w porównaniu do placebo. Redukcja złamań pozakręgowych w grupie podwyższonego ryzyka wyniosła 69%. Dawka doustna raz w miesiącu
(150 mg) wykazała podobny wzrost BMD w kręgosłupie i szyjce kości udowej w porównaniu do dawki dziennej a dawka
dożylna raz na kwartał (3.0mg) powodowała nawet wyższy wzrost BMD niż dawka dzienna. Redukcja poziomu markerów
obrotu kostnego była podobna we wszystkich grupach. W okresie 5 lat leczenia dawka miesięczną oraz kwartalna obserwowano stały wzrost BMD we wszystkich lokalizacjach. W badaniu prospektywny udokumentowano brak różnicy w częstości złamań bliższego końca kości udowej i niższą częstość złamań kręgowych w grupie pacjentek leczonych ibandronianem raz miesiącu w porównaniu z bisfosfonianem raz w tygodniu.
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Introduction. Bisphosphonates belong to the medications most often prescribed to treat osteoporosis. The problem
however is the inconvenient method of administration due to their very low absorption and risk of gastrointestinal complications. This causes that daily therapy after a year continues only 31.7% and weekly 44.2% of patients (alendronate, risendronate). High therapeutic efficacy of ibandronate allows to administer it once monthly p.o. as well as once quarterly p.o.
Introduction of this method of dosing was based on the positive results of the study of daily ibandronate (BONE).
Effect of ibandronate on spinal fractures and non-spinal fractures
Antifracture efficacy of ibandronate was proved in BONE study (Oral Ibandronate Osteoporosis vertebral fracture
trial in North America and Europe). This was a 3-year, multi-centered, double blind, randomized, placebo controlled study.
The study was carried out in 73 centers in Europe (including 5 in Poland) and North America. Enrolled were 2,946 women
after menopause of average age 69 years (55-80), whose densitometry measurements showed T-score <-2,0 to -5.0 in at
least one vertebra L1-L4 and had from 1 to 4 vertebral fractures in section Th4-L4. The main aim of the study was to prove
a decrease in risk of spinal fractures after 3 years and estimation of safety of oral therapy 2.5 mg daily. After 3-year period
of treatment it was stated that there was an increase of BMD in spine by 6.5% and by 2.8% in proximal femur (neck).
A decrease of vertebra fracture risk was 62% (9,6% in placebo group and 4,7% in treatment group). The risk of non-vertebral fractures in persons with BMD in proximal femur T-score <-3.0 was reduced by 69% (placebo group 18%, treatment
group 6%). A significant effect of ibandronate on a decrease of bone turnover marker levels was shown. C-telopeptide of
alpha collagen type 1 chain (sCTX) was reduced by 65.3%, and osteocalcin by 35.8%. The frequency of adverse events
was not characteristically statistically different between the treatment and placebo groups. The most frequent adverse
events in both these groups were: indigestion, nausea, pain in gastrointestinal track, vomiting.
Ibandronate once monthly
Evaluation of efficacy and safety of once monthly and once quarterly dose was proved on the basis of bridging concept. It is based on the fact that antifracture efficacy depends mostly on an increase of BMD and a decrease of bone resorption documented by a reduced lever of bone turnover markers. It is assumed that if a certain those of the same medication
administered in an intermittent way (e.g. once weekly) has a similar effect on bone mineral density and on a level of bone
turnover markers as a daily dose, which antifracture efficacy is proved, it can be accepted that the efficacy of intermittent
dose will be similar.
Treatment efficacy of ibandronate once monthly p.o. was estimated in MOBILE (Monthly Oral IBandronate in LadiEs)
study in which participated 1,609 women aged on average 68 years (55-80) with an average BMD in L2-L4, T-score <-2.5
to -5.0. The exclusion criterion was only gastro-intestinal disturbances requiring hospitalization or transfusion, whereas the
participation in the study did not exclude current stomach disturbances such as indigestion controlled with treatment, cured
ulceration. The result of treatment compared in groups of patients receiving doses of 100 mg and 150 mg once monthly
and the group receiving 2.5 mg daily. After obtaining satisfying results after 2 years the study was extended to 5 years in
groups receiving 100 and 150 mg. Relative increase of BMD in spine in a group receiving 150 mg after 2 years was 6.4%,
after 2 years – 7.4%, after 5 years – 8.4%. In femoral neck the increase was relatively 2.7%, 3.5%, 3.2%. The frequency
of adverse events was similar and did not significantly differ between both groups.
Ibandronate once quarterly
Therapeutic efficacy of dose i.v. 2 mg every 2 months or 3 mg every 3 months was compared to the results of treatment
with daily oral p.o. dose 2.5 mg in DIVA (Dosing IntraVenous Administration) study in which participated 1,395 persons.
In a group of persons who received 3 mg dose the increase of BMD in lumbar spine after 2 years was 6.3%, after 3 years
7% and after 5 years 8.1%. In the femoral neck this increase was after 2 years – 2.8%, 3 years – 3.3%, after 5 years 3.4%.
Comparison of the efficacy of ibandronate once monthly to bisphosphonates once weekly
In the retrospective VIBE study (eValuation of Ibandronate Efficacy) the results of treatment with ibandronate once
monthly to bisphosphonate (alendronate, risedronate) once weekly was compared. The population treated with ibandronate once weekly was 7345 and with bisphosphonate once weekly – 56832. The incidence of proximal femur fractures and
non-vertebral fractures in patients treated with ibandronate did not differ from patients treated with alendronate every week.
However, the incidence of vertebral fractures was significantly lower in the case of ibandronate once monthly, as compared to bisphosphonates once weekly.
Summary. Treatment with ibandronate decreases the relative risk of vertebral fractures by 62%, as compared to placebo. Reduction of non-vertebral fractures in the high risk group amounted to 69%. Oral dose once monthly (150 mg) showed a similar increase of BMD in the spine and femoral neck as compared to the daily dose, and the intravenous dose one

104

a quarter (0.3 mg) caused an even greater increase of BMD than the daily dose. The reduction of bone turnover markers
was similar in all groups. In the period of 5 year treatment with the daily and quarterly dose, a constant increase of BMD
was observed in all localizations. The lack of difference in the incidence of proximal femur fractures and lower incidence
of vertebral fractures in the group of patients treated with ibandronate once monthly as compared to bisphosphonates once
weekly was documented in the prospective study.
L47
PRAKTYCZNE PROBLEMY DŁUGOTERMINOWEGO LECZENIA OSTEOPOROZY
Sewerynek E.
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Osteoporoza jest poważnym medycznym problemem starzejącego się społeczeństwa. Niewłaściwie prowadzona prewencja i leczenie prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań i zwiększenia śmiertelności. Długoterminowa terapia wymaga zaangażowania w proces terapeutyczny zarówno lekarza, jak i pacjenta oraz wskazana jest ich edukacja. Poprawa relacji pacjent-lekarz znajduje odzwierciedlenie w poprawie przestrzegania zasad terapii co przekłada się na poprawę gęstości
mineralnej kości i poprawę jakości życia pacjentów z osteoporozą.
Wykazano, iż wygoda i rzadsze podawanie leku poprawia przestrzeganie terapii. Zmiana formy bisfosfonianów z codziennej, na cotygodniową, czy cotygodniowej na comiesięczną poprawia zarówno systematyczność, jak i wytrwałość
w przyjmowaniu leku. Zmniejszeniu ulegają także objawy niepożądane. Istotną rolę odgrywa także preferencja i współdecydowanie pacjentów o formie leczenia, a także właściwe monitorowanie przebiegu choroby. Wykazano, iż pacjenci preferują bardziej formę comiesięczną (ibandronian) nad ich postacią cotygodniową (alendronian).
Na podstawie przeprowadzonych przez nas obserwacji wykazaliśmy, iż pacjenci przyjmujący ibandronian dożylnie co
3 miesiące najlepiej przestrzegają terapii. Potwierdzają to obserwacje innych autorów. Stwierdzono, iż pacjenci biorący
udział w programach, otrzymujący lek w trakcie hospitalizacji są lepiej monitorowani i motywowani do utrzymania leczenia. Wyniki naszych wcześniejszych prac podkreślają, iż terapia doustna cotygodniowa jest lepiej przestrzegana w porównaniu do codziennego przyjmowania leku, zwłaszcza w przypadku dobrego monitorowania. Ponadto, sposób komunikowania lekarza z pacjentem oraz akceptacja choroby i zasad leczenia przez pacjenta poprawia przestrzeganie terapii.
L47
PRACTICAL ISSUES OF LONG-TERM OSTEOPOROSIS THERAPY
Sewerynek E.
Department of Endocrine Disorders and Bone Metabolism, Medical University of Łódź
Osteoporosis is a serious medical problem of ageing population. Inappropriate prevention and therapy lead to higher
fracture risks and increased mortality rates. Long-term therapy demands an active involvement of both physician and patient in the therapeutic process, together with properly targeted educational support. An improved patient-physician relation is reflected in better adherence to therapeutic recommendations, eventually resulting in improved bone mineral density and superior life quality of patients with osteoporosis.
It has been demonstrated that the comfort of less frequent drug administration improves the adherence to therapy. The
transition from daily to weekly or from weekly to monthly regimen of bisphosphonate administration improves both compliance and persistence. The account of patient’s preferences and shared decisions of patient and physician, regarding the
form of treatment, together with effective monitoring of the course of disease play very important roles for compliance and
favourable therapy outcome. It has been proven that patients prefer the monthly bisposphonate regimen (ibandronate) to
weekly regimen (alendronate).
Following our observations, we have shown that the patients, who receive i.v. ibandronate therapy every three months,
reveal the best compliance scores; it has also been confirmed in reports of other authors. It has been observed that the patients who participate in therapeutic programmes and receive drugs during hospitalisation are better monitored and motivated to therapy continuation. The results of our earlier studies underline the fact that weekly oral regimen is better perceived than daily regimen, especially in case of proper disease monitoring. Moreover, physician’s good communication skills
on one hand, while patient’s acceptance of the disease and of therapy principles on the other, are very important for successful therapeutic outcome.
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N-BISPHOSPHONATES FRACTURE EFFICACY FOCUSING ON AN EXTENDED DOSING THERAPY WITH
IBANDRONATE
Epstein S.
Mt Sinai School of Medicine, New York, USA
Background. Osteoporosis is a common, chronic condition in elderly women, associated with decreased bone strength
and an increased risk of fractures.As the incidence of osteoporosis fractures continues to rise, it is imperative that health
care professionals consider all therapies effective in reducing the risk of fracture for patients and the burden for healthcare
resources.
The bisphosphonates provide the largest anti-resorptive efficacy of all therapeutic options for the treatment of osteoporosis, with some bisphosphonates providing BMD increases of 7–8% and bone marker suppression in the order of 60-70%.
In addition, bisphosphonates can reduce the rate of new vertebral fractures by 50–62%.
Ibandronate (Boniva) is a potent and effective n-containing bisphosphonate which is approved in many countries for
the treatment of osteoporosis. Extensive preclinical studies in vitro and in animals demonstrated its efficacy and potency
in inhibiting bone resorption and preserving and restoring bone mass at all sites both in trabecular and cortical bone. It acts
like other N-containing bisphosphonates on the Mevalonic acid pathway inhibiting key enzymes such as farnesyl diphosphatase which in turn induces osteoclast apoptosis and disrupting the cytoskeletal structure of osteoclasts. Ibandronate because of its potency and bioavailability can be administered either daily weekly or monthly and even intravenously.
The phase 1 and 2 trials demonstrated safety and tolerability but it was the pivotal BONE trial in post menopausal
women with osteoporosis that allowed approval by regulatory authorities. This trial conducted internationally used oral 2.5
mg daily ibandronate against a placebo. Both groups received calcium and vitamin D supplements. The primary endpoint
of significant fracture reduction was met with ibandronate reducing fracture rates by 52-62 % in the spine. The trial was
not designed to reduce hip or non vertebral fracture reduction and the placebo group in fact had a very low incidence of incident fractures especially when compared to other trials. However a post hoc analysis in those patients at high risk in the
BONE trial demonstrated an approximately 60% reduction of non vertebral fractures when the T score was below -3 SD’s.
The drug was also shown to be safe and well tolerated.
Previously the FDA and other authorities had allowed the process of “bridging“ to be used for converting daily to
weekly dosing for other bisphosphonates, alendronate and risedronate provided bioequivalence could be shown with the
adjusted dosing . Likewise bridging was employed in the MOBILE trial to convert the daily dosing of 2.5 mgs daily to 150
mgs/monthly orally with a 1 hour waiting interval before eating. BMD gains and bone marker reductions were compared
and shown to be equivalent and in fact were significant better than the daily dosing in the 2 and 3 year extension studies.There are now 5year extension data showing the continous increase of BMD with both the oral and IV dosing regimens This was the first time that it was shown that a bisphosphonate could be administered with such an extended dosing
interval and still demonstrate efficacy. Safety and tolerability was similar between daily and monthly except for flu like
reactions with the monthly which did not influence the drop out rate and was transient. Recently an IV preparation was also
approved based on BMD and bone marker reductions compared to the monthly and this dose is 3mg/3 monthly given IV
over 20 seconds. This drug is of great benefit to those patients on a multitude of drugs or who for some reason cannot tolerate or are excluded because of oesophageal/upper GI problems from taking the drug orally. A head to head comparison
trial MOTION comparing alendronate 70mgs1x weekly against ibandronate 1x monthly showed non inferiority as compared to alendronate in BMD increases and bone turnover marker reductions. A recent meta analysis comparing high dose
(>10.8mgs annual exposure)ibandronate vs low dose provided significant (38%) non vertebral fracture reduction.
This in summary physicians and patients now have the option of choosing a convenient, effective, safe and well tolerated drug given at extended dose intervals either 1x monthly orally or 3 monthly intravenously for treating osteoporosis.
Conclusions. Bisphosphonates are the first line therapy for patients with osteoporosis; development of intermittent regimens with the newer bisphosphonates appear to be a promising alternative to daily or weekly treatment.
L48
WPŁYW N-BISFOSFONIANÓW NA ZŁAMANIA W PRZYPADKU WYDŁUŻONEGO OKRESU
DAWKOWANIA NA PRZYKŁADZIE IBANDRONIANU
Epstein S.
Mt Sinai School of Medicine, New York, USA
Wprowadzenie. Osteoporoza jest częstą, przewlekłą dolegliwością u starszych kobiet, związaną z obniżoną wytrzymałością kości i zwiększonym ryzykiem złamań. Ponieważ częstość złamań osteoporotycznych ciągle wzrasta, bardzo
istotnym jest by osoby zatrudnione w służbie zdrowia uwzględniały wszystkie terapie skutecznie zmniejszające ryzyko złamania u pacjentów oraz obciążenia budżetowe z tym związane.
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Bisfosfoniany zapewniają największą skuteczność antyresorpcyjną we wszystkich opcjach leczenia osteoporozy,
zwiększającymi w przypadku niektórych bisfosfonianów BMD o 7-8% oraz supresję markerów kostnych w zakresie 6070%. Dodatkowo, bisfosfoniany mogą redukować częstość nowych złamań kręgowych o 50-62%.
Ibandronian (Bonviva) jest silnie i efektywnie działającym n-bisfosfonianem akceptowanym w leczeniu osteoporozy
w wielu krajach. Rozległe badania przedkliniczne in vitro oraz na zwierzętach prezentują jego skuteczność i potencjał
w hamowaniu resorpcji kości oraz w ochronie i zachowywaniu masy kostnej zarówno w kości korowej jak i gąbczastej.
Jego działanie polega, jak w przypadku innych n-bisfosfonianów, na hamowaniu kluczowych enzymów w ścieżce kwasu
mewalonowego takich jak dwufosfataza farnesylu, która indukuje apoptozy osteoklastów oraz niszczy strukturę ich cytoszkieletu. Ze względu na swój potencjał oraz biodostępność, ibandronian może być podawany zarówno dziennie, tygodniowo, miesięcznie a nawet dożylnie.
Fazy 1 i 2 badań pokazały bezpieczeństwo i tolerowalność ale przede wszystkim badanie BONE było kluczowym
badaniem u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną umożliwiające aprobatę przez autorytety. W tym międzynarodowym badaniu stosowano dzienną dawkę doustną 2,5 mgibandronianu przeciw placebo. Obie grupy otrzymywały suplementy wapnia i witaminy D. Pierwszym objawem znacznego obniżenia częstości złamań była spowodowana ibandronianem redukcja wskaźnika złamań w kręgosłupie o 52-62%. Badanie nie miało w zamiarze redukcji złamań biodra lub pozakręgowych
i grupa placebo faktycznie miała bardzo niską częstość złamań incydentalnych, zwłaszcza w porównaniu do innych badań.
Jakkolwiek jednak analiza wielokrotnych porównań u pacjentów z wysokim ryzykiem w badaniu BONE wykazała około
60% redukcję złamań pozakręgowych podczas gdy wskaźnik T-score był poniżej – 3 SD. Lek poza tym okazał się bezpieczny i dobrze tolerowany.
Poprzednio FDA oraz inne autorytety zezwoliły na proces „mostkowania” w celu przekonwertowania dawkowania
dziennego na tygodniowe dla pozostałych bisfosfonianów, wykazano biorównoważność alendronianu oraz rizendronianu
widoczną przy zastosowaniu odpowiedniego dawkowania.
Podobnie mostkowanie zostało wprowadzone w badaniu MOBILE by przekonwertować dzienną dawkę. Zyski BMD
oraz redukcja markerów kostnych zostały porównane i okazały się być równorzędne oraz znacząco lepsze niż w przypadku dawkowania dziennego w 2 i 3-letnich przedłużeniach badań. Obecnie 5-letnie rozszerzenie badań pokazało ciągły
wzrost BMD w dawkowaniu doustnym oraz dożylnym. Był to pierwszy przypadek ukazujący, że bisfosfonian może być
podawany z taką przerwą i wciąż efektywnie działać. Bezpieczeństwo i tolerowalność była podobna przy dawkowaniu
dziennym i miesięcznym z wyjątkiem reakcji grypopochodnych w dawkowaniu miesięcznym, które nie eliminowały z badani i miały charakter przejściowy. Ostatnio dawkowanie dożylne również zostało zaaprobowane na podstawie wzrostu
BMD i redukcji markerów kostnych w porównaniu do dawkowania miesięcznego i dawka ta wynosi 3mg/3miesiące podawana dożylnie przez ponad 20 sekund. Lek ten jest korzystny u pacjentów zażywających dużo innych leków lub też u tych,
którzy nie tolerują lub, z powodu problemów z przełykiem czy górnym odcinkiem przewodu pokarmowego, są wykluczeni z podawania doustnego. Bezpośrednie porównanie w badaniu MOTION 70mg alendronianu 1 x na tydzień z ibandronianem 1 x miesięcznie pokazało nie gorszą skuteczność w porównaniu do alendronianu we wzroście BMD oraz redukcji
obrotu kostnego. Ostatnia meta-analiza porównująca wysoką dawkę ibandronianu (>10,8mg rocznie) z niską dawką ukazała znaczące obniżenie częstości złamań pozakręgowych. Podsumowując, lekarze oraz pacjenci leczeni na osteoporozę
mogą wybrać wygodne, efektywne, bezpieczne i dobrze tolerowane lekarstwo podawane w rozszerzonych odstępach czasu zarówno 1x miesięcznie lub dożylnie raz na 3 miesiące.
Wnioski. Bisfosfoniany są terapią pierwszorzędową dla pacjentów z osteoporozą, rozwinięcie okresowego dawkowania nowszych bisfosfonianów wydaje się obiecującą alternatywą dla terapii dziennej lub tygodniowej.
L49
FIRST EXPERIENCES WITH FRAX® IN THE DAILY MANAGEMENT OF OSTEOPOROSIS IN HUNGARY
WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA Z FRAX® W CODZIENNYM LECZENIU OSTEOPOROZY NA WĘGRZECH
Horvath C.1, Meszaros S.1, Kricsfalusy M.2, Bors K.3, Ferencz V.1
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L50
METODA FRAX® CZY METODA JAKOŚCIOWA W OSTEOPOROZIE?
Przedlacki J.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa
Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, diagnostyka, FRAX®, osteoporoza
Wprowadzenie przez WHO w 2008 roku metody FRAX® miało na celu dostarczenie narzędzia diagnostycznego umożliwiającego w różnych krajach zastosowanie tych samych procedur przy podejmowaniu decyzji medycznych w osteoporozie. Metoda ta pozwala wyliczyć w procentach 10-letnie ryzyko złamania kości, oddzielnie głównych kości i biodra. Pozwala ocenić ryzyko złamania przy jednoczesnym występowaniu kilku czynników ryzyka. Przyjęcie odpowiednich progów ryzyka złamania dla danego kraju umożliwia podjęcie decyzji kwalifikujących do badania i leczenia farmakologicznego osteoporozy z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego.
Metoda FRAX® nie pojawiła się w próżni. Istniały wcześniej procedury medyczne na podstawie, których podejmowano decyzje lecznicze, które również uwzględniały obecność kilku czynników ryzyka złamania kości.
W związku z pojawieniem się nowej metody postawiono pytania:
Czy metoda jakościowa stosowana w Krajowym Centrum Osteoporozy (KCO) wiarygodnie ocenia ryzyko złamania
kości i odpowiednio kwalifikuje do dalszych procedur?
Czy metoda ta może być nadal stosowana?
Odpowiedzi na powyższe pytania odnoszą się do poszczególnych faz postępowania w osteoporozie. W dyskusji wykorzystano metodę jakościową stosowaną w KCO od 2006 roku i wyniki programu POMOST. Metoda oparta jest głównie na
metodzie zaproponowanej przez autorów kanadyjskich (CMAJ, 2002) i była okresowo modyfikowana.
Podstawowe pytania w osteoporozie:
1. Kogo kwalifikować do badania w kierunku osteoporozy?
A. Proponuje się, aby na podstawie metody FRAX® do dalszych badań kwalifikować osoby, których ryzyko złamania
głównych kości przekracza średnie ryzyko populacyjne (wg danych polskich >11% dla kobiet). Metoda uwzględnia wybrane czynniki kliniczne.
B. Według metody jakościowej do badania kwalifikują się osoby, u których występują wybrane kliniczne czynniki ryzyka złamania (w mniejszej liczbie niż w metodzie FRAX®; przebyte złamanie osteoporotyczne kości, złamanie
biodra u rodziców, przewlekłe leczenie sterydami, odpowiedni wiek).
Analiza obu metod (Reumatologia, 2008) wykazała dużą ich zgodność.
2. Kogo kwalifikować do leczenia farmakologicznego osteoporozy?
A. Proponuje się, aby na podstawie metody FRAX® do leczenia farmakologicznego kwalifikować osoby z 10-letnim
ryzykiem złamania głównych kości >20%.
B. Do leczenia, wg metody jakościowej, kwalifikują się osoby, u których występują określone czynniki ryzyka złamania i odpowiedni wynik badania DXA (www.osteoporoza.drukarz.net).
Analiza obu metod (ECCEO, 2009) wykazała dużą ich zgodność.
3. Który lek wybrać do leczenia osteoporozy?
A. Metoda FRAX® nie jest w tym przydatna.
B. W metodzie jakościowej ocena wyniku badania DXA (T-score) pozwala wskazać na preferowany lek z uwzględnieniem warunków jego skuteczności.
4. Jak ocenić skuteczność leczenia farmakologicznego?
A. Metoda FRAX® nie służy ocenie skuteczności leczenia.
B. W metodzie jakościowej wykorzystywana jest ocena zmian BMD w badaniu DXA.
Uwagi.
1. Metoda FRAX® wymaga dostępu do internetu (przy korzystaniu z kalkulatora) lub korzystania z tabel (przy dużym
ryzyku trudności z interpretacją wyników).
2. Metoda FRAX® pozwala uwiarygodnić stosowanie metody jakościowej.
3. Metoda FRAX® jest narzędziem diagnostycznym w osteoporozie, które aby mogło być wiarygodnie zastosowane
w codziennej praktyce, musi być odpowiednio skalibrowane.
Wnioski.
1. Stosowana w KCO metoda jakościowa wiarygodnie ocenia ryzyko złamania kości i właściwie kwalifikuje pacjentów
do procedur diagnostyczno-leczniczych w osteoporozie.
2. Stosowana w KCO metoda jakościowa może być nadal używana, przynajmniej do czasu powszechnej akceptacji metody FRAX® w Polsce. Wymaga okresowej oceny i ewentualnej modyfikacji.
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FRAX® OR QUALITATIVE METHOD IN OSTEOPOROSIS?
Przedlacki J.
National Centre of Osteoporosis, Warsaw, Poland
Key words: risk factors, diagnosis, FRAX®, osteoporosis
The aim of the introducing by WHO in 2008 the FRAX® tool was to propose to use the same diagnostic method in different countries for medical decisions in osteoporosis. This method allows the calculation of the 10-year bone fracture risk,
separately for main bones and hip. It allows the calculation the risk in the presence of concomitant different risk factors.
Assuming the appropriate border values of the risk allows making diagnostic and therapeutic decisions in osteoporosis in
particular country with the consideration of the economical aspects. FRAX® method did not arise in the void. There were
previously some different methods on the basis of which we were able to make medical decisions in osteoporosis, in the
presence of concomitant several risk factors also.
The new method is the reason of questions:
Is the qualitative method used in National Centre of Osteoporosis (KCO, Warsaw) reliable in evaluation of the risk of
bone fracture and properly qualifies for medical procedures?
Can this method be still used?
The answers took in account the particular steps in osteoporotic procedures. Qualitative method used in KCO since
2006 and the results of the POMOST study were the basis for discussion. Our method was based on the study of Canadian
authors (CMAJ, 2002) mainly and was modified periodically.
The most important questions in osteoporosis:
1. Who ought to be qualified for diagnostic procedures in osteoporosis?
A. It is proposed, on the basis of FRAX® method, to qualify the patients for diagnostic procedures when the 10-year
risk of main bones fracture exceeds medium population fracture risk (>11% in Poland). This method takes into consideration some clinical risk factor.
B. In accordance to qualitative method, the patients with some clinical risk factors (less number of the risk factors than
in FRAX® tool) and suitable DXA results are qualified for diagnostic procedures. The clinical risk factors are: osteoporotic bone fracture, parental hip fracture, chronic steroids use and suitable age.
The analysis of both methods (Reumatologia, 2008) pointed out the high conformity.
2. Who ought to be pharmacologically treated?
A. It is proposed, on the basis of FRAX® method, to qualify for the treatment the patients with 10-year fracture risk of
the main bone when it exceeds 20%.
B. The patients with suitable clinical risk factors and suitable DXA result are treated in accordance to qualitative method (www.osteoporoza.drukarz.net).
The analysis of both methods (ECCEO, 2009) pointed out the high conformity.
3. Which medicines ought to be used in osteoporosis?
A. The FRAX® method is not valid in making this decision.
B. The evaluation of the BMD result (T-score) is used in qualitative method to show the most valuable medicine with
the consideration of its field of efficacy.
4. How to assess the efficacy of pharmacological therapy?
A. The FRAX® method is not useful.
B. Evaluation of DXA BMD changes is useful in qualitative method.
Comments.
1. There is a need to have access to internet in FRAX® method (with the use of calculator). The paper charts can be used
also, however there is a difficulty with the reading the data in the case of high fractures risk.
2. The FRAX® method lets credence to qualitative method.
3. The FRAX® method must be calibrated to be reliable in everyday practice.
Conclusion.
1. Qualitative method used in KCO is reliable method in assessing the fracture risk and in qualifying patients for diagnostic and therapeutic procedures in osteoporosis.
2. Qualitative method used in KCO can still be used until the general acceptance of FRAX® method in Poland. Qualitative method needs periodical modification.
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CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA I CZYNNIKI STOWARZYSZONE Z NIEDOBOREM WITAMINY D
U STARSZYCH KOBIET W POLSCE
Napiórkowska L.1, Budlewski T.1, Jakubas-Kwiatkowska W.1, Hamzy V.2, Gozdowski D.3, Franek E.1,4
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Słowa kluczowe: witamina D, niedobór, mleko
Wstęp: Jak do tej pory opublikowano bardzo niewiele prac, oceniających stężenie witaminy D u starszych kobiet
w Polsce. Badanie niniejsze miało na celu ocenę częstości występowania niedoborów witaminy D i czynników z nimi stowarzyszonych w populacji kobiet w wieku 60-90 lat w naszym kraju.
Osoby badane i metodyka: Do badania włączono 319 kobiet z populacji ogólnej (średni wiek 69.3±5.7 lat, BMI
29.0±4.7 kg/m2, stężenie kreatyniny w surowicy 0.72±0.15 mg/dl), nieleczonych glikokortykoidami, bisfosfonianami ani
innymi lekami przeciwzłamaniowymi, bez suplementacji wapnia i witaminy D. Badanie przeprowadzono w okresie zimowym. Oceniano stężenie witaminy D w surowicy i czynniki, które mogły być stowarzyszone z jej niedoborem.
Wyniki: Średnie stężenie witaminy D w badanej populacji wynosiło 13.5 ng/dl. Stężenie przekraczające 30 ng/ml
stwierdzono jedynie u 3.8% badanych. Stężenie pomiędzy 20-30 ng/dl występowało u 12.8%, natomiast stężenie poniżej
20 ng/ml u 83.4% badanych. Nie stwierdzono znamiennej różnicy wartości stężeń witaminy D w poszczególnych dekadach życia. Stężenie cholekalcyferolu było niższe u osób, które podawały w wywiadzie nietolerancję mleka, nie stwierdzono natomiast korelacji z wiekiem, BMI, czynnością nerek, ani stężeniem PTH.
Wniosek: Częstość występowania niedoborów witaminy D u starszych kobiet w naszym kraju jest bardzo duża. Niskie
stężenia witaminy D stowarzyszone są z niespożywaniem przez chorych mleka.
L51
PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH LOW SERUM VITAMIN D CONCENTRATION
IN ELDERLY WOMEN IN POLAND
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Key words: vitamin D, deficiency, insufficiency, milk
Introduction. Up to date only scarce data regarding serum vitamin D concentration in elderly women in Poland were
published. Therefore, this study aimed to assess a prevalence of vitamin D deficiency and factors associated with it in a population of women in the age between 60 and 90 years in Poland.
Subjects and Methods. Three hundred nineteen women from the general population were included (mean age 69.3±
5.7 years, BMI 29.0±4.7 kg/m2, serum creatinine concentration 0.72±0.15 mg/dl), who had not been treated with glucocorticoids, bisphosphonates or other antifracture drugs, or supplemented with vitamin D and/or calcium. The study was
conducted in the wintertime. Serum vitamin D was measured and factors that potentially may be associated with low vitamin D level were assessed.
Results. The mean vitamin D concentration of 13.5 ng/dl has been found in the whole examined population. Vitamin
D level greater than 30 ng/ml was found only in 3.8% of subjects. Vitamin D insufficiency (20-30 ng/dl) was found in
12.8%, and deficiency (below 20 ng/ml) in 83.4% of subjects. Vitamin D concentration in the particular life decades did
not differ significantly. It was lower in subjects who reported no milk consumption, but no association with age, BMI,
kidney function or PTH was found.
Conclusion. The prevalence of low vitamin D concentration in elderly women in Poland is very high. Lower vitamin
D levels were associated with lower reported milk consumption.
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NIEDOKARBOKSYLOWANA OSTEOKALCYNA (Glu-OC) – NOWY MARKER OBROTU KOSTNEGO
I WSKAŹNIK ZWAPNIEŃ NACZYŃ WIEŃCOWYCH U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ
NEREK LECZONYCH HEMODIALIZAMI
Fedak D.1, Kuźniewski M.2, Sułowicz W.2, Solnica B.1, Pasowicz M.3, Dumnicka P.1
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej,
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Słowa kluczowe: osteokalcyna, gęstość minerału kostnego, calcium score
Wstęp. Osteokalcyna jest zależnym od witaminy K białkiem wiążącym wapń. W swojej strukturze posiada trzy reszty
kwasu gamma-karboksy-glutaminowego, które determinują jej silne wiązanie do hydroksyapatytu w tkance kostnej.
W niedoborach witaminy K i/lub we wzroście resorpcji kostnej we krwi pojawia się nie w pełni karboksylowana cząsteczka osteoklacyny (Glu-OC). Osteoporoza, a w szczególności uogólniona postać osteodystrofii nerkowej jest zaburzeniem
degeneracyjnym, powszechnym w populacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium ich schyłkowej niewydolności. W licznych badaniach epidemiologicznych zaobserwowano, że utrata masy kostnej często współistnieje ze zwapnieniami naczyń tętniczych. Sugeruje się zatem związek przyczynowy pomiędzy utratą minerału kostnego a pojawieniem się
zwapnień pozakostnych zarówno w populacji ogólnej jaki i u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Mechanizm proponowanych współzależności pozostaje niewyjaśniony.
Celem badania było wykazanie istnienia związku pomiędzy stopniem dokarboksylowania osteokalcyny, a gestością
minerału kostnego i natężeniem zwapnień w tętnicach wieńcowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium
schyłkowej niewydolności.
Materiał i Metody. Badaniami objęto 68 chorych (29 K i 39 M) w wieku 60,3 12,3 lat leczonych powtarzanymi
hemodializami (HD) przez okres 24,5 4,8 miesięcy, z użyciem reutylizowanych dializatorów polisulfonowych, dwuwęglanowego płynu dializacyjnego i heparyny niskocząsteczkowej jako czynnika przeciwkrzepliwego. Grupę kontrolną stanowiło 35 zdrowych ochotników porównywalnych pod względem wieku i płci. Z badań wykluczono chorych z adynamiczną chorobą kości. CaSc oceniano wielorzędową spiralną tomografią komputerową (MSCT), natomiast gęstość minerału
kostnego (BMD) oceniano metodą DEXA. Stężenia w pełni karboksylowanej osteokalcyny (Gla-OC) oraz niedokarboksylowanecj osteokalcyny (Glu-OC) oznaczano metodą ELISA.
Wyniki. wykazano znamienny wzrost stężeń zarówno w pełni karboksylowanej jak i niedokarboksylowanej formy
osteokalcyny u pacjentów hemodializowanych w porównaniu z kontrolą (odpowiednio: 116,37 i 93,72 ng/ml vs kontrola
19,5 and 4,88 ng/ml). Zaobserwowano negatywną korelację pomiędzy stężeniem GluOC (ale nie GlaOC) oraz BMD szyjki kości udowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium schyłkowej niewydolności (r=-0,34, p<0,009). Ponadto GluOC dodatnio koreluje z CaSc (wyrażonym w skali Agatstona) (r=0,41, p<0,002).
Wnioski. 1. U chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych HD występuje 6 krotny wzrost GlaOC i prawie 20 krotny GluOC w stosunku do grupy kontrolnej osób zdrowych. Może to wynikać ze zwiększonego remodelingu kostnego i/lub
spadku zdolności wiązania Glu-OC do hydroksyapatytu wskutek zmniejszonej gamma-karboksylacji tego białka. 2. Wykazano istnienie statystycznie znamiennego związku pomiędzy GluOC oraz BMD szyjki kości udowej oraz CaSc wyrażonym w skali Agatstona. 3. Powyższe obserwacje mogą wskazywać na istnienie związku pomiędzy metabolizmem kostnym
a nasileniem mikrokalcyfikacji naczyń wieńcowych u chorych pozostających w schyłkowym stadium przewlekłej choroby nerek.
L52
UNDERCARBOXYLATED OSTEOCALCIN (Glu-OC) AS A NOVEL MARKER OF BONE METABOLISM
AND CORONARY ARTERY CALCIFICATIONS IN ESRD PATIENTS
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Bacground. Osteocalcin is vitamin K dependent calcium-binding protein containing three gamma-carboxylated glutamic acid residues (Gla) which determine strong binding to hydroxyapatite. In vitamin K deficiency or/and increased bone
resorption undercarboxylated osteocalcin (Glu-OC) appears in blood. Osteoporosis (renal osteodystrophy) is degenerative
disorder, common in population of ESRD patients. In numerous epidemiological studies it has been found that the bone
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mass (bone lost) is often concurrently seen with vascular calcifications. This suggest a relationship between those states
but mechanism of this relationship has not been clarified
The aim of the study was to assess the relationship between the levels of Glu-OC in respect of bone mineral density
(BMD) and its relation to coronary artery calcifications in patients with ESRD.
Methods. Studied group: 68 maintenance hemodialysis patients (29 F, 39 M) aged 60.3 12.3 yrs, dialysed 3 times
weekly for 24,5 4,8 months, based on reprocessed polysulphone dialysers, bicarbonate fluid and low molecular weight
heparin as an antithrombotic agent. Patients with adynamic bone disease were excluded. Control group: 35 healthy individuals matched for sex and age. Parameters studied: fully carboxylated osteocalcin (Gla-OC) and undercarboxylated osteocalcin (Glu-OC) were measured by ELISA method. Calcium scoring (CaSc) was assessed by multi-slice spiral computed
tomography (MSCT) and BMD measured by DEXA method.
Results. The levels of GlaOC and GluOC significantly rises in ESRD patients (respectively: 116,37 and 93,72 ng/ml
vs control 19,5 and 4,88 ng/ml). We observed a negative correlation between the level of GluOC (but not GlaOC) and BMD
of femoral neck in patients with ESRD (r=-0,34, p<0,009). Also, GluOC positively correlates with CaSc (expressed in
Agatston scale) (r=0,41, p<0,002).
Conclusions. 1. There is about 6-fold increase in Gla-OC and almost 20-fold increase in Glu-OC in ESRD patients vs.
controls. This may be due to increased bone remodeling and decreased binding affinity of Glu-OC to hydroxyapatite in
ESRD. 2. There is a significant correlation between Glu-OC and BMD of femoral neck and CaSc expressed in Agatston
scale. 3. Our observations confirm relation between bone metabolism and intravascular calcifications expressed as CaSc.
L53
IMPACT OF HYPOGONADISM ON BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH SECONDARY
HYPERPARATHYROIDISM (ESRD)
Bucuras D., Marginean O., Militaru A.
University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara, Romania
Key words: DXA, ESRD patients hypogonadism, hyperparathyroidism
Backround. Hypogonadism is associated with low bone mass, in men and women. ESRD is associated with a lot of
hormonal effects on the hypothalamic-hypophisis-gonadic axes. We studied the relationship between hypogonadism and
BMD, bone turnover and bone loss in patients with ESRD.
Methods Material. The study group comprised patients, diagnosed with secondary hyperparathyroidism, form all of
the chronic hemodialised patients treated in the Haemodialysis and Renal Transplantation Center form the County Hospital nr.1. We diagnosed secondary hyperparathyroidism by means of repeated iPTH values (> 3xUNL), increased bone
turnover markers. We also measured LH,FSH,PRL, Total testosterone and estradiol levels. Gynecological and urological
evaluation were also done. BMD was meassured with DXA (anteroposterior technique, Delphi W device, Hologic Inc.).
Results. From the total of 66 (36 men, 30 women) cases with secondary hyperparathyroidism, with a mean age 44,32
years, beeing in the hemodialisis treatment for a perioad of 49,6 ± 43,72 months, 31 (46,9%) had hypononadism. 39% of
men had secondary partial testosteron deficiency, 26,6% of the females had secondary amenoreea due to hyperprolactinemia and uremia, and 9 women were in natural menopause.
In the condition of unsignificant difference of age, hemodialisis lenght, BMI, there were significat difference regarding
BMD as meassured by DXA in hypogonadal compared with eugonadal patients (spine: 0,811 ±0,117 g/cm2 versus 0,918
± 0,154, T = -4,298, p = 0,00006, total hip: 0,720±0,13 versus 0,844±0,113, T = -4,101, p=0,00011). Fig 1 and 2. Sexual
steroid deprivation, both in women and men, is associated with lower DMO. The difference is more important at lombar
spine level.
The risc of having bone demineralisation is higher in hypogonadal patientsal spine level (OR =1,038) or osteoporosis
(OR = 3,98) compared with hip level (osteopenia: OR = 1,3, osteoporosis OR= 1,904)
Conclusion. Physiological or secondary hypogonadism impaires BMD in patients with secondary hyperparathyroidism. The effect is independent of age of the subject, BMI, or lenghts of hemodialisis.
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L54
BONE MINERAL DENSITY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH OSTEOPOROTIC FRACTURES
Povoroznyuk V.V., Vayda V.M., Dzerovych N.I.
Institute of Gerontology AMS Ukraine
Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv, Ukraine
This research is aimed at studying the bone mineral density among postmenopausal women with osteoporotic
fractures.
Object. The total of 160 postmenopausal women 45–79 years old (average age – 63,4±0,7 years; average duration of
postmenopausal period – 14,4±0,7 years) were examined. Patients were divided into two groups: group A – women (n=100,
average age – 63,2±0,9 years) without osteoporotic fractures, group B – women (n=60, average age – 65,5±1,2 years) with
osteoporotic fractures in their anamnesis.
Methods. The questionnaire; measurement of anthropometrical characteristics (height, mass, body mass index); bone
mineral density (BMD), T- and Z-scores of the spine (L1–L4), hip (femoral neck, trochanter and total femur), and forearm
(ultradistal, midforearm) were determined by means of Dual-energy X-ray absorptiometer "Prodigy" (GE Medical systems,
2005).
Results. All indexes of different skeletal areas measured by DXA in postmenopausal women with osteoporotic
fractures were significantly lower (р<0,001) compared with the data of women without osteoporotic fractures: total body
– BMD: 0,999±0,015 g/cm2 and 1,097±0,010 g/cm2, Т-score: -1,59±0,18 and -0,34±0,12, Z-score: -0,81±0,15 and -0,06±
0,09; spine (L1–L4) – BMD: 0,909±0,023 g/cm2 and 1,094±0,017 g/cm2, Т-score: -2,26±0,20 and -0,78±0,14, Z-score:
-1,18±0,18 and -0,02±0,13; femoral neck – BMD: 0,780±0,016 g/cm2 and 0,886±0,014 g/cm2, Т-score: -1,88±0,11 and
-1,09±0,01, Z-score: -0,59±0,10 and -0,05±0,09; trochanter – BMD: 0,696±0,017 g/cm2 and 0,819±0,016 g/cm2, Т-score:
-1,35±0,15 and -0,36±0,12, Z-score: -0,42±0,14 and 0,33±0,11; total femur – BMD: 0,839±0,019 g/cm2 and 0,968±0,016
g/cm2, Т-score: -1,29±0,16 and -0,27±0,12, Z-score: -0,33±0,13 and 0,45±0,11; ultradistal forearm– BMD: 0,299±0,008
g/cm2 and 0,352±0,08 g/cm2, Т-score: -2,12±0,20 and -0,77±0,19, Z-score: -0,74±0,21 and 0,39±0,18; midforearm – BMD:
0,562±0,013 g/cm2 and 0,648±0,010 g/cm2, Т-score: -2,13±0,18 and -0,96±0,12, Z-score: -0,69±0,16 and 0,18±0,12,
accordingly.
Conclusion. Low bone mineral density of different skeletal areas is a significant predictor of osteoporotic fractures in
postmenopausal women.
L55
OCENA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WSPÓŁPRACĘ Z PACJENTEM W LECZENIU
OSTEOPOROZY
Bryl N.1, Horst-Sikorska W.1, Michalak M.2, Stuss M.3, Sewerynek E.3
1
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2
Katedra Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Słowa kluczowe: osteoporoza, współpraca lekarz-pacjent, wytrwałość
Wstęp. Znaczna część pacjentów chorujących na osteoporozę nie przestrzega zaleceń terapeutycznych. Efektywna
współpraca z pacjentem chorującym na osteoporozę stanowi podstawę dla leczenia tej choroby. Wypracowanie optymalnego modelu współpracy jest zatem ważnym zadaniem dla lekarzy.
Cel pracy. Celem tej pracy jest poszukiwanie czynników wpływających na efektywną współpracę pacjenta z lekarzem.
Materiał i Metody. Badana grupa składała się z 638 pacjentek, w wieku 30-80 lat (średnia wieku 67). Zbadano wytrwałość pacjentek oraz ich nastawienie do leczenia i choroby, w odniesieniu do kompetencji społecznych lekarzy. Dla każdej
pacjentki zaplanowano 7 wizyt w 2 miesięcznych odstępach Pacjentki podzielono na 2 podgrupy, pod względem ilości
odbytych wizyt w trakcie trwania badania (niska frekwencja- poniżej 5 wizyt vs wysoka frekwencja - min. 5 wizyt). Wszystkie
badane stosowały alendronian 70 mg. Kompetencje społeczne lekarzy zbadano Kwestionariuszem Kompetencji Społecznych
(KKS) zawierającym 3 podskale: Intymność (I), Ekspozycja Społeczna (ES), Asertywność (A), oraz skalę łączną.
Wyniki. Pacjentki wykazały dużą wytrwałość, 85% badanych odbyło wszystkie zaplanowane wizyty. Zaobserwowano
różnice międzygrupowe w zakresie akceptacji i zrozumienia choroby (znacząco wyższa u pacjentek o dobrej współpracy).
Lekarze pacjentek lepiej współpracujących wykazali się istotnie wyższą efektywnością w sytuacjach wymagających
bliskiego kontaktu emocjonalnego (I), oraz społecznej ekspozycji. Z kolei asertywność lekarzy, która w wykorzystanym
kwestionariuszu silnie koreluje z dyrektywnością, była znacząco wyższa w grupie o gorszej wytrwałości. Badanie nie
wykazało różnic w poziomie wykształcenia, długości trwania choroby, czy występowania wcześniejszych złamań u pacjentek w obu grupach.
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Wnioski. 1. Kompetencje społeczne lekarza wpływają dodatnio na wytrwałość pacjenta w terapii. 2. Dyrektywność
lekarza może obniżać jakość współpracy z pacjentem w terapii chorób przewlekłych. 3. Akceptacja choroby i zasad leczenia podnosi wytrwałość pacjent.
L55
THE ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING DOCTOR-PATIENT COOPERATION IN OSTEOPOROSIS
Bryl N.1, Horst-Sikorska W.1, Michalak M.2, Stuss M.3, Sewerynek E.3
Family Medicine Department, University of Medical Sciences, Poznań
2
Department of Informatics and Statistics, University of Medical Sciences, Poznań
3
Department of Endocrine Disorders and Bone Metabolizmu, University of Medical Sciences, Łódz
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Key words: osteoporosis, adherence, doctor-patient cooperation
Background. The active doctor-patient cooperation appears to be crucial for effective osteoporosis treatment. The great
part of patients doesn’t obey long term therapy regime. To develop an effective model of cooperation is the most important
aim for successful therapy.
Objectives. The objective of this study was to explore doctor's social competence and patient's attitude towards
treatment as significant factors influencing patients' adherence to therapy.
Material and Methods. The study group contained 636 females aged 30-89 (mean 67). Patients’ persistence and
attitude towards disease and treatment was analyzed in relation to doctors' social skills. Patients were divided into 2 groups
(good vs. poor persistence). All were given Alendronian 70 mg. Doctors' social competence was measured by Social
Competence Questionnaire on 3 dimensions: Social Exposure, Intimacy, Assertiveness.
Results. High patient’s persistence revealed; 85% of them attended all planned visits. Doctor's competence in
situations demanding close interpersonal contact (intimacy) was higher in group with good persistence (p=0,0046), as well
as their effectiveness in situations of social exposition ( p=00006). Doctor's assertiveness was higher in the group with poor
persistence (p=00000). Patients with good persistence more often reported acceptation and understanding of the disease.
Differences in patient's education level, endurance of disease and former fractures was found insignificant
Conclusions. 1. Doctor's social competence influences patient's adherence to therapy. 2. Doctor's directivity interferes
with effective cooperation during long term treatment. 3. The acceptation of the disease, and the treatment influences on
patient’s endurance.
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P01
SYLWETKA OSTEOPOROTYCZNA A CHARAKTERYSTYCZNY BÓL PLECÓW ZWIĄZANY
Z OSTEOPOROZĄ
Nawrat- Szołtysik A.1,2, Żmudzka-Wilczek E.3,4
1
Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Święta Elżbieta, Ruda Śląska
2
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Studia Doktoranckie
3
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu
4
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Słowa kluczowe: osteoporoza, sylwetka osteoporotyczna, ból pleców
Wstęp. Osteoproza przez lata w sposób bezobjawowy okrada szkielet, aż w pewnym momencie okazuje się, iż kość
jest już tak słaba, że nie może podołać normalnemu obciążeniu, wtedy zaczynają pojawiać się objawy choroby m.in. zmiany w postawie ciała dotyczące ukształtowania kręgosłupa oraz ból.
Celem badań jest wykazanie czy sylwetka osteoporotyczna ma związek z charakterystycznym bólem pleców związanym z osteoporozą oraz wykazanie czy sylwetka osteoporotyczna jest związana z gęstością kości.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w Ośrodku Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej, gdzie objęto badaniem 30
kobiet z osteoporozą potwierdzoną densytometrycznie. Średni wiek badanych 78 lat, średni wskaźnik BMI 25,21, średni
wynik T-score 3,97, średni wynik oceny punktowej Kasperczyka 18,47. W badaniu różnicowym odrzucono osoby z zapalnym, korzeniowym, wtórnym bólem pleców oraz ze zmianami rozwojowymi. Do badań wybrano tylko takie osoby, które
w ankiecie opisywały ból pleców charakterystyczny dla osteoporozy. Na podstawie stratyfikacji, podzielono badanych
na dwie grupy. Stworzono dwie piętnastoosobowe grupy – Grupę 1 z lepszą sylwetką (<18,47 pkt wg. oceny Kasperczyka) oraz Grupę 2 z sylwetką gorszą (>18,47 pkt wg. oceny Kasperczyka). Do oceny bólu zastosowano skalę numeryczną
NRS oraz ankietę składającą się z 10 pytań dotyczących lokalizacji, nasilenia bólu w różnych pozycjach, czynnościach oraz
przy skrajnych ruchach kręgosłupa, do oceny postawy ciała zastosowano metodę punktową Kasperczyka, w której to dokonuje się bezpośrednio obserwacji wybranych elementów budowy i postawy ciała. Za każdy element przypisuje się określoną ilość punktów. W badaniu uzyskać można od 0-35pkt. Im większa liczba punktów, tym gorsza postawa.
Wyniki. Osoby z Grupy 1 odczuwały ból pleców średnio na 3,1 wg. skali NRS. Najwięcej osób- 53% z tej grupy zaznaczyło 2 na skali bólu. Osoby z Grupy 2 odczuwały ból pleców średnio na 6,3 wg skali NRS. Najwięcej osób z tej grupy-33% zaznaczyło 6 na skali bólu. Współczynnik korelacji pomiędzy postawą ciała a bólem pleców wyniósł 0,8. Badania wykazały, iż średnio o 0,7 T- score różniła się gęstość kości pomiędzy osobami z Grupy 2 a osobami z Grupy 1. Współczynnik korelacji pomiędzy T-score a postawą ciała wyniósł 0,4.
Wnioski. 1. Zauważono związek pomiędzy postawą ciała a bólem pleców charakterystycznym dla osteoporozy- osoby z gorszą postawą ciała odczuwały silniejszy ból w stosunku do osób z lepszą postawą ciała. 2. Nie zauważono znaczącego związku pomiędzy postawą ciała a gęstością kości.
P02
WYSTĘPOWANIE NISKOENERGETYCZNYCH ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI UDOWEJ
U MĘŻCZYZN I KOBIET W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA, ZAMIESZKAŁYCH W POWIECIE
TARNOGÓRSKIM ORAZ MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
Pluskiewicz W.1, Wilk R.2,3, Wielgórecki A.3, Koczy B.2, Semenowicz J.2
1
Zakład Chorób Metabolicznych Kości ŚUM
2
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
3
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
Słowa kluczowe: złamanie bliższego końca kości udowej, epidemiologia, kobiety, mężczyźni
Celem pracy było oszacowanie ilości złamań bliższego końca kości udowej u mężczyzn i kobiet w populacji powiatu
tarnogórskiego w latach 2002 – 2007 oraz trendów ich występowania w przyszłości.
Materiał. Badaniem objęto 129 mężczyzn i 411 kobiet z powiatu tarnogórskiego i miasta Piekary Śląskie w wieku 50
– 101 lat (średni wiek kobiet: 78,0 +/-9,0 lat, średni wiek mężczyzn 73,7 +/- 11,4 lat) leczonych z powodu niskoenergetycznego złamania bliższego końca kości udowej (szyjki, przezkrętarzowe oraz podkrętarzowe, oznaczonego kodami ICD
– 10: S72.0, S72.1, S72.2). Badani reprezentowali praktycznie wszystkie złamania mające miejsce w latach 2002-2007,
w populacji liczącej 64200 osób w wieku powyżej 50 lat (35200 kobiet i 28450 mężczyzn w podanej grupie wiekowej).
Metoda. Z historii chorób w/w chorych leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
uzyskano dane na temat stanu demograficznego i klinicznego oraz daty i okoliczności wystąpienia złamania. Obliczono
współczynniki występowania złamań w przeliczeniu na 100000 osób w wieku powyżej 50 roku życia, z uwzględnieniem
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roku zdarzenia i płci. Oszacowano wielkość zmiany w zakresie analizowanych współczynników w wymienionym okresie,
a stosując technikę regresji oszacowano prawdopodobny wymiar zjawiska w przyszłości.
Wyniki. W badanej populacji latach 2002 – 2007 było 554 złamań bliższego końca kości udowej (2002 r.: 78, 2003 r.:
82, 2004 r.: 89, 2005 r.: 99, 2006 r.: 90, 2007 r.: 116). Oszacowana częstość występowania złamań wyniosła, wśród mężczyzn 49/100000 w 2002 r. i 116/100000 w 207 r., a wśród kobiet 212/100000 w 2002 r. i 236/100000 w 2007 r. Obserwowany trend (dla mężczyzn i kobiet razem) kształtował się na poziomie 48%, a wyniki ekstrapolowania trendu na następne lata wskazują na ryzyko dalszego zwiększania liczby złamań.
Wnioski. W zbadanej populacji (mężczyźni i kobiety w wieku powyżej 50 lat) obserwuje się wyraźne zwiększenie występowania niskoenergetycznego złamania bliższego końca kości udowej w latach 2002-2007. Złamania te są około dwukrotnie częstsze u kobiet niż u mężczyzn. Wynik analizy rocznych współczynników sugeruje, że nie można wykluczyć
kontynuacji obserwowanego trendu kolejnych latach.
P02
THE INCIDENCE OF LOW ENERGY HIP FRACTURE IN THE OVER 50 YEAR OLD FEMALE AND MALE
POPULATION OF THE DISTRICT OF TARNOWSKIE GÓRY AND THE CITY PIEKARY ŚLĄSKIE
Pluskiewicz W.1, Wilk R.2,3, Wielgórecki A.3, Koczy B.2, Semenowicz J.2
1
Metabolic Bone Diseases Unit, Medical University of Silesia
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3
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Key words: hip fracture, epidemiology, females, males
The aim of this study was to estimate the incidence and future trends of a hip fracture in the female and male population of the district of Tarnowskie Góry and the city Piekary Śląskie for a period of 2002-2007.
Material. 129 men and 411 women from the district of Tarnowskie Góry and city Piekary Śląskie, aged 50-101 years
(women mean age 78,0 +/-9,0 years, men mean age 73,8 +/-11,5 years) that were treated because of low energy hip fracture (Femoral Neck, Intertrochanteric and Subtrochanteric fracture) at the Regional Hospital of Trauma Surgery in Piekary Śląskie for the years 2002-2007. A total number inhabitants in the over -50-year old population of the district of Tarnowskie Góry and city Piekary Śląskie during this period was about 64200 (females – 35800, males – 28450)
Patients with fracture were identified from the ICD – 10 code: S72.0, S72.1, S72.2.
Methods. The case histories of the patients from the Regional Hospital of Trauma Surgery in Piekary Śląskie revealed
the demographic and clinical conditions, the date and the fracture circumstances of each case. Taking into account the
date and the sex of each event, there were the ‘fracture frequency coefficients” estimated per 100000 people aged over 50
years. In the range of those coefficients we have evaluated the changes which appeared among the population. Using
regression analyses the probable future range of the considered phenomenon has been estimated.
Results. In the population for the years 2002 – 2007 there were 554 hip fractures noticed (2002: 78, 2003: 82,
2004: 89, 2005: 99, 2006: 90, 2007: 116). We have estimated the fracture incidence up to the mark: 49/100000 in 2002
and 116/100000 in 2007 for male, and 212/100000 in 2002 and 236/100000 in 2007 for female. This trend (for male and
for female together) reached about 48 percent and after the extrapolation of the current results for the following years we
will be observe further upward tendency among discussed fractures.
Conclusion. In the population (males and females aged over 50 years) we have noticed definitely higher incidence of
hip fracture for a period of 2002-2007. The fracture frequency is higher for female part of the population (it is over twice
higher). Due to the findings based on annual coefficients, it’s suggestive and highly possible to draw a conclusion that under no circumstances can we exclude further continuation of the trend mentioned above.
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P03
DIAGNOSTYKA I LECZENIE OSTEOPOROZY U PACJENTÓW PO ZŁAMANIU
NISKOENERGETYCZNYM
Plebański R., Dorman T., Synder M., Pogonowicz E.
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: osteoporoza, złamanie niskoenergetyczne
Złamania niskoenergetyczne są często pierwszym objawem osteoporozy i stanowią bardzo poważny problem kliniczny i społeczny. Najczęstsze lokalizacje złamań to: bliższy koniec kości udowej, dalsza nasada kości promieniowej, trzony
kręgów w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz bliższy koniec kości ramiennej.
Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń Kliniki Ortopedii UM w Łodzi w diagnostyce i leczeniu pacjentów
po przebytym złamaniu, w oparciu o podejrzenie u nich osteoporozy.
W latach 2006-2008 w ramach „ostrych dyżurów” zaopatrywaliśmy 2652 pacjentów w tym 248 ze złamaniami niskoenergetycznymi (9.4%). Wszyscy chorzy po zaopatrzeniu złamania (zarówno zachowawczym jak i operacyjnym) zostali
skierowani do Przyklinicznej Poradni Leczenia Osteoporozy. Ostatecznie ocenie densytometrycznej bliższego końca kości
udowej lub kręgosłupa lędźwiowego poddano 125 pacjentów (50.4%). Wcześniejszą diagnostykę densytometryczną miały 72 osoby (57,6%): 58 osób (DXA obwodowa) i 14 osób (DXA osiowa).
Większa część chorych z tej grupy przed złamaniem nie przyjmowała lub przyjmowała nieregularnie leki antyresorbcyjne.
Osteoporozę w badaniu DXA (wg kryteriów WHO; T-score <-2,5) stwierdzono u 78 osób (62,4%). U 32 osób wynik
badania był w normie (T-score >-1,1) U wszystkich kontrolowanych w Poradni pacjentów (125 osób) włączono leczenie
antyresorbcyjne (alendronian w dawce 70 mg / tydzień).
Wnioski. Większość pacjentów z dokonanym złamaniem niskoenergetycznym nie była wcześniej prawidłowo diagnozowana i leczona z powodu osteoporozy. Wynik badania DXA T-score < -2,5 nie zawsze koreluje z klinicznymi objawami
osteoporozy.
P04
MINERALNA GĘSTOŚĆ KOŚCI W POWIĄZANIU Z KLINICZNYMI I LABORATORYJNYMI
PARAMETRAMI CHORYCH LECZONYCH DIALIZĄ OTRZEWNOWĄ
Młot-Michalska M., Grzegorzewska A. E.
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego, Poznań, Polska
Słowa kluczowe: dializa otrzewnowa, mineralna gęstość kości, stan odżywienia
Celem pracy była ocena BMD u chorych leczonych dializą otrzewnową (DO) w powiązaniu z parametrami klinicznymi i laboratoryjnymi.
BMD zmierzono w szyjce kości udowej (N) i odcinku lędźwiowym kręgosłupa L2-L4 (L) u 26 leczonych DO (15 kobiet, wiek: 55,7±17,7 lat, długość dializoterapii: 21,3±13,1 miesięcy). Siedmiu chorych regularnie piło kawę (>2 filiżanki/dobę), 8 chorowało na cukrzycę. U wszystkich wykonano pomiary ciśnienia tętniczego oraz antropometryczne do oceny wskaźników stanu odżywienia oraz rutynowo oznaczane parametry laboratoryjne. Analizę korelacji wykonano dla
wszystkich parametrów BMD, analizę regresji przeprowadzono dla BMD.
Parametry BMD mierzonej w N: BMD 0,842±0,137 g/cm2, T -1.28 (-3.39 – 2,37), BMD jako % szczytowej masy kostnej (BMD%YA) 85,7±17,7%, Z -0,57 (-2,36 – 2,97), BMD jako % normy wiekowej (BMD%AM) 95,0±18,2%. Dwunastu
chorych miało BMD w zakresie normy, 10– osteopenii, a 4– osteoporozy. Parametry BMD mierzonej w L: BMD
1,123±0,244 g/cm2, T -0,69 (-3.95 – 4,07), BMD%YA 94,6±18,8%, Z -0,41 (-4,41 – 4,49), BMD%AM 100,4±19,5%. Parametry mierzone w N: BMD (r=-0,421, p=0,033), T (r=-0,421, p=0,032) i BMD%YA (r=-0,407, p=0,039) oraz
BMD%AM zmierzona w L (r=0,393, p=0,047) korelowały z wiekiem. Ciśnienie rozkurczowe wykazało korelację ze
wskaźnikiem T (r=0,456, p=0,019) oraz BMD%YA (r=0,436, p=0,026). Istotne korelacje stwierdzono również pomiędzy
stężeniem Na w surowicy a parametrami mierzonymi w N: T (r=0,511, p=0,008), BMD%YA (r=0,488, p=0,011),
Z (r=0,467, p=0,016) i BMD%AM (r=0,488, p=0,013) oraz parametrami zmierzonymi w L: T (r=0,453, p=0,020)
i BMD%YA (r=0,397, p=0,045). Wskaźnik talia/wzrost korelował z BMD dla N (r=-0,468, p=0,016), HDL-cholesterol jako % cholesterolu całkowitego – z BMD%YA dla N (r=0,407, p=0,039). Stężenie fosfatazy alkalicznej korelowało ze
wskaźnikiem Z dla N (r=-0,402, p=0,041) i BMD%AM dla L (r=-0,398, p=0,044). Stężenie parathormonu wykazało korelację ze wskaźnikiem Z (r=-0,417, p=0,034) i BMD%AM dla L (r=-0,422, p=0,032). BMD zmierzona w L wykazała korelację z białkiem C-reaktywnym (CRP) (r=0,432, p=0,027), a wskaźnik Z – ze stężeniem ferrytyny (r=0,415, p=0,035)
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i albumin (r=-0,418, p=0,034). Z tymi ostatnimi korelowała również BMD%AM dla L (r=-0,436, p=0,026). W analizie
regresji krokowej wstecznej, uwzględniającej w/w parametry korelujące ze wskaźnikami BMD, istotnymi czynnikami
wpływającymi na BMD dla N było stężenie Na (beta=1,21, p=0,000) i wiek (beta=-0,233, p=0,022), a na BMD dla L tylko stężenie Na (beta=0,979, p=0,000). Gdy w analizie regresji uwzględniono dane z wywiadu, czynnikami wpływającymi
na BMD dla N był wiek (beta=-0,419, p=0,033), a na BMD dla L picie kawy (beta=-0,639, p=0,002).
U chorych dializowanych otrzewnowo wiek i picie kawy istotnie wpływają na BMD. Zmianami zwyrodnieniowymi,
a także ewentualnymi zwapnieniami w naczyniach można tłumaczyć dodatnie korelacje parametrów BMD mierzonych w L
z wiekiem, ferrytyną i CRP, a ujemne z albuminami. Zwraca uwagę brak zależności między płcią a BMD w tej grupie chorych. Korelacje wskaźników BMD ze stężeniem Na mogą stanowić łączność pomiędzy BMD a ciśnieniem tętniczym.
U chorych dializowanych otrzewnowo wydaje się istnieć odwrócona zależność między tymi parametrami a BMD niż w populacji osób niedializowanych.
P04
BONE MINERAL DENSITY IN CONNECTION WITH CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS
OF PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS
Młot-Michalska M., Grzegorzewska A. E.
Chair and Department of Nephrology, Transplantology and Internal Diseases, University of Medical Sciences,
Poznań, Poland
Key words: peritoneal dialysis, bone mineral density, nutritional state
The aim of this study was estimation of BMD in patients treated with peritoneal dialysis (PD) in connection with clinical and laboratory parameters.
BMD was measured in femoral neck (N) and lumbar spine L2-L4 (L) in 26 patients treated with PD (15 women,
age: 55.7±177 years, dialysis vintage: 21.3±13.1 months). Seven patients regularly drank coffee (>2 cups/day), 8 had diabetes mellitus. Blood pressure and anthropometric measurements assessing nutritional state, and also routinely measured
laboratory parameters were estimated in all dialyzed patients. Correlation analysis was performed for all examined parameters of BMD. Regression analysis was analyzed for BMD only.
Parameters of BMD measured in N: BMD 0.842±0.137 g/cm2, T -1.28 (-3.39 – 2.37), BMD as % young adults
(BMD%YA) 85.7±17.7%, Z -0.57 (-2.36 – 2.97), BMD as % age matched (BMD%AM) 95.0±18.2%. Twelve patients had
normal BMD, 10 was osteopenic and 4 had osteoporosis. Parameters of BMD measured in L: BMD 1.123±0.244 g/cm2,
T -0.69 (-3.95 – 4.07), BMD%YA 94.6±18.8%, Z -0.41 (-4.41 – 4.49), BMD%AM 100.4±19.5%. Parameters measured in
N: BMD (r=-0.421, p=0.033), T (r=-0.421, p=0.032) and BMD%YA (r=-0.407, p=0.039), and BMD%AM measured in L
(r=0.393, p=0.047) correlated with age. Diastolic blood pressure correlated with N T-score (r=0.456, p=0.019) and
BMD%YA (r=0.436, p=0.026). Significant correlations were displayed between serum Na concentration and parameters
measured in N: T (r=0.511, p=0.008), BMD%YA (r=0.488, p=0.011), Z (r=0.467, p=0.016) and BMD%AM (r=0.488,
p=0.013), and measured in L: T (r=0.453, p=0.020), BMD%YA (r=0.397, p=0.045). Waist to height ratio correlated with
N BMD (r=-0.468, p=0.016), HDL-cholesterol as % of total cholesterol – with N BMD%YA (r=0.407, p=0.039). Alkaline
phosphatase concentration displayed correlation with N Z-score (r=-0.402, p=0.041) and L BMD%AM (r=-0.398,
p=0.044). Parathyroid hormone correlated with L Z-score (r=-0.417, p=0.034) and L BMD%AM (r=-0.422, p=0.032). L
BMD displayed correlation with C-reactive protein (CRP) (r=0.432, p=0.027), and Z-score – with ferritin (r=0.415,
p=0.035) and albumin level (r=-0.418, p=0.034). The latter 2 parameters correlated also with L BMD%AM (r=-0.436,
p=0.026). In backward stepwise regression analysis taking into consideration above-mentioned parameters correlating with
BMD indices, parameters influencing BMD for N included Na concentration (beta=1.21, p=0.000) and age (beta=-0.233,
p=0.022), and for L- coffee drinking (beta=-0.639, p=0.002).
Age and coffee drinking significantly influence BMD in PD patients. Spondyloarthrosis and presence of vessel calcification may explain positive correlation of L BMD indices with ferritin, CRP and negative with albumin level. Stroking
is lack of connection between gender and BMD in this group of patients. Correlation of BMD indices with Na level may
be a link between BMD and blood pressure. In PD patients, between the latter parameters and BMD seems to exist inversed
dependence than observed in general population.

118

P05
BONE MINERAL DENSITY IN UKRAINIAN WOMEN
Povoroznyuk V. V., Dzerovych N. I., Karasevskaya T. A.
Institute of Gerontology AMS Ukraine,
Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv, Ukraine.
Objective. The aim of this study were: to determine spine, femoral and radial BMD for a representative sample of
healthy women of Ukrainian female descent, to determine the effect of age, height and weight on BMD, and to compare
these results with those from a large USA/Northern Europe and US/European reference sample
Materials and methods. The research was conducted at the Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of
Osteoporosis, and included 353 women aged 20-79 years. Conventional BMD measurements of the spine (L1-L4 in the
anterior-posterior position), proximal femur (neck, Ward’s triangle and trochanter regions) and radial shaft (33% site) were
determined by DXA using a densitometer Prodigy (GE Medical systems).
Results. Age-related changes in BMD were similar in form to those of USA/ Northern Europe and US/European reference data. However, BMD of spine for subjects of 50-59 years in our sample were lower than published values. Regression analyses showed that weight was a significant predictor of female spine and femur BMD for both the premenopausal
and postmenopausal decades. Age was a significant predictor of female spine BMD in the 50-79 year age. The prevalence
of osteoporosis and osteopenia for female subjects was 11% at the femur neck, and 20% and 24% at the spine and radial
shaft respectively. Substantially lower prevalence of osteoporosis of lumbar spine in Ukrainian population, based on the
WHO criteria, was established in comparison with US/European reference values.
Conclusion. Thus, standardizing of BMD measurements by DXA through the appropriate use of population-specific
reference values is recommended to improve the quality of medical care provided in relation to the prevention and treatment of female subjects who are at risk as for osteoporosis or are already osteoporotic.
P06
RELATIONSHIP OF BONE STATE AND HORMONAL STATUS IN MEN
Povoroznyuk V. V., Orlyk T. V., Kreslov Y. A.
Institute of Gerontology AMS Ukraine,
Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv, Ukraine
The aim of the study was to determine the relationship of hormonal status and bone state in men.
Materials and methods. We have examined 96 men aged from 30 to 79 years (M±m): age – 54,4±1,3 years; height
– 1,75 ± 0,01 m; weight – 84,9 ± 1,5 kg), divided them into age dependent subgroups 30-49 (n=36; age – 41,2±1,2 years)
and 50-79 years (n=60; age – 64,4±1,1 years). Levels of testosteron (Test, nmol\l) and sex hormone-binding globulin
(SHBG, nmol\l) were determined by means of chemiluminescent immunoanalysis method. The bone mineral density
(BMD, g/cm2) was evaluated for the total body, spine (L1-L4), femur (neck, trochanter and total) and radius (ultradistal, 33%
and total) using dual energy x-ray absorptiometry by the Prodigy instrument (GE Medical systems, 2005).
Results. The correlation analysis of age dependent sub-groups: in the group of 30-49 years there is a positive correlation between Test and BMD ultradistal radius (r=0,49, p < 0,05), along with the negative correlation between SHBG and
Total body in the group of 50-79 years (r=-0,31, p < 0,05). In the group of 60-79 years (n=38; age – 69,7±1,0 years) we
have found a negative correlation between SHBG and Total body (r=- 0,60, p < 0,001), SHBG and trochanter (r=- 0,47,
p < 0,05), SHBG and Total femur (r=- 0,48, p < 0,05).
Patients of 50-79 year age group with normal bone, osteopenia and osteoporosis were chosen in correspondence to the
WHO criteria. For analysis” sake, we have joint the osteopenia and osteoporosis patients. Normal mineral density of lumbar spine was found in 83,3%, osteopenia and osteoporosis – 17,7%, while in total femur – 75% и 25% respectively.
SHBG in normal femur BMD subgroup (41,1 ± 2,6) was considerably lower than in osteopenia and osteoporosis subgroup (54,4 ± 5,6, p < 0,05).
Conclusion. We have revealed a positive correlation between testosterone levels and ultradistal radius BMD and negative correlation between SHBG and total body BMD in patients of 50 – 79 year age group, trochanter and total femur in
patients of 60 – 79 year age group.
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P07
BONE MINERAL DENSITY ACCORDING TO ANSWER IOF’S ONE-MINUTE OSTEOPOROSIS RISK TEST
Povoroznyuk V. V., Dzerovych N. I.
Institute of Gerontology AMS Ukraine,
Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv, Ukraine

This research aimed at evaluating the bone mineral density according to answer IOF’s one-minute osteoporosis risk test.
Materials and methods. The study included two stages. Test was translated into Ukrainian. At the first stage, structural-functional state of bone was evaluated by means of an ultrasound bone densitometer („Achilles+”). We’ve examined 147 postmenopausal women aged 50-69 years (mean age 59,8 ±0,7). The speed of sound (SOS, m/s), broadband ultrasound attenuation (BUA, dB/MHz) and „Stiffness” index (SI,%) were measured.
Results. Parameters of ultrasound densitometry at patients who have answered positively on ІІ (Have you broken a bone after a minor bump or fall), ІІІ (Have you ever taken corticosteroid tablets for more than 3 consecutive months) and
ІV (Have you lost more than 3 cm in height) questions, were significantly less in comparison with the patients who have
answered negatively. SI at patients with the positive answer to the on ІІ the question has made 74,0±1,7%, with negative
– 81,2±1,3%, р = 0,002; on ІІІ – 67,1±3,9% and 79,9±1,1%, р = 0,0013; on ІV – 71,6±1,7% and 82±1,2%, р <0,00001.
Rate of osteoporosis depending on the positive answer to the following questions has been made: to the on ІІ question
– 46,67%, to the on ІІІ – 81,82 %, to the on ІV – 58,1 %. At the second stage of BMD, T and Z-score of the spine, femoral neck were determined by DXA using a densitometer Prodigy (GE Medical systems). We’ve examined 73 postmenopausal women aged 50-69 years (mean age 63,9±0,9). Significant correlation between the answer to the on ІІ a question and
BMD spine (r =-0,29; p=0,012) and BMD femoral neck (r =-0,32; p=0,005); between the answer to the on ІV a question
and BMD spine (r=0,29; p=0,047) was found.
Conclusion. Application of IOF’s one-minute osteoporosis risk test gives an opportunity to determine structural-functional changes of bone.
P08
MEDICO-SOCIAL IMPLICATIONS OF THE OSTEOPOROTIC PROXIMAL HIP FRACTURES
Povoroznyuk V. V., Forosenko V. S.
Institute of Gerontology AMS Ukraine,
Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv, Ukraine
This work aimed to study medico-social implications of the osteoporotic proximal hip bone fractures and their efficient treatment by various methods. 193 patients with a given trauma and being treated in emergency hospital unit during 1996-2001-year period were examined.
Materials and methods. For treating hip bone neck medial fractures, the operational methods (osteosynthesis with
screws and one-sided noncement endoprosthesing of the hip joint) were used. In the presence of contraindications (psychic
disorders, decompensated cardiovascular and respiratory diseases, malignant tumors, etc.), an instantaneous fracture repositioning and an immobilisation by Whitman’s derotational plaster boot were performed. For treatment of fractures in the
trochanter area, the skeletal traction or osteosynthesis with a bone plate were used. The effect of treatment was assessed
according to clinical scale.
Results. 20% patients of total number died within study time, 87% of whom died during first year. Followings were
the causes of deaths: 42% myocardial infarction; 42% hypostatic complications; 5% malignancy; 11% other causes. All of
above patients presented medial fractures of femoral neck. Of them, 80% were treated by conservative methods (immobilisation by derotational plaster boot), 20% by means of an osteosynthesis with screws and one-sided noncement endoprosthesing of the hip joint.
Among 155 patients, 20 subjects with medial fractures of femoral neck were treated by conservative methods. Of
them, 80% were 70-79-old subjects, 20% were persons aged 80 and over. The majority in this group were women (80%).
Good results were observed in 5%, satisfactory in 15% and unsatisfactory in 80% of patients. The patients treated by an
osteosynthesis with screws made 25%. Good results of treatment were found in 42%, satisfactory in 22%, and unsatisfactory in 36% of patients. Of note, the highest percentage of positive results of treatment was seen in the group of 50-49-year
olds (75%), the lowest in the group of patients beyond 70 (nearly 50%). The group of patients with one-sided noncement
hip joint (fracture) endoprosthesing was composed of 44 patients: 16 men (36%) and 28 women (64%). The patients were
ascribed to following age groups: 50-59 years – 5 pts; 60-69 years – 11 pts. Good results of treatment were found in 37%,
satisfactory in 48%, and unsatisfactory in 15%. In age group 50-59 years, the satisfactory and good results were found in
2 and 3 patients, respectively. In the group of 60-69-year olds there were good results in 2 pts, satisfactory in 6 pts and
unsatisfactory in 3 pts. In age group 70-79 years, good results of treatment were found in 9 pts, satisfactory in 12 pts, and
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unsatisfactory in 4 pts. The group with fractures in the trochanter area included 45 patients, who were treated operationally and conservatively. When performing an osteosynthesis with a bone plate, the good results were seen in 81% and satisfactory in 19%; while with a skeletal traction there were good results in 73% and satisfactory results in 27%.
In conclusion, the findings of study indicate serious medico-social implications of the osteoporosis ands gravest complications – the proximal hip fractures. When choosing proper therapy tactics, one should take into account the patient’s
age, type of fracture, overall health condition as well as the pronouncement of bone tissue structural-functional state disturbances.
P09
STATUS TKANKI KOSTNEJ W RELACJI DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I SPOŻYCIA PRODUKTÓW
MLECZNYCH I WAPNIA W PARACH RODZINNYCH MATKA-CÓRKA. BADANIA WSTĘPNE
Pabjan K.1, Wądołowska L.2, Słowińska M. A.2, Człapka-Matyasik M.3, Niedźwiedzka E.2
Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce
2
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
3
Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

1

Słowa kluczowe: gęstość mineralna kości (BMD), aktywność fizyczna, produkty mleczne, spożycie wapnia, matki, córki
Wstęp. Postawiono hipotezę, że istnieje podobieństwo pomiędzy matkami i córkami dotyczące relacji pomiędzy statusem tkanki kostnej, stylem życia i spożyciem produktów mlecznych i wapnia.
Cel. Analiza zróżnicowania gęstości mineralnej tkanki kostnej u par rodzinnych matka-córka w mlecznych i wapnia.
Metody. Badaniami objęto 39 par rodzinnych matka-córka, w wieku odpowiednio 44.3+/-5.3 lat i 17.0+/-2.5 lat. Metodą częstotliwości spożycia żywności (kwestionariusz ADOS-Ca) określono zwyczajowe spożycie wapnia z produktów
mlecznych, a następnie z dziennej racji pokarmowej (CRP, mg/osobę/dzień). Dla każdej osoby obliczono z-wartości indywidualnego spożycia wapnia i oceniono indywidualne ryzyko nieodpowiedniego spożycia wapnia z CRP (z-wartość<-1).
Gęstość mineralną tkanki kostnej (BMD) i zawartość minerału kostnego (BMC) oznaczono metodą dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA). Aktywność fizyczną określono w MET-minutach/dzień używając kwestionariusza IPAQ.
Pary rodzinne matka-córka podzielono na 3 podgrupy (T1, T2, T3) wg zakresów tercylowych BMD matek/córek (odpowiednio matki: T1:<358 mg/cm2; T2: 358,5¸401,4 mg/cm2; T3:> 401,4 mg/cm2; córki: T1:<303,6 mg/cm2; T2: 303,6¸362,8
mg/cm2; T3:>362,8 mg/cm2).
Wyniki. Nie stwierdzono korelacji między matkami i córkami w spożyciu produktów mlecznych i wapnia, BMC, BMD
i aktywności fizycznej. Nieodpowiednie spożycie wapnia z CRP (z-wartość<-1) miało 90% matek i 80% córek. Matki T3
i T2 spożywały istotnie więcej wapnia niż matki T1 (odpowiednio 858 i 711 vs. 217 mg/day), lecz nie różniły się poziomem aktywności fizycznej (średnio 2149 Met-minut/dzień). U matek wzrost gęstości mineralnej kości był związany z istotnym wzrostem (p trendu <0,05) spożycia sera dojrzewającego, jogurtu naturalnego, mleka w postaci napojów. Dwukrotnie
więcej matek T3 niż matek T1 deklarowało codzienne spożywanie produktów mlecznych w wieku szkolnym (odpowiednio 85% vs. 42%). Córki T3 miały istotnie większą aktywność fizyczną niż córki T1 (odpowiednio 1969 vs. 1151 MET-minut/dzień), lecz u córek nie stwierdzono różnic w spożyciu wapnia z CRP (T1: 720 mg/dzień; T2: 1054 mg/dzień;
T3: 655 mg/dzień). Małą aktywność fizyczną (<600 MET-minut/dzień) miało prawie 2 razy więcej córek niż matek (odpowiednio 23% i 13%), zaś ponad 3 razy więcej córek niż matek spożywało produkty wzbogacone w wapń (odpowiednio 69% vs. 18%).
Podsumowanie. Pomiędzy matkami i córkami nie stwierdzono podobieństwa w spożyciu produktów mlecznych i wapnia, aktywności fizycznej i statusie tkanki kostnej. Wyższej BMD matek sprzyjało większe spożycie produktów mlecznych
i wapnia aktualnie i w przeszłości, zaś wyższej BMD córek – większy poziom aktywności fizycznej. Stwierdzone trendy
wymagają potwierdzenia w próbie o większej liczebności.
Badania realizowano w ramach projektu MODAF (Nr N N312 2862 33) finansowanego przez MNiSW.
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P09
STATUS OF BONE TISSUE IN RELATION TO PHYSICAL ACTIVITY AND CONSUMPTION OF DAIRY
PRODUCTS AND CALCIUM IN MOTHER-DAUGHTER FAMILY PAIRS. PILOT STUDY
Pabjan K.1, Wądołowska L.2, Słowińska M. A.2, Człapka-Matyasik M.3, Niedźwiedzka E.2
Faculty of Physical Education and Tourism, Holy Cross University of Kielce, Kielce, Poland
2
Department of Human Nutrition, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
3
Department of Human Nutrition and Hygiene, Poznan University of Life Sciences, Poznań, Poland

1

Key words: bone mineral density (BMD), physical activity, dairy products, calcium intake, mothers, daughters
Rationale. A hypothesis of similarity between mothers and daughters as regards relations between the status of bone
tissue, lifestyle and consumption of dairy product and calcium was put forward.
Objectives. The analysis of the diversity concerning bone mineral density in mother-daughter family pairs in relation
to their physical activity and consumption of dairy products and calcium.
Methods. The research involved examination of 39 mother-daughter family pairs, aged 44.3+/-5.3 and 17.0+/-2.5, respectively. Using the food consumption frequency method (ADOS-Ca questionnaire), the customary intake of calcium in
dairy products and subsequently, in a daily diet (DD, mg/person/day) was established. For each person the z-score of the
calcium intake was calculated and then the personal risk of inadequate calcium intake from DD (z-score<-1) was assessed.
Bone mineral density (BMD) and bone mineral content (BMC) was determined by dual-energy x-ray absorptiometry
(DXA). Physical activity was expressed in MET-minutes/day, on the basis of the IPAQ questionnaire. The mother-daughter family pairs were divided into 3 groups (T1, T2, T3) according to tercile ranges of mothers” /daughters” BMD (mothers: T1:<358 mg/cm2; T2: 358.5¸401.4 mg/cm2; T3:>401.4 mg/cm2; daughters: T1:<303.6 mg/cm2; T2: 303.6¸362.8
mg/cm2; T3:>362.8 mg/cm2, respectively).
Results. There were no correlations between mothers and daughters in dairy products and calcium intake, BMC, BMD
and physical activity. The inadequate calcium intake from DD (z-score<-1) was found in 90% of mothers and 80% of
daughters. T3 and T2 mothers consumed significantly more calcium than T1 mothers (858 and 711 vs. 217 mg/day, respectively), but they did not differ in physical activity level (2149 MET-minutes/day on average). Among mothers the BMD increase was connected to the significant increase (p trend <0.05) of cheese, natural yoghurt and drank milk. Twice more T3
mothers than T1 mothers declared daily dairy products consumption in school age (85% vs. 42%, respectively). T3 daughters
had a significantly higher level of physical activity than T1 daughters (1969 vs. 1151 MET-minutes/day, respectively), but no
differences in daily calcium intake were found in daughters (T1: 720; T2: 1054; T3: 655 mg/day). Low physical activity (<600
MET-minutes/day) was demonstrated by almost twice as many daughters as mothers (23% and 13%, respectively) and calcium-fortified foods were consumed by over 3 times more daughters than mothers (69% vs. 18%, respectively).
Conclusions. There was no similarity between mothers and daughters in dairy products and calcium intake, physical activity and bone tissue status. Higher BMD of mothers was favoured by higher consumption of dairy products and calcium,
while higher BMD of daughters – by a higher level of physical activity. These trends require a confirmation on a bigger sample.
The study was completed under the MODAF project (No. N N312 2862 33) and funded by the Polish Ministry of Science
and Higher Education.
P10
QUS VERUS DXA IN DIAGNOSING BONE DEMINERALIZATION IN ESRD PATIENTS
Bucuras D., Marginean O., Militaru A.
University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara, Romania
Key words: DXA, ESRD patients hypogonadism, hyperparathyroidism
Backgound. ESRD is associated with reduce bone mineral density compared with aged-matched healthy controls.
DXA is the standard noninvasive method to asses BMD. QUS is inexpensive, mobile, easy to perform, radiation free, recognize for screening abilities and risk fracture prediction in normal population. This study assessed the ability of QUS
versus DXA in determine low bone mass in haemodialised population.
Material Methods. Patients in the evidence of the Haemodialysis and Renal Transplantation Center form the County
Hospital nr. 1, performed DXA (anteroposterior technique, Delphi W device, Hologic Inc.), and also QUS (Sahara device,
Hologic Inc.). Correlation between DXA and QUS parameters were performed. Receiver operator characteristic curves
(ROC) were plotted for BUA, SOS and QUI and used to define cut-off values for best sensitivities and specificities for all
parameter. WHO T score diagnosis of osteoporosis and osteopenia were used. We also used the UK NOS strategy to define the interval of the best QUS diagnostic parameter, to identify with 90% sensitivity and 90% specificity different degrees of bone demineralization.
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Results. We analised 131 patients (63 females and 68 males), mean age 47,776±12, 32 years, being in haemodialysis
for a mean period of mean 51,488±4,686 months. BUA (r = 0,613/0,447) and QUI (r = 0,613/0,502) seem to be the parameters of choice when considering BMD at cortical level. Areas under ROC for BUA and SOS in diagnosis of osteoporosis and osteopenia, have a sensibility of 76, 1%- 76, 1%, respectively a specificity of 72, 5%-77, 8%. The values for osteoporosis are even better, for 77% and 84%. The identified cutoff levels for QUI are 76,1 (osteopenia) and 69,6 (osteoporosis). The diagnostic value of QUS) when reporting QUI= are even higher when we did define the proper interval.
Conclusion. DXA and QUS parameters correlate significantly. The best QUS diagnostic parameter comoared to DXA
is QUI. It has the ability to identify low bone mass (sensitivity of 60/80%), but also can discriminate very well the „healthy bone” subjects (specificity of 75%). Using the 90-90 approach, we identify the precise interval for QUI values that allows the best diagnostic of bone demineralization.
P11
OSTEOPOROZA WTÓRNA U DOROSŁEJ PACJENTKI Z NIELECZONĄ WRODZONĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ
PRZYSADKI – TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE – OPIS PRZYPADKU
Skowrońska-Jóźwiak E., Lewiński A.
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: wrodzona niedoczynność przysadki
52-letnia pacjentka została skierowana do Kliniki Endokrynologii z podejrzeniem niedoczynności przysadki. Przed 8
laty przebyła złamanie szyjki kości udowej. We wstępnym badaniu zwróciła uwagę niskorosłość: 116 cm wzrostu i niska
masa ciała (19 kg), osłabienie, blada, sucha, zimna, łuszczącą się skórę, przerzedzone włosy na głowie, brak owłosienia
pachowego oraz łonowego. W badaniach dodatkowych stwierdzono niedokrwistość, hiponatremię, hiperlipidemię. Po
przeprowadzeniu szczegółowa diagnostyki endokrynologicznej stwierdzono wielohormonalną niedoczynność przysadki
oraz wtórną nadczynność przytarczyc, prawdopodobnie na tle niedoboru wapnia i witaminy D3. Jakkolwiek badania densytometryczne ujawniły wybitnie obniżoną BMD, to jednak powstaje pytanie czy wyniki należy odnieść do wieku metrykalnego (52 lata) czy wieku kostnego (13 lat) pacjentki. Terapia substytucyjna chorej nie jest prowadzona klasycznie, chora otrzymuje tyroksynę i hydrokortyzon, nie wdrożono leczenia estrogenowego (brak zgody), ani hormonu wzrostu (tego
typu terapia u osób dorosłych w Polsce nie jest refundowane). Ponadto zastosowano leczenie wapniem i witaminą D. Uzyskano wyraźną poprawę kliniczną i densytometryczną. Wdrożono leczenie alendronianem w dawce 70 mg co 14 dni.
Wrodzona niedoczynność przysadki jest bardzo rzadkim schorzeniem, większość przypadków jest diagnozowana i leczona od wczesnego dzieciństwa. Wskutek opóźnionego rozpoznania i leczenia doszło u pacjentki do rozwoju osteoporozy wtórnej o wieloczynnikowej etiopatogenezie (niedobór estrogenów, niedobór hormonu wzrostu – a tym mechanizmienieosiągnięcie szczytowej masy kostnej, a także wtórna nadczynność przytarczyc oraz palenie papierosów i przewlekły
brak wysiłku fizycznego). Przedstawiony przypadek stanowi przykład poważnych konsekwencji opóźnionego rozpoznania
i wdrożenia leczenia.
P11
SECONDARY OSTEOPOROSIS IN AN ADULT PATIENT WITH CONGENITAL, UNTREATED
PANHYPOPITUITARISM – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC OBSTACLES – A CASE REPORT
Skowrońska-Jóźwiak E., Lewiński A.
Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases, Medical University in Lodz
Key words: congenital parathyroidoism
A 52-years, female old patient was referred to the Department of Endocrinology with suspected hypopituitarism.
In 2001, she had femoral bone fracture. Her short stature (116 cm) drew attention during preliminary examination on admission. Other features, observed during physical examination, included low body weight (19 kg), weakness, pale, dry, cold
and exfoliating skin, thinned hair on the head, while complete lack of any axillary or pubic hair. Laboratory tests revealed anaemia, hyponatraemia and hypercholesterolemia. Following detailed endocrine diagnostics, multihormonal hypopituitarism and
secondary hyperparathyroidism were demonstrated (probably due to deficiency of calcium and vitamin D3). Despite the fact
that densitometric examination revealed significantly decreased BMD, a question arises, whether the obtained results should
be referred to the patient’s calendar age (52 years) or bone age (13 years). The replacement therapy, received by the patient, is
not administered according to the classical mode; the patient receives thyroxin and hydrocortisone, while neither oestrogen therapy (patient’s refusal) nor GH therapy (this therapy, when applied in adult patients, is not reimbursed in Poland) has been implemented. Additionally, a combined therapy calcium and vitamin D has been administered. A clear clinical and densitometric
improvement was obtained. Alendronate treatment was administered in dose of 70 mg per fortnight.
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Congenital hypopituitarism is a very rare disease, the majority of its cases being diagnosed and treated from early childhood This case is an example of secondary osteoporosis with multifactorial pathogenesis (oestrogen deficiency, GH deficiency and – in this mechanism – suboptimal peak bone mass, as well as secondary hyperparathyroidism, smoking and
chronic lack of physical activity). The reported case is an example of serious consequences resulting from delayed diagnosis and treatment.
P12
OCENA GĘSTOŚCI TKANKI KOSTNEJ KRĘGOSŁUPA (ODCINEK LĘDŹWIOWY) PACJENTEK
Z ROZPOZNANYM CZYNNOŚCIOWYM PODWZGÓRZOWYM BRAKIEM MIESIĄCZKI
Podfigurna-Stopa A., Męczekalski B.
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: gęstość tkanki kostnej, osteoporoza, podwzgórzowy brak miesiączki
Podwzgórzowy brak miesiączki o charakterze czynnościowym spowodowany jest dysregulacją wydzielania GnRH
i w konsekwencji zaburzeniem funkcjonowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej. Jedną z głównych przyczyn
wystąpienia czynnościowych zaburzeń podwzgórza jest ujemny bilans energetyczny, wynikający ze znacznej utraty masy
ciała, nadmierny wysiłek fizyczny lub stres. Obserwowany u tych pacjentek brak miesiączki wiąże się z odległymi konsekwencjami niedoboru estrogenów takimi jak zaburzenie funkcji rozrodczej, niepłodność oraz może prowadzić do obniżenia gęstości tkanki kostnej szczególnie w obrębie kręgosłupa. Zmiany w obrębie kręgosłupa o charakterze osteopenii czy
osteoporozy zwiększają ryzyko złamań osteoporotycznych.
Cel pracy. Ocena gęstości tkanki kostnej u pacjentek z rozpoznanym czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki.
Materiał. 30 pacjentek w wieku 17-32 lat z rozpoznaniem czynnościowego podwzgórzowego braku miesiączki. Kobiety spełniały następujące kryteria:
– rozpoznanie wtórnego braku miesiączki, określanego jako brak miesiączki przez okres dłuższy niż 90 dni, niezwiązany z ciążą,
– obniżone stężenie LH w surowicy krwi – (poniżej 5 jm./ml),
– obniżone stężenie FSH w surowicy krwi (poniżej 5 jm./ml).
Metodyka. Ocena stężenia hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizującego (LH), estradiolu (E2) w surowicy krwi. Ocena gęstości tkanki kostnej odcinka lędźwiowego kręgosłupa za pomocą badania densytometrycznego.
Wyniki. Pacjentki z rozpoznanym czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki charakteryzują się gęstością
tkanki kostnej w odcinku L1-L4 kręgosłupa lędźwiowego średnio Z-score –1,16 g/cm3. Przytoczone wyniki świadczą
o zmianach o charakterze osteopenii odcinka lędźwiowego kręgosłupa u tych pacjentek.
Wnioski. Stany związane z hipoestrogenizmem takie jak niewydolność podwzgórzowo-przysadkowa prowadzą do
istotnego obniżenia gęstości tkanki kostnej. Istotne znaczenie w zapobieganiu takich powikłań jak osteoporoza ma wykonywanie badań densytometrycznych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pozwala to na wczesne wykrycie zaburzeń w zakresie gęstości tkanki kostnej i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia.
P12
THE ESTIMATION OF SPINAL BONE MASS DENSITY (LUMBAR PART SPINE) OF PATIENTS WITH
FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA
Podfigurna-Stopa A., Męczekalski B.
Department of Gynaecological Endocrinology Karol Marcinkowski University of Medical Sciencies in Poznań, Poland
Key words: bone mass density, osteoporosis, hypothalamic amenorrhea
Introduction. Functional hypothalamic amenorrhea is caused by dysregulation of GnRH secretion and leads to dysfunction of hypothalamic-pituitary-ovarian axis. One of the main causes of functional hypothalamic disorders is negative
energy balance, due to significant weight loss, and also excessive exercise or severe stress. Functional hypothalamic amenorrhea in these patients is related to further consequences of hypoestrogenism such as reproduction dysfunction, infertility and can lead to bone density decrease mainly in the vertebral column. Changes in the vertebral column such as osteopenia or osteoporosis can increase the risk of osteoporotic fractures occurrence.
The aim of the study. The estimation of bone mass density in patients with functional hypothalamic amenorrhea.
Material. 30 patients in the age of 17-32 with functional hypothalamic amenorrhea. Women meet the following requirements:
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– at least a 3 months history of amenorrhea not due to pregnancy,
– at least one documented less then 5 U/ml serum LH levels,
– one documented less then 5 U/ml serum FSH levels
Methods. The concentration of serum folliculotrophin (FSH), lutropin (LH) and estradiol (E2) by radioimmunoassay
(RIA). The estimation of lumbar spine bone mass density by densitometry (DEXA).
Results. Patients suffering from functional hypothalamic amenorrhea are characterized by decreased lumbar spine (L1-L4) bone density average Z-score: – 1,16 g/cm3.
Conclusions. Conditions related to hypoestrogenism such as of hypothalamus and pituitary insufficiency lead to essential
decrease of bone density. Performing densitometry has a crucial meaning in prevention of lumbar spine osteopenia and osteoporosis. The densitometry provides bone density disorders detection and enables introduction of appropriate treatment.
P14
DEPRESJA I JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET Z OSTEOPOROZĄ POMENOPAUZALNĄ
Bączyk G.¹, Opala T.², Kleka P.³
¹ Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
² Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
³ Zakład Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Słowa kluczowe: depresja, jakość życia, osteoporoza pomenopauzalna, Qualeffo 41, HADS
Wstęp. Ocena jakości życia chorych z osteoporozą dotyczy następujących dziedzin jakości życia: fizycznej, emocjonalnej, społecznej, bólu. Jakość życia mierzona może być w celu porównania różnych metod leczenia. Ocena jakości życia może być również użyteczna w badaniach epidemiologicznych w celu ustalenia obciążenia chorobą oraz w celu oceny
efektywności leczenia. Głównym zadaniem opieki zdrowotnej jest utrzymanie niezależności tych chorych oraz zabezpieczenie przed pogorszeniem się jakości życia.
Cel. Celem badań była ocena poziomu depresji i jakości życia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną.
Socjodemograficzne zmienne zbierano przy użyciu opracowanego kwestionariusza. Poziom depresji oceniano z wykorzystaniem polskiej skali HADS, natomiast jakość życia uwarunkowanej stanem zdrowia oceniano przy pomocy polskiej
skali Qualeffo 41. Skala ta zawiera dziedziny: ból, funkcjonowanie fizyczne (codzienne zajęcia, prace domowe, możliwość
poruszania się), funkcjonowanie społeczne (spędzanie wolnego czasu), funkcjonowanie psychiczne (nastrój), percepcję
stanu zdrowia. Ponadto skala pozwala ocenić ogólną jakość życia badanych. Oceny dokonuje się obliczając średnie wartości według opracowanego przez autorów algorytmu, przy czym, im wyższa wartość średnia tym gorsze oceny funkcjonowania i jakości życia badanych.
Wyniki. badań wykazały wyższy poziom depresji i lęku oraz wyższe wartości średnie w poszczególnych podskalach
Qualeffo 41 dla kobiet z osteoporozą w porównaniu z grupą kontrolną. Poziom bólu skali Qualeffo 41 był również wyższy
u kobiet z osteoporozą niż u kobiet z grupy kontrolnej. Poziom depresji i lęku korelował z bólem pleców, funkcjonowaniem fizycznym oraz funkcjonowaniem emocjonalnym (p<0.01; p< 0.05)).
Stan emocjonalny może być wyznacznikiem zaburzeń funkcjonowania kobiet z osteoporozą. Kobiety z osteoporozą
wymagają wsparcia emocjonalnego, co należałoby uwzględnić w planowaniu opieki środowiskowej nad tymi kobietami.
P14
DEPRESSION AND QUALITY OF LIFE IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH OSTEOPOROSIS
Bączyk G.¹, Opala T.², Kleka P.³
¹ Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
² Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
³ Zakład Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Key words: depression, quality of life, postmenopausal osteoporosis, Qualeffo 41, HADS
Introduction. Evaluation of quality of life of patients with osteoporosis concerns three domains: physical, emotional,
social and pain. Quality of life can be measured to compare the effect of different treatments in patients osteoporosis. The
assessment of quality of life is also useful in epidemiology studies to estimate the burden of disease and to evaluate the ef-
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fectiveness of different treatment. The principal goals of health care for patients with joint disorders are to maintain independence and preserve good quality of life.
Purpose. This study was evaluated depression level and quality of life in postmenopausal women with osteoporosis.
Methods. Sociodemographic characteristics were gathered using a sociodemographic questionnaire. The depression level was evaluated by polish version of HADS, health related quality of life was evaluated by polish version of Qualeffo 41.
That scale includes such a domains as: pain, physical function (ADL), social function (spending free time), mental function, general health perception. Furthermore Qualeffo 41 allows to evaluate global functioning and quality of life examined people. The evaluation is made by calculating medium value, according to algorithm elaborated by authors. The higher
medium values the worse evaluations of functioning and quality of life.
Results. Results showed that HADS, pain level and Qualeffo 41 scores were higher in patients with osteoporosis than
in control group. HADS scores correlated with pain, physical function and emotional function (p<0.01; p< 0.05)
Conclusion. Emotional status may be impaired in osteoporosis. Postmenopausal women need psychological support.
P15
CO PACJENCI CHORUJĄCY NA OSTEOPOROZĘ WIEDZĄ O SWOJEJ CHOROBIE?
Chrzan B. R.
Oddział Chirurgiczno-Ortopedyczny, Szpital Hammerfest, Norwegia
Osteoporoza stanowi poważny problem medyczny, ekonomiczny, społeczny i psychologiczny. Chorobę charakteryzują zmiany w kości polegające na jej zmniejszonej wytrzymałości zwiększającej ryzyko złamań. Złamania bliższego końca
kości udowej są jej najpoważniejszym powikłaniem. Po przebytym złamaniu w ciągu roku umiera 20% kobiet i 30% mężczyzn, 25% osób wymaga długotrwałego leczenia, a 50% staje się niepełnosprawna.
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy pacjentów cierpiących na osteoporozę.
Materiał i metody. Badaniem objęto 180 osób (90 mężczyzn i 90 kobiet) w wieku 60-78 lat leczonych w tutejszym szpitalu z powodu osteoporozy w latach 2007-8. pacjenci wypełniali autorską anonimową ankietę. Udział w badaniu był dobrowolny.
Wyniki. 86% chorych nie było w pełni zorientowanych w swoim stanie zdrowia, 65% czerpało wiedze na temat choroby od znajomych i rodziny, 96% uważało, że schorzenie niesie ograniczenia w życiu codziennym, 84% nie widziało potrzeby zwiększenia swojej aktywności fizycznej, 76% uważało, iż jedyną możliwość leczenia stanowi farmakoterapia, 98%
obawiało się upadków.
Wnioski. Chorzy z uwagi na wiek i wykształcenie w różnym stopniu interesują się swoją chorobą. Wiadomości uzyskane z ankiety przyczynią się w sposób istotny do zrozumienia problemów dotykających pacjentów i wypracowania kompleksowego modelu postępowania.
P15
WHAT THE PATIENTS SUFFERING FROM OSTEOPOROSIS KNOW ABOUT THEIR DISEASE?
Chrzan B. R.
Surgical & Orthopedic Ward, Hammerfest Hospital, Norway
Osteoporosis is a serious medical, economic, social, and psychological problem. The disease is characterized by lesions
in bones consisting in its reduced strength, increasing the risk of fractures. The most important complications are the fractures in the closer ends of femoral bones. After past fractures 20% females and 30% males, 25% persons require long time
treatment and 50% become handicapped.
The purpose of this paper was evaluating the scope of knowledge of patients suffering from osteoporosis.
Material and methods. Studies were performed on 180 persons (90 women and 90 men) at the age of 60 to 78 years,
treated in our hospital for osteoporotic fractures in the period from 2000 to 2007. The patients filled an author’s anonymous survey. Participation in the study was voluntary.
Results. 86% patients were not fully aware about their health condition. 65% were informed about their disease by
families and friends, 96% believed that their disease causes restrictions in everyday life, 84% did not see any need of increasing their physical activities, 76% believed that the only chance of treatment is in pharmacotherapy, 96% were afraid
of falls.
Conclusions. the patients due to their age and education standards are interested in various degrees in their disease. Information obtained from the survey contributes to better understanding of the problems of patients” concern and to elaborating a comprehensive model of procedures.
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P16
WYSTĘPOWANIE NIEZALEŻNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZŁAMANIA U OSÓB STARSZYCH O RÓŻNYM STOPNIU ODŻYWIENIA
Słowińska M. A., Wądołowska L.
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Katedra Żywienia Człowieka,
ul. Słoneczna 44A, 10-718 Olsztyn
Słowa kluczowe: niezależne czynniki ryzyka złamania, osoby starsze, stan odżywienia
Celem pracy była analiza niezależnych czynników ryzyka złamania w powiązaniu ze stanem odżywienia osób starszych.
Badania przeprowadzono na przełomie 2007 i 2008 roku u 211 osób (134 kobiet i 77 mężczyzn) w wieku od 68 do 88
lat (średnio 77,6±4,3) zamieszkałych w Olsztynie. Stan odżywienia określono za pomocą międzynarodowego kwestionariusza do badania minimalnej oceny stanu odżywienia (MNA). Według zaleceń WHO i IOF 2007 przyjęto niezależne czynniki ryzyka złamania i wyliczono 10-letnie bezwzględne ryzyko złamania (RB-10). Wśród osób o różnym stanie odżywienia porównano wartości RB-10 i częstość występowania niezależnych czynników ryzyka złamania. Analizę prowadzono
programem STATISTICA v8.0 przy p≤0,05.
Ryzyko niedożywienia stwierdzono u 28% próby, a niedożywienie u dwóch osób (1% próby). Ryzyko niedożywienia
częściej dotyczyło kobiet niż mężczyzn (34% wobec 17%). Średnio RB-10 wynosiło 28,1 i było istotnie wyższe u kobiet
niż mężczyzn (34,6 wobec 16,7). Nie odnotowano współzależności pomiędzy częstością występowania niezależnych czynników ryzyka złamania a stanem odżywienia, za wyjątkiem palenia papierosów. Osoby z ryzykiem niedożywienia niemal 9-krotnie częściej paliły papierosy niż osoby dobrze odżywione.
Badana próba osób starszych charakteryzowała się wysokim ryzykiem niedożywienia i 10-letnim bezwzględnym ryzykiem złamania. Niezależne czynniki ryzyka złamania były w większym stopniu związane z płcią niż stanem odżywienia
badanych osób starszych.
P16
THE OCCURRENCE OF INDEPENDENT FACTORS OF FRACTURE RISK IN ELDERLY PERSONS WITH
VARIED NUTRITIONAL STATUS
Słowińska M. A., Wądołowska L.
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Departament of Human Nutrition, Poland
Keywords: elderly persons, independent factors of fracture risk, nutritional status
The aim of the paper was to analyse independent factors of the risk of fracture in relation to the nutritional status of elderly persons.
The research was conducted in 2007 and 2008 on 211 persons (134 women and 77 men) at the age of 68-88 (77.6±4.3
on average), living in Olsztyn. Nutritional status was determined by means of an international questionnaire for conducting a mini-nutritional assessment (MNA). Independent factors of fracture risk were assumed according to WHO and stical analysis was conducted using STATISTICA v8.0 software, at p≤0.05.
Risk of malnutrition was found in 28% of the sample, and malnutrition was found in the case of two persons (1% of
the sample). Risk of malnutrition more frequently concerned women than men (34% as compared with 17%). On average,
RB-10 amounted to 28.1 and was significantly higher in women than in men (34.6 as compared with 16.7). No relations between the frequency of the occurrence of independent factors of the risk of fracture and the nutritional status were observed,
apart from smoking. Persons at risk of malnutrition smoked almost nine times more frequently than well-nourished persons.
The examined sample of the elderly was characterized by a high risk of malnutrition and a high 10-year absolute risk
of fracture. Independent factors of fracture risk were to a higher extent related to the gender than to the nutritional status
of the elderly persons examined.
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P17
WYSTĘPOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH W POPULACJI
KRAKOWSKIEJ
Milert A.1, Jurgiełan A.1, Borowy P.2, Król D.1, Czerwiński E.1,2
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Coll. Med. Uniwersytetu Jagiellońskiego
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
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Słowa kluczowe: FRAX®, złamania osteoporotyczne, czynniki ryzyka, osoby starsze
Wstęp. Najważniejszymi następstwami osteoporozy są złamania. Mogą one skutkować utratą samodzielności osoby
starszej, obciążeniem opiekuńczym rodziny i dużymi wydatkami dla budżetu państwa. Identyfikacja czynników ryzyka złamań oraz częstości ich występowania ma podstawowe znaczenie w zapobieganiu złamaniom u osób starszych. Dostępny
on-line kalkulator ryzyka złamania FRAX® oparto na wynikach badań populacji z 9 krajów, jednakże dla Polski takie badania nie istnieją. Z tego powodu jego stosowanie dla osób starszych w Polsce ma pewne ograniczenia.
Celem pracy jest określenie częstotliwości występowania poszczególnych czynników ryzyk złamań osteoporotycznych w populacji kobiet po 50 roku życia.
Materiał i metody. Wśród 2075 kobiet pow. 50 roku życia, które zgłosiły się do Krakowskiego Centrum Medycznego
przed 9-12 laty w celu wykonania badania densytometrycznego, przeprowadzono standardową ankietę, zawierającą pytania dotyczące m.in. czynników ryzyka złamania wymienianych we FRAX®.
W okresie od stycznia do marca 2009 roku ponownie przeprowadzono telefonicznie tą samą ankietę. Ostatecznie grupę badawczą stanowiło 501 kobiet w wieku 50-83 lata (śr. 64,2, SD 6,9). Dane uzyskane w obydwu badaniach poddano
podstawowej analizie statystycznej.
Wyniki. Analizie statystycznej poddano częstość występowania czynników ryzyka osteoporotycznego, wykorzystywanych we FRAX®.
Przebyte jakiekolwiek złamanie włączając kręgosłup objawowy wystąpiło w I badaniu u 150 badanych (29,9%), natomiast w okresie między badaniami wystąpiły nowe złamania u 107 osób (21,4%). Złamanie szyjki kości udowej u rodziców w I badaniu miało miejsce u 46 osób (9,2%), w II u 48 osób (9,6%). I badaniu 69 osób (13,8%) paliło papierosy, obecnie pali 37 badanych (7,4%). Pice alkoholu w ilości przynajmniej 3 lub więcej jednostki na dobę zgłaszała w I i II badaniu 1 osoba (0,2%). 13 osób (2,6%) w I badaniu zażywało glikokortykosterydy (GKS) w II badaniu 32 osoby (6,4%).
Na RZS (Reumatoidalne Zapalenie Stawów) w I badaniu chorowało 12 ankietowanych (2,4%), w II badaniu 21 osób
(4,2%). Osteoporozę wtórną stwierdzono u 66 osób (13,2%) w I badaniu oraz u 107 osób (21,4%) w II badaniu.
Z powyższych badań wynika, iż najczęstszymi czynnikami ryzyka występującymi w populacji krakowskiej są: przebyte w przeszłości złamanie niskoenergetyczne oraz występowanie osteoporozy wtórnej. Na przestrzeni okresu obserwacji
o 8,2% wzrosło występowanie osteoporozy wtórnej, o 3,8% zażywanie glikokortystrydów a o 1,8% występowanie RZS.
Nie zmieniła się częstość picia alkoholu, natomiast o 6,4% zmniejszyła się liczba kobiet palących papierosy.
Porównanie uzyskanych wyników badań własnych do innych badań populacyjnych na terenie Polski (PWP-OS, BOS-2) wskazuje na zbliżone wartości odsetka kobiet u których wystąpiło złamanie (29,9% w badaniach własnych vs 27%
BOS-2), natomiast złamanie u rodziców wystąpiło dwa razy częściej (PWP-OS). W badaniach własnych znacznie mniej
kobiet pali papierosy (13,8% w I badniu i 7,4% w II badaniu vs 20,6% badanie PWP-OS).
Wnioski. 1. Wyniki badań własnych, prowadzonych w populacji krakowskiej, wskazują na różnice w częstości występowania poszczególnych czynników ryzyka w porównaniu z wynikami badań prowadzonych w północno-wschodniej Polsce. 2. Na przestrzeni 9-12 lat obserwacji zaobserwowano wzrost częstości występowania większości czynników ryzyka
złamania osteoporotycznego, czego przyczyną mogą być fizjologiczne procesy starzenia się. 3. Znaczący wzrost częstości
występowania osteoporozy wtórnej oraz przyjmowanie leków sterydowych może być spowodowany występowaniem
schorzeń współistniejących w badanej populacji. 4. Problematyczne wydaje się pytanie o picie alkoholu w ilości przekraczającej 3 jednostki na dobę, ponieważ w całej badanej populacji tylko jedna osoba zgłosiła ten fakt, co jak wynika z doświadczeń autorów może być mało wiarygodne.
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Introduction. Fractures are the main consequences of osteoporosis. They may result in the loss of patient’s independency, need for the family to provide additional care and large expenses for the state budget. Identification of risk factors
and the frequency of fractures is of main importance in the prevention of fractures among elderly people. The FRAX® fracture risk calculator, available online, is based on the results of research conducted on populations from 9 countries; however, there is no such research for Poland. Thus the use of the tool in case of elderly people in Poland is somewhat limited.
The aim of the work is to determine the incidence of individual risk factors for osteoporotic fractures in the population of women above 50 years of age.
Data and methods. A standard questionnaire was conducted, which included questions referring among others to the
risk factors listed in FRAX®, among 2075 women above 50 years of age who made an appointment in Krakowskie Centrum Medyczne to perform a densitometric examination 9-12 years ago.
Between January and March 2009 the same questionnaire was once again completed on the phone. The final study
group consisted of 501 women aged 50 to 83 (average: 64.2 years old; SD 6.9). Data obtained from both surveys was subjected to basic statistical analysis.
Results. A statistical analysis of the incidence of risk factors for osteoporotic fractures used in FRAX® was performed.
A fracture, including symptomatic spinal fracture, occurred in study I in 150 examined persons (29.9%), and in the period between studies new fractures occurred in 107 persons (21.4%). In study I, femoral neck fracture in parents occurred
in 46 persons (9.2%), and in study II – 48 persons (9.6%). In study I, 69 persons (13.8%) smoked cigarettes, at present 37
examined persons are smokers (7.4%). Drinking alcohol in the amount of 3 or more units per 24 hours was reported by
1 person both in study I and II (0.2%). 13 persons (2.6%) in study I took glucocorticoids (GC) and in study II – 32 persons
(6.4%). 12 examined persons (2.4%) in study I and 21 persons in study II (4.2%) suffered from rheumatoid arthritis (RA).
Secondary osteoporosis was diagnosed in 66 persons (13.2%) in study I and 107 persons (21.4%) in study II.
The results of the above mentioned studies suggest that the most common risk factors in the population of Krakow are:
the history of low-energy fractures and secondary osteoporosis. During the study period the incidence of secondary osteoporosis increased by 8.2%, the intake of glucocorticoids by 3.8%, and the incidence of rheumatoid arthritis by 1.8%. There
is no change in the incidence of hip fractures in parents as well as alcohol intake, but the number of women who smoke cigarettes decreased by 6.4%.
The comparison of the results obtained in the own study to other population studies on the territory of Poland (PWP-OS, BOS-2) shows a similar number of women who suffered from an osteoporotic fracture (29.9% in the own study
vs 27% in BOS-2), and a fracture in parents occurred twice as often (PWP-OS). In the own study a considerably lower
number of women smoke cigarettes (13.8% in study I and 7.4% in study II vs 20.6% in study PWP-OS).
Conclusions. 1. Results of the own study performed on the Krakow population show differences in the incidence of
particular risk factors, as compared to the results of studies conducted in the north-east Poland. 2. The incidence of most
risk factors for osteoporotic fractures increased in the period of 9-12 year observation, which may be the result of the physiological processes of ageing. 3. The significant increase in the incidence of secondary osteoporosis and the intake of steroids may be caused by the incidence of concomitant conditions in the examined population. 4. The question referring to
the amount of alcohol intake grater than 3 units per 24 hours appears to be problematic, because only one person in the
whole study group reported this fact, which may not be reliable, according to authors” experience.
P18
PROGNOSTIC IMPORTANCE OF NEW IOF ONE-MINUTE OSTEOPOROSIS RISK TEST FOR
THE EVALUATION OF RISK OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF BELARUS
Rudenka E. V., Predko N. M., Pilipenko M. M., Trushina A. E., BaranovaО.М., Vasiljeva N., Vasilenko Е.
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Training
The center of prophylaxis of osteoporosis, Minsk
Economical efficacy of the early diagnosis of osteoporosis is increased with the use of interactive testing. In 2008 on
the basis of the City centre of osteoporosis (Minsk, Belarus) the Belarusian Study of the Clinical Picture of Osteoporosis
(BLESK) was performed.
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The aim of the study was to define the prognostic importance of the questions of the One-Minute Osteoporosis Risk
Test for an estimation of risk of osteoporosis.
152 women at the age 51,6 ± 6 years were tested. At the first step of the screening the questioning was performed by
means of the new IOF One-Minute Osteoporosis Risk Test for an estimation of risk of osteoporosis for women, consisting
of 18 questions. Test was considered to be positive when there were 3 or more positive answers.
The second step of the study included carrying out the dual energy X-ray absorptiometry. According to the data of DXA
among 152 examined women 88 individuals (58%) had normal BMD, osteopenia was observed in 40 persons (26%) and
osteoporosis – in 24 (16%).
For the evaluation of the prognostic importance of the questions of the screening test the obtained data were statistically analyzed. Reliability of distinction of average values of quantitative signs was estimated by means of t-criterion of Student, for an estimation of reliability of two alternative distributions criterion χ2 was used. There were also used methods
of variation statistics for the definition of the average values of examined signs and indicators of variation.
As a result of statistical analyzes there was revealed the greatest prognostic importance of the questions № 2, 5, 6,
11, 12, 16 and 17.
Conclusion. the analysis of the IOF One-Minute Osteoporosis Risk Test for women revealed the greatest prognostic
importance of the 2, 5, 6, 11, 12, 16 and 17 questions for the subsequent decision about the direction of patients to x-ray
densitometry.
P19
BMD SZYJKI KOŚCI UDOWEJ I KRĘGOSŁUPA W OCENIE RYZYKA ZŁAMANIA
OSTEOPOROTYCZNEGO KOŚCI
Barłowska M.1, Król D.1, Osieleniec J.2, Trybulec B.1, Czerwiński E.1,2
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, WOZ, Coll. Med. Uniwersytetu Jagiellońskiego
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
Słowa kluczowe: złamania, gęstość mineralna kości, ryzyko złamania, densytometria
Wstęp. Najpoważniejszym problemem klinicznym osteoporozy są złamania. Życiowe ryzyko złamania osteoporotycznego wynosi 46,4% dla kobiet. Testem najczęściej stosowanym w ocenie ryzyka złamania jest pomiar densytometryczny.
Złotym standardem diagnostyki osteoporozy jest badanie BMD metodą podwójnej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA
– dual energy X- ray absorptiometry).
Cel. Celem pracy jest ocena na ile wartość badania densytometrycznego kręgosłupa lub szyjki kości udowej wskazuje
na ryzyko złamania oraz czy wartość diagnostyczna tego badania w kręgosłupie jest inna niż w szyjce kości udowej.
Materiał. Spośród 80.000 rekordów elektronicznej bazy danych Krakowskiego Centrum Medycznego wybrano losowo pacjentki które miały wykonane badanie densytometryczne (DXA) kręgosłupa (S) i szyjki kości udowej (H) co najmniej pięć lat przed 31.01.2009 oraz wypełniały ankietę KCM. Grupa HS liczyła: 6773. Z grupy tej wyodrębniono 2043
osoby z uwzględnieniem kryteriów: Kobiety, badanie DXA – tylko Lunar, wiek 50 lat i więcej w I badaniu, czas obserwacji od 9-12 lat, wiek max. na 31.12.2008 – 85 lat. Po okresie obserwacji na podstawie tej samej ankiety zebrano telefonicznie dane od 501 pacjentek. Średni wiek pacjentek wynosił 61 lat (50-73 lata), SD 5,9, 95% CI, (49-73 lat).
Wyniki. Po przeprowadzeniu analizy statystycznej za pomocą regresji liniowej oraz testu Walda dla badanej populacji
otrzymano następujące wyniki: Dla BMD kręgosłupa R=0,0979, natomiast dla BMD szyjki kości udowej R=0,996, jak
również w przeprowadzonym teście Walda p=0,0013 dla BMD szyjki kości udowej oraz p=0,017 dla BMD kręgosłupa.
Średnie przewidywanie Walda, przy przyjętym poziomie istotności p = 0,018 wynosi 5,5957.
Wnioski. Powyższe analizy statystyczne sugerują, że w ocenie ryzyka złamania kości lepszą wartość prognostyczną
ma badanie BMD szyjki kości udowej. Badanie BMD kręgosłupa nie jest tak dobrym predyktorem ryzyka złamania kości
jak BMD szyjki kości udowej. Na podstawie tych wyników konieczne wydaje się być przeprowadzenie badań na większej
grupie osób, z uwzględnieniem grup wiekowych która pozwoli na jednoznaczną ocenę wartości diagnostycznej badania
densytometrycznego kręgosłupa i szyjki kości udowej.
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BMD OF THE FEMORAL NECK AND THE SPINE IN THE ASSESSMENT OF OSTEOPOROTIC
FRACTURE RISK
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Introduction. Fractures are the most serious clinical problem in osteoporosis. The risk of osteoporotic fracture amounts
to 46.4% in women. The test most commonly used for the assessment of fracture risk is the densitometric examination. The
golden standard of the diagnosis of osteoporosis is the BMD examination with dual energy X- ray absorptiometry (DXA).
Aim. The aim of the study is to evaluate how the value of the densitometric examination of the spine or femoral neck
indicates fracture risk and if the diagnostic value of the examination of the spine is different than of the femoral neck.
Data. In the group of 90 000 patients who made an appointment to perform a densitometric examination in Krakowkie
Centrum Medyczne since 1994, a selection was made of 2043 women aged 50 and above, who were examined on the
average 11 years before (9-12 years, SD 1.01), and in 2009 were not older than 85. Between 1997 and 2000 a questionnaire was conducted with all patients, which included information about clinical risk factors of fracture and a densitometric examination of the spine and/or femoral neck with the use of the Lunar device. In 501 women from the above mentioned group a telephone questionnaire was conducted with particular attention to the incidence of a new fracture in the examined period. Using information about fractures which occurred after 11 years, we conducted analyses of the efficacy of
the fracture risk prognosis based on BMD of femoral neck vs BMD of the spine.
Results. We analysed the dependency of the incidence of a new fracture from BMD of femoral neck (av. 0.83 g/cm2,
SD 0.13) and BMD of the spine (av. 0.94 g/cm2, SD 0.17). Mean BMD T-score of the spine was -2.13 (-5.9 to 2.0; SD 1.43),
BMD T-score of femoral neck av. -1.27 (-3.9 to 1.7: SD 1.11). The history of fracture was reported by 29.4% of patients
(n=147). New fractures occurred in 20.9% of patients (n=105), including consecutive fractures in 40 patients (27.4% in the
group with the history of a fracture). The number of patients with at least one fracture increased to 42% and the total number of fractures from 190 to 319. After conducting statistical analysis with the use of linear regression and Wald test for the
examined population, the following results were obtained: for BMD of the spine R=0.0979, and for BMD of femoral neck
R=0.996. And also in the Wald test p=0.0013 for BMD of femoral neck and p=0.017 for BMD of the spine. Mean prediction of Wald, with the accepted significance level p = 0.018 amounts to 5.5957.
Conclusions. Statistical analyses mentioned above show that in the assessment of bone fracture risk BMD examination of femoral neck has a better prognostic value than of theps, which will allow to clarify the assessment of the diagnostic value of densitometric examination of the spine and femoral neck.
P20
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Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko złamania, obniżenie wzrostu
Wstęp. Najważniejszymi następstwami osteoporozy są złamania. Mogą one skutkować utratą samodzielności pacjenta, obciążeniem opiekuńczym rodziny i dużymi wydatkami dla budżetu państwa. Identyfikacja czynników ryzyka złamań
oraz częstości ich występowania ma podstawowe znaczenie w zapobieganiu złamaniom u osób starszych. Jednym z najsilniejszych czynników ryzyka złamania osteporotycznego jest przebyte złamanie. Wiadomym jest, że złamania kręgosłupa
należą do najczęstszych i najwcześniej występujących ale ok. 60% z nich przebiega bezobjawowo. Z drugiej strona istnieją doniesienia, że obniżenie wzrostu ma związek ze złamaniem kręgosłupa.
Celem pracy była analiza obniżenia wzrostu w ocenie subiektywnej pacjenta jako czynnika ryzyka złamania u kobiet
po 50 roku życia w populacji krakowskiej.
Materiał i metoda. W grupie 90.000 pacjentów, którzy zgłosili się na badanie densytometryczne do Krakowskiego
Centrum Medycznego od 1994 roku wyodrębniono 2043 kobiety w wieku od 50 rż, które były badanie średnio przed 11
laty (od 9-12 lat, SD 1.01) oraz nie przekroczyły wieku 85 lat w 2009 roku. W latach 1997-2000 u wszystkich badanych
przeprowadzona ankietę zawierającą informacje o klinicznych czynnikach ryzyka złamania, stopniu obniżenia wzrostu
oraz badanie densytometryczne kręgosłupa lub/i szyjki kości udowej. U 501 kobiet z powyższej grupy przeprowadzono ankietę telefoniczną zwracając szczególna uwagę na wystąpienie nowego złamania w badanym okresie oraz stopień obniże-
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nia wzrostu. Kobiety pytano o najwyższy wzrost (tj. w wieku 25 lat) oraz wzrost obecny, pomiar wzrostu nie był wykonywany. Dysponując informacjami o złamaniach, które nastąpiły po 11 latach przeprowadziliśmy analizy oceniające zależność ryzyka wystąpienia złamania od obniżenia wzrostu podawanego przez chorych.
Wyniki. Podczas pierwszej ankiety przeprowadzonej przed śr. 11 laty w grupie 501 kobiet, śr. wieku 61 lat (50-73 lat,
SD 5,86), kompletne dane dotyczące obniżenia wzrostu uzyskaliśmy dla 366 osób, 252 osoby zgłaszały obniżenie wzrostu
wynoszące śr. 2,9cm (1-10cm, SD 1,8), 114 osób podało, że ich wzrost nie uległ zmianie. Przeprowadziliśmy analizę zależności między obniżeniem wzrostu podawanym w pierwszej ankiecie, a wystąpienia nowego złamania (w latach 19972009). Częstość złamań w grupie z obniżeniem wzrostu wyniosła 26,4% (n=67), w grupie bez obniżenia 21,9% (n=25), różnica nie była znamienna statystycznie (p=0.65).
Dokonano dodatkowej oceny zależności pomiędzy obniżeniem wzrostu zgłaszanym w roku 2009 w trakcie zbierania
drugiej ankiety, tj. po 11 latach obserwacji, a liczbą przebytych w tym okresie złamań. W 2009r. średnia wieku badanych
osób osiągnęła 71,8 lat (od 58 do 83, SD 5.6). Kompletne dane dotyczące obniżenia wzrostu uzyskaliśmy dla 464 osób. Subiektywne obniżenie wzrostu wynoszące średnio 3,6cm (0.5 -15cm, SD 2.3) stwierdzono u 375 kobiet, u 89 wzrost nie uległ
zmianie. W grupie osób bez obniżenia wzrostu częstość złamań wyniosła 22,5% (n=20), w grupie z obniżeniem 28,0%
(n= 105), różnica w częstości nie była znamienna statystycznie (p=0.08). Całą badaną grupę (n= 464) podzielono na 5 podgrup
w zależności od stopnia obniżenia wzrostu: 0cm (n=89), 1-3cm (n=209), 4-7cm (n=138), 8-10cm (n=24) i powyżej 11cm
(n=4). W badanych podgrupach częstość złamań rosła proporcjonalnie i wynosiła: 22,5%, 23,4%, 31,2%, 41,6%, 75%.
W grupie kobiet z jakimkolwiek złamaniem (n=110) średnie obniżenie wzrostu wyniosło 3,43cm (0-15, SD 2.9), w grupie bez złamań (n=369) 2,81cm (0-12, SD 2.3), w grupie z przebytym złamaniem kręgosłupa (n=26) 4,33cm (0-15,
SD 3.4).
Wnioski. Nie wykazano, aby podawane przez pacjenta obniżenie wzrostu było istotnym statystycznie czynnikiem prognostycznym ryzyka wystąpienia złamania (częstość złamań w grupie z obniżeniem większa o 4,5% w porównaniu do grupy bez obniżenia, p=0.65). Spowodowane może to być zbyt małą grupą badaną szczególnie tą, u której spadek wzrostu był
≥ 4cm (n=73). Jednocześnie obniżenie wzrostu wskazuje na ryzyko przebytego złamania, częstość złamań u osób z obniżeniem wzrostu była większa o 5,5% w porównaniu do osób bez obniżenia, wynik na granicy istotności statystycznej
(p<0,08). Częstość złamań rośnie proporcjonalnie do stopnia obniżenia wzrostu. Największe średnie obniżenie wzrostu
stwierdzono u osób z przebytym złamaniem kręgosłupa (4,33cm).
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Introduction. Fractures are main consequences of osteoporosis. They may result in the loss of patient’s independence,
necessity to provide additional care by the family and huge expenses for the state budget. Identification of fracture risk
factors and the frequency of their incidence is of main significance in preventing fractures in elderly people. One of the
strongest risk factors for osteoporotic fractures is the history of fractures. It is well known that spinal fractures are the most
frequent and first occurring but about 60% of them are asymptomatic. On the other hand, reports show that decrease in
height is connected with a spinal fracture.
The aim of the work was to analyse the decrease in height in the subjective assessment of the patient as a factor of fracture risk in women above 50 years of age living in the Krakow population.
Material and method. In the group of 90 000 patients who made an appointment to perform a densitometric examination in Krakowskie Centrum Medyczne since 1994, 2043 women above 50 years of age were selected, who were examined on the average 11 years before (between 9-12 years, SD 1.01) and in 2009 were not older than 85. Between the
years 1997-2000 a questionnaire was conducted with all subjects, which included information about clinical risk factors for
fractures, the level of decrease in height and densitometric examination of spine and/or femoral neck. In 501 women from
the above mentioned group a telephone questionnaire was conducted with particular attention to the incidence of a new
fracture in the period examined and the level of decrease in height. Women were asked about their maximum height (that
is at the age of 25) and height at present, height measurement was not performed. With the use of information about fractures which occurred after 11 years we conducted analyses assessing the dependence between fracture risk and decrease in
height reported by patients.
Results. During the first questionnaire conducted about 11 years ago in the group of 501 women at the mean age of 61
years (50-73 years, SD 5.86), the complete data referring to decrease in height were obtained for 366 persons, 252 reported decrease in height by the average of 2,9cm (1-10cm, SD1,8), 114 reported that their height had not changed. The analysis of the dependency between the incidence of a new fracture (in the years 1997-2009) was conducted in relation to the
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decrease in height reported in the first questionnaire. The incidence of fractures in the group with decrease in height
was 26,4% (n=67), in the group without the decrease 21,9% (n=25) (p=0.65).
After the average of 11 years, that is in 2009 the mean age of the patients was 71.8 years (from 58 to 83, SD 5,65).
Another evaluation was performed of the dependency between decrease in height reported in 2009 during the completion of the second questionnaire, that is after 11 years of observation, and a number of fractures suffered in that period.
Complete data referring to the decrease in height were obtained for 464 persons. The subjective decrease in height amounting to the average of 3,6cm (0.5 -15cm, SD 2.3) was observed in 375 women, in 89 women the height did not change. In
the group of people whose height did not lower, the frequency of fractures was 22,5% (n=20), in the group with the decrease 28,0% (n= 105), the decrease in frequency was not statistically significant (p=0.08).
The whole examined group (n=464) was divided into 5 sub-groups dependent on the level of height decrease: 0 cm
(n=89), 1-3cm (n=209), 4-7cm (n=138), 8-10cm (n=24) and ≥ 11cm (n=4) in the sub-groups examined the frequency of
fractures grew proportionally and amounted to 22,5%, 23,4%, 31,2%, 41,6%, 75%. In the group of women with a fracture
(n=110) the mean decrease in height was 3,43cm (0-15, SD 2.9), in the group without fractures (n=369) 2,81cm (0-12,
SD 2.3), in the group with the history of a spinal fracture (n=26) 4,33cm (0-15, SD 3.4).
Conclusions. It was not determined that the decrease in height reported by a patent was a statistically significant prognostic factor of osteoporotic fractures (incidence of fractures in the group with the decrease in height was greater by 4,5%
as compared to the group without the decrease, p=0.65). It may be caused by the fact that the examined group was too
small, especially the one whose decrease in height was ≥ 4 cm (n=73). At the same time the decrease in height points to
the risk of the history of fractures, the frequency of fractures in persons with height decrease was greater by 5,5% as compared to persons without the decrease, the result on the limit of statistical significance (p<0,08). The frequency of fractures
increases proportionally to the decrease in height. The greatest mean decrease in height was observed in people with the
history of spinal fracture (4,33cm).
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PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH
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Słowa kluczowe: papierosy, palenie, ryzyko złamania, osteoporoza, BMI
Wstęp. Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się zmniejszeniem wytrzymałości kości i zwiększoną podatnością
na złamania podczas nawet niewielkiego urazu. Ponieważ badanie densytometryczne dokazało się niewydolną metodą
o ocenie ryzyka złamania obecnie WHO wprowadziła metodę FRAX® uwzględniającą wiele czynników jak: wiek, płeć
żeńska, niska masa ciała, przebyte złamanie, złamanie bliższego końca kości udowej u rodziców, leczenie glikokortykosteroidami, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza wtórna, nadmierne spożywanie alkoholu oraz aktualne palenie papierosów.
Celem pracy było określenie wpływu palenia papierosów na ryzyko złamania osteoporotycznego w grupie kobiet
po 50 roku życia.
Materiał i metody. Spośród 90.000 pacjentów, którzy zgłosili się na badanie densytometryczne do poradni osteoporotycznej Krakowskiego Centrum Medycznego w latach 1997-2000, wyodrębniono 2075 kobiet powyżej 50 r. ż. Kryterium
włączeniowe stanowił przeprowadzony wówczas wywiad w formie ankiety, zawierający pytania dotyczące występowania
czynników ryzyka złamania wymienianych we FRAX®. Po średnio 11-latach (9-12 lat), w okresie od stycznia do marca 2009 roku u tych samych badanych przeprowadzono telefonicznie tą samą ankietę. Ostatecznie grupę badawczą stanowiło 501 kobiet. Średnia wieku w pierwszym badaniu wynosiła 61 lat (50-73, SD 5,86), w badaniu drugim 72 lata (58-83,
SD 5,65).
Przeprowadzona analiza statystyczna obejmowała odpowiedzi na pytania dotyczące czynników ryzyka złamania występujące w kalkulatorze FRAX® z badania przeprowadzonego przed 9-12 laty oraz wyniki przeprowadzonego wówczas
badania densytometrycznego kręgosłupa i/lub szyjki kości udowej. W pracy przyjęto podział badanej grupy na osoby nigdy nie palące, palące kiedykolwiek oraz osoby aktualnie palące, które stanowiły podrupę osób palących kiedykolwiek.
Przyjęto, również założenie definicji byłego palacza w odniesieniu do osoby, która w chwili zbierania ankiety nie paliła
dłużej niż 6 miesięcy (analogicznie jak w badaniu Gothenburg II).
Wyniki. Grupę kiedykolwiek palących papierosy stanowiło 151 osób (30%), w tym 69 aktualnych palaczy (14%)
oraz 82 (16%) palących w przeszłości. 336 badanych (67%) nigdy nie paliło.
Częstość występowania złamań w całej grupie wynosiła 37,9% (190 złaman). Wśród palących obecnie złamania doznało 33,3% (23 złamania), palących kiedykolwiek 31,9% (47 złamań), nie palących 40,9% (143 złamania). Wartości ryzyka względnego złamania (RR) oraz ilorazu szans (OR) dla grupy pacjentek palących kiedykolwiek wyniosły RR=0,82,
OR = 0,76.
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W uzyskanym materiale obliczono średnie wyniki BMD (Bone Mineral Density). Średnie wartości BMD T-score dla
kręgosłupa wyniosły: -2,12 nie palący, -2,16 palący kiedykolwiek, -2,08 palący obecnie. Średnie wartości BMD T-score
dla szyjki kości udowej: -1,27 nie palący, -1,26 palący kiedykolwiek, -1,39 palący obecnie. Różnice pomiarów pomiędzy
grupami nie są znamienne statystycznie (kręgosłup p=0,89, bbk udowej p=0,9). Średnie wartości BMD (g/cm2) w badanej
grupie dla kręgosłupa wyniosły: śr 0,942 (g/cm2) w grupie nie palących i palących kiedykolwiek, 0,976 g/cm2 w grupie palących obecnie. Średnie wartości BMD g/cm2 dla szyjki kości udowej: -0,830 g/cm2 nie palący, 0,829 g/cm2 palący kiedykolwiek, -0,778 g/cm2 palący obecnie. Różnice w grupie osób nie palących i palących kiedykolwiek nie są istotne statystycznie (kręgosłup p=0,98, bkk udowej p=0,96), podobnie jak między osobami które nigdy nie paliły a palącymi obecnie
(kręgosłup p=0,52, bkk udowej p=0,49)
Średni wynik BMI (Body Mass Index) w grupie pacjentek nie palących wynosił 27,2, palących obecnie 24,7, a w grupie palących kiedykolwiek 26,0. Występujące różnice BMI pomiędzy grupą palących kiedykolwiek oraz nie palących okazały się istotne statystycznie dla poziomu p=0,002.
Średnia wartość FRAX® dla zasadniczego złamania osteoporotycznego obliczona na podstawie BMD T-score dla grupy palącej kiedykolwiek wynosiła 9,9%, w grupie nie palących 10,4% a grupie palących obecnie 10,1%. Średnia wartość
FRAX® dla złamania biodra obliczonego z BMD T-score wynosiła w grupie palących kiedykolwiek 2,5%, w grupie palących obecnie 2,27% a w grupie niepalących 1,8%.
Zarówno w złamaniu zasadnicznym (p=, 53) jak złamaniu bkk udowej (p=0,51) różnice w średnich wartościach nie są
znamienne statystycznie (p=0,53).
Analiza uzyskanych wyników przeprowadzona testem Walda wskazuje na brak wpływu palenia na ryzyko złamania
(p=0,28). W odniesieniu do paczkolat (obliczanych przez pomnożenie liczby wypalanych paczek papierosów na dobę przez
lata nałogu) uzyskane dane przedstawiają się następująco: osoby palące 1-10 paczkolat cechowało ryzyko złamania bkku
FRAX® z BMD t-score 1,86%, palące 11-19 paczkolat 2,27%, palące 20-29 paczkolat ryzyko to wynosiło 4% i było największe w stosunku do ryzyka grupy nigdy niepalących, które wynosiło 1,86%. Ryzyko FRAX® z BMD t-score dla głównego złamania nie wzrasta wraz ze wzrostem paczko lat i wynosi odpowiednio dla wyżej wymienionych grup kolejno: 10,25%, 8,98%, 11,66% i 10,46%.
Wnioski. 1. Liczba osób aktualnie palących (14%) w badaniach własnych jest porównywalna z wynikami międzynarodowych badań wieloośrodkowych (18%). Znacznie niższa jest natomiast liczba osób palących kiedykolwiek (30% w badaniach własnych vs 52% w badaniach międzynarodowych). 2. Nie odnotowano znamiennego statystycznie wpływu palenia papierosów na wyniki BMD (g/cm2). U osób palących wartości wskaźnika BMI były znamiennie wyższe u osób nigdy
nie palących. 3. W badanym materiale wyniki wskazują na brak zależności między paleniem papierosów a ryzykiem zasadniczego złamania osteoporotycznego oraz złamaniem bkk udowej, przeciwnie do wyników badań międzynarodowych
zaistniałej różnicy wymaga dalszych badań opartych na większym materiale. 4. Wśród osób palących papierosy ryzyko złamania jest wyższe u osób z większą liczbą paczkolat.
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Introduction. Osteoporosis is a disease characterised by decrease in bone strength and higher vulnerability to fractures as a result of even small injuries. Since the densitometric examination proved to be ineffective in the evaluation of fracture risk, WHO has introduced the FRAX® method, which includes many factors such as: age, female sex, low body index,
history of fractures, proximal femur fractures in parents, treatment with glucocosteroids, rheumatoid arthritis, secondary
osteoporosis, alcohol abuse and smoking cigarettes at present.
The aim of the work was to determine the influence of smoking cigarettes on the osteoporotic fracture risk in the group of women above 50 years of age.
Data and methods. 2075 women above 50 years of age were selected from 90 000 patients who made an appointment
to perform a densitometric examination in the clinic of osteoporosis in Krakowskie Centrum Medyczne between the
year 1997 and 2000. The inclusion criterion was an interview in the form of a questionnaire, which included questions referring to fracture risk factors enlisted in FRAX®. After the average of 11 years (9-12 years), in the period of January to
March 2009, the same questionnaire was conducted in the same group of patients. The final examined group consisted
of 501 women. The mean age in the first study was 61 years (50-73, SD 5.86), and in the second study 72 years (58-83,
SD 5.65).
The statistical analysis which was conducted included answers to questions referring to fracture risk factors enlisted in
the FRAX® calculator, from the study conducted 9-12 years before, as well as the results of a densitometric examination of
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the spine and/or femoral neck performed at the time. In the work a division was assumed into persons who never smoked,
those who smoked at some time, and those who smoke at present, who were a sub-group of the group of people who
smoked at some time. A definition of ex-smoker was also assumed in relation to a person who had not smoked for longer
than 6 months at the time of the collection of questionnaires (as in the Gothenburg II study).
Results. A group of people smoking for some time consisted of 151 persons (30%), including 69 smoking at present
(14%) and 82 (16%) smoking in the past; 336 (67%) subjects never smoked. Incidence of fractures in the whole group
was 37.9% (190 fractures). Among persons smoking at present, 33.3% suffered from fractures (23 fractures), those who
smoked at some time 31.9% (47 fractures), non-smokers 40.9% (143 fractures). Relative risk (RR) of fracture and odds
ratio (OR) for the group of patients who smoked at some time amounted to RR=0.82, OR = 0.76.
In the material obtained the mean BMD (Bone Mineral Density) results were calculated. Mean BMD T-score for the
spine amounted to -2.12 non-smokers, -2.16 smokers at some time, -2.08 smokers at present. Mean BMD T-score for femoral neck: -1.27 non-smokers, -1.26 smokers at some time, -1.39 smokers at present. Differences of measurement between groups are not statistically significant (spine p=0.89, proximal femur p=0.9). Mean amounts of BMD (g/cm2) in the examined group for the spine was: mean 0.942 (g/cm2) in the group of non-smokers and smokers at some time, 0.976 g/cm2 in
the group of smokers at present. Mean BMD g/cm2 for femoral neck: -0.830 g/cm2 non-smokers, 0.829 g/smokers at some
time, -0.778 g/cm2 smokers at present. Differences in the group of non smokers and smokers at some time are not statistically significant (spine p=0.98, proximal femur p=0.96), similarly to the difference between persons who never smoked
and smokers at present (spine p=0.52, proximal femur p=0.49).
Mean BMI (Body Mass Index) in the group of patients non-smokers was 27.2, smokers at present 24.7, and in the group
of smokers at some time 26.0. Differences in BMI between the group of smokers at some time and non-smokers proved
statistically significant for the level p=0.002.
Mean value of FRAX® for osteoporotic fracture calculated on the basis of BMD T-score for the group of smokers at
some time amounted to 9.9%, in the group of non-smokers 10.4%, and in the group of smokers at present 10.1%. Mean
value of FRAX® for hip fracture calculated with BMD T-score was in the group of smokers at some time 2,5%, in the group
of smokers at present 2,27% and in the group of non-smokers 1,8%.
Both in the major fracture (p=0.53) and in the proximal femur fracture (p=0.51) differences in mean values are not statistically significant (p=0.53).
The analysis of results obtained conducted with the use of the Wald test indicates that smoking has no influence on the
fracture risk (p=0.28). In relation to pack years of smoking (calculated by multiplying the number of cigarette pockets
smoked per day throughout the years of addiction) data obtained are the following: 1-10 pack years of smoking was characterized by proximal femur fracture risk FRAX® with BMD t-score 1.86%, 11-19 pack years of smoking 2,27%, 20-29
pack years of smoking the risk was 4% and had the highest value as compared to the risk or the group of non-smokers,
which amounted to 1.86%. FRAX® risk with BMD t-score for the major fracture does not increase with the growing number of pack years of smoking and amounts to, respectively to the above mentioned groups: 10.25%, 8.98%, 11.66%
and 10.46%.
Conclusions. 1. The number of people smoking at present (14%) in the own study is comparable to the results of international multi-centre studies (18%). However, the number of people smoking at some time is significantly lower (30%
in the own studies vs 52% in international studies). 2. Statistically significant impact of smoking cigarettes on the BMD
(g/cm2) result has not been noted. In smokers the BMI values were significantly higher than in people who never smoked. 3. In the material examined, the results indicate that there is no dependence between smoking cigarettes and the risk
of major osteoporotic fracture and proximal femur fracture, contrary to the results of international studies. The difference
requires further studies based on more extensive material. 4. The risk of fracture in smokers is greater in people with
a higher number of pack years of smoking.
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Słowa kulczowe: aktywność fizyczna, osteoporoza
W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost populacji ludzi starszych. Sytuacja ta wywołana jest zarówno spadkiem liczby urodzeń, jak i wzrostem średniej długości życia. Procesowi starzenia się społeczeństw towarzyszy wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne. W tej sytuacji coraz większego znaczenia nabierają działania prewencyjne, mające na celu zmniejszenie zachorowalności i wydłużenie w czasie sprawności fizycznej osób starszych oraz poprawę jakości ich życia.
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Kierując się wagą problemu, postanowiono ocenić wpływ systematycznej, rekreacyjnej aktywności fizycznej kobiet
po menopauzie na gęstość kości.
W badaniu wzięło udział 117 kobiet w wieku 50-60 lat, z których 60 (51,0%) zaklasyfikowanych zostało do grupy badanej – kobiety uprawiające sport rekreacyjny, a 57 (49,0%) do grupy kontrolnej – kobiety prowadzące siedzący tryb życia. Kobiety aktywne fizycznie klasyfikowano na podstawie uczestnictwa w zorganizowanych formach ogólnokondycyjnych ćwiczeń
gimnastycznych 2-3 razy w tygodniu (minimum 90 min./tydz.). Minimalny czas uczestnictwa w regularnej aktywności fizycznej wynosił 5 lat. Grupę kontrolną stanowiły kobiety prowadzące siedzący tryb życia (brak systematycznej aktywności fizycznej oraz aktywnych form wypoczynku). Wszystkie badane kobiety były w okresie pomenopauzalnym (tzn. nie występowały
u nich krwawienia miesięczne od minimum 1 roku) i nie stosowały hormonalnej terapii zastępczej (HTZ).
W grupach badanej oraz kontrolnej przeprowadzone zostały badania z użyciem następujących narzędzi:
Kwestionariusza ankiety własnego autorstwa zawierającego metryczkę oraz dane dotyczące stylu życia badanych.
Aparatury badawczej do pomiaru gęstości mineralnej kości – badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego
i szyjki kości udowej techniką dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej (DEXA).
W badaniu stwierdzono wysoce istotną statystycznie różnicę w częstości występowania osteoporozy na korzyść grupy
kobiet aktywnych fizycznie. W grupie kobiet ćwiczących osteoporozę rozpoznano u 5,0%, zaś w grupie kobiet prowadzących siedzący tryb życia, aż u 39,0%. Średnie wartości gęstości kości w każdym miejscu pomiaru były wyższe w grupie
badanej, w tym wysoce istotne różnice na korzyść ćwiczących występowały w gęstości kości szyjki kości udowej.
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In the recent years, there has been a considerable increase in the elderly population. This situation is the result of both
the decrease in the number of births and the increase in average life expectancy. The process of societies ageing is accompanied by the rise in the lifestyle disease incidence. Thus, preventive measures become increasingly important in lowering
the incidence rate, extending the period of physical fitness of the elderly, and improving the quality of their life.
Bearing in mind the significance of the problem, it was decided to evaluate the influence of systematic and recreational physical activity in postmenopausal women to the bone density.
117 women between the ages of 50-60 took part in the research. They were divided into two groups: one group consisted of 60 (51%) women doing recreational sports, and the second group of 57 (49%) women leading a sedentary lifestyle.
Physically active women were classified based on their participation in organised forms of general exercise, which was
2-3 times a week (minimum 90 min./week). The minimal time of regular physical activity was 5 years. The control group
consisted of women leading a sedentary lifestyle (no systematic physical activity or active forms of relaxation). All the
women were postmenopausal (i. e. they had had no menstrual bleeding for at least a year) and did not use any Hormone
Replacement Therapy (HRT).
Both groups were tested using the following examinations:
Questionnaire containing certificate and data about subjects” lifestyles.
Examination of the lumbar spine and the femur neck using dual energy X-ray absorptiometry (DEXA).
The examination revealed an essential statistically diversity in the frequency of osteoporosis occurrences in favour of
the physically active group of women. In the group of women who exercised, 5% of osteoporosis cases were diagnosed,
whereas in the group of women leading a sedentary lifestyle there were 39% of such cases. Anavour of the women taking
exercise.
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WYWIAD LEKARSKI VS DENSYTOMETRIA W OCENIE 10-LETNIEGO RYZYKA ZŁAMANIA
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Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko złamania
Wstęp. Współczesne rozumienie osteoporozy opiera się na ocenie ryzyka złamań niskoenergetycznych. Ocena klinicznych czynników ryzyka bez/z uwzględnieniem densytometrii ma znaczenie w kwalifikacji pacjentek do terapii farmakologicznej. Wiek przyczynia się do wzrostu ryzyka złamań niskoenergetycznych niezależnie od BMD.
Celem badania była ocena znaczenia densytometrii w ocenie 10-letniego ryzyka złamania osteoporotycznego oraz postępowania terapeutycznego u pacjentek powyżej 80 roku życia.
Materiały i metoda. Grupę badaną stanowiło 25 pacjentek Poradni Lekarza Rodzinnego w Poznaniu w wieku powyżej 80 lat, u których wcześniej nie rozpoznawano osteoporozy. U chorych analizowano obecność klinicznych czynników
ryzyka złamania: wiek, BMI, wywiady w kierunku złamania niskoenergetycznego u pacjentki i rodziców, stosowanie używek lub/i steroidoterapii. Wykluczono chore z podejrzeniem wtórnych postaci osteoporozy. Wszystkie kobiety kierowano
na badanie densytometryczne bkku dla oceny BMD. Następnie obliczano 10-letnie indywidualne ryzyko złamań osteoporotycznych przy pomocy kalkulatora FRAX®. Na podstawie stwierdzonych klinicznych czynników ryzyka szacowano ryzyko zarówno głównych złamań osteoprotycznych (FRAX®) jak i złamania samego biodra (FRAX® hip). Po uwzględnieniu wartości BMD oceniano FRAX® BMD oraz FRAX® hip BMD. Uzyskane wartości odniesiono do progu terapeutycznego (25% prawdopodobieństwa złamania w ciągu 10 lat) proponowanego w Polsce dla kobiet > 80rż.
Wyniki. Wcześniejsze złamania osteoporotyczne udokumentowano u 10 pacjentek (40%), w tym u 7- złamanie typu
Collesa, u 3 – złamanie bkku. Dodatni wywiad w kierunku złamania biodra u rodziców dotyczył 2 pacjentek (9%). Do aktualnego palenia tytoniu przyznała się 1 kobieta. Wartości BMD nie różniły się istotnie pomiędzy pacjentkami, które nie
doznały złamania niskoenergetycznego a chorymi z przebytym złamaniem. Średnia wartość FRAX® wyniosła 19,8% (przedział: 16-34) a prawdopodobieństwo złamania samego biodra (FRAX® hip) – 11% (przedział: 6-26). Włączenie do obliczeń wartości BMD przeklasyfikowało ryzyko u 5 pacjentek, zmniejszając u nich prawdopodobieństwo złamania – średni
FRAX® BMD w grupie pacjentek bez wcześniejszego złamania wynosił 18,6% (przedział: 11-38), a FRAX® hip BMD
– 9,3% (przedział: 3-30). Oprócz kobiet po przebytym złamaniu, FRAX® wyodrębnił dodatkowo 23% pacjentek wymagających terapii. Pomiar BMD pozostawał bez wpływu na odsetek pacjentek zakwalifikowanych do leczenia.
Wniosek. U kobiet po 80. rż analiza klinicznych czynników ryzyka jest często wystarczająca do podjęcia decyzji o leczeniu zapobiegającemu złamaniom osteoporotycznym.
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PATIENT’S HISTORY VS DEXA IN ASSESSMENT OF 10 YEARS” FRACTURE RISK IN WOMEN
OVER 80 YEARS OLD
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Introduction. Contemporary understanding of osteoporosis is based on assessment of fracture risk. Evaluation of clinical risk factors (CRFs) for fracture followed by dual X ray absorptiometry (DEXA) is important in qualifying patients
for pharmacological treatment. Age contributes to increased fracture risk irrespective of BMD.
The aim of the study was to assess DEXA significance in assessment of 10 years” fracture risk in women over 80 years
old.
Materials and methods. The study group comprised 25 female patients of Family Medicine Outpatient Clinic in Poznań aged >80 years old, without previously diagnosed osteoporosis. In all patients CRFs were analyzed – age, BMI, previous fracture in patient and in parents, smoking, alcohol use, steroidotherapy. Patients with suspicion of secondary forms
of osteoporosis were excluded. 10-year major fracture risk (FRAX®) as well as – separately – hip fracture risk (FRAX® hip)
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were assessed based on CRFs alone. Subsequently, all women were referred to DEXA. Taking BMD into consideration
made calculation of FRAX® BMD and FRAX® hip BMD possible. In order to qualify for treatment therapeutic threshold
arbitrarily accepted for women over 80 years old in Poland was used (25% probability of major fracture in 10-years).
Results. Previuos osteoporotic fracture was reported in 10 patients (40%), in 7 – Colles” type, in 3 – hip fracture. Positive family history of fracture was found in 2 patients (9%). 1 woman smoke cigarettes. BMD values did not differ significantly between women with previous fracture and without it. As far as non-fracture women were concerned, mean FRAX®
values were 19,8% (range 16-43), FRAX® hip – 11% (range 6-26). Including BMD values into calculations reclassified the
fracture risk in 5 patients, making it even lower – mean FRAX® BMD was shown to be 18,6%, mean FRAX® hip BMD
– 9,3% (range: 3-30). In addition to women who fractured, FRAX® pointed out 23% more patients eligible for treatment.
BMD measurement remained insignificant in terms of qualification for treatment.
Conclusion. In women over 80 years old analysis of CRFs was shown to be sufficient in making therapeutic decisions
in osteoporosis.
P24
ZASTOSOWANIE METODY SZACOWANIA RYZYKA ZŁAMAŃ WG ALGORYTMU FRAX®
I JEJ ZNACZENIE DLA PODEJMOWANIA DECYZJI TERAPEUTYCZNYCH – Z PERSPEKTYWY
WSPÓŁPRACY LEKARZA RODZINNEGO Z ENDOKRYNOLOGIEM
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1
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego,
ul. Przybyszewskiego 39, 60-355 Poznań
2
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego,
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko złamania, FRAX, densytometria, próg terapeutyczny
Wstęp. Podstawowym celem leczenia osteoporozy jest ograniczenie ryzyka złamania niskoenergetycznego. Znajomość
klinicznych czynników ryzyka pozwala ustalić stopień zagrożenia złamaniem już na podstawie wywiadu lekarskiego przeprowadzanego przez lekarza rodzinnego przy wykorzystaniu algorytmu FRAX®. Uwzględnienie dodatkowo wartości BMD
umożliwia ocenę FRAX® BMD w gabinecie endokrynologa. Określenie indywidualnego ryzyka złamania (case finding)
ma wpływ na moment podjęcia interwencji leczniczej w oparciu o przyjęte progi terapeutyczne.
Celem badania była analiza porównawcza przydatności klinicznej algorytmu FRAX® w ocenie ryzyka złamania niskoenergetycznego i kwalifikacji do leczenia wśród pacjentów lekarza rodzinnego i endokrynologa.
Materiał i metody. U 520 pacjentek Poradni Lekarza Rodzinnego UM w Poznaniu w wieku 50-79 lat, u których wcześniej nie rozpoznano osteoporozy, analizowano kliniczne czynniki ryzyka złamania: wiek, BMI, wywiady w kierunku złamania niskoenergetycznego u pacjentki i rodziców, stosowanie używek lub/i steroidoterapii. Wykluczono chore z podejrzeniem wtórnych postaci osteoporozy. U kobiet z co najmniej 1 czynnikiem ryzyka oceniano ryzyko złamania wg FRAX®, które odnoszono do progów terapeutycznych proponowanych w Polsce, odpowiednio: 10% dla 50-59rż., 15% dla 60-69
rż., 20% w 70-79rż. Kobietom, u których udokumentowano złamanie osteoporotyczne po 50rż (złamanie biodra, kręgów,
typu Collesa) zalecano farmakoterapię niezależnie od wartości FRAX®. Wszystkie pacjentki kierowano do Poradni Osteoporozy, w której wykonywano densytometrię bkku oraz szacowano FRAX® BMD. W oparciu o FRAX® i FRAX® BMD
porównano odsetek pacjentek kwalifikujących się do leczenia.
Wyniki. U 273 pacjentek stwierdzono obecność co najmniej 1 czynnika ryzyka. Do najczęściej występujących należały: złamanie biodra u rodziców, palenie tytoniu i wcześniejsze złamanie osteoporotyczne, które potwierdzono u 113 pacjentek. Przedział BMD w całej grupie wynosił: 0,62-0,84 g/cm2 (średnio 0,74). 10-letnie ryzyko złamań osteoporotycznych
wzrastało wraz z wiekiem: od 2,3% do 39% dla FRAX® oraz od 2,1% do 38% dla FRAX® BMD. Średnie prawdopodobieństwo złamania obliczone wyłącznie w oparciu o czynniki ryzyka (FRAX®) było niższe niż po uwzględnieniu BMD w 2
pierwszych kategoriach wiekowych (p<0.05). U kobiet powyżej 70. rż włączenie do obliczeń wartości BMD pozostawało bez
wpływu na poziom ryzyka (p=0.52). Przy założonych progach terapeutycznych wartość FRAX® obliczona wyłącznie na podstawie wywiadu nie kwalifikowało do leczenia żadnej pacjentki w wieku 50-69 lat oraz wskazała konieczność podjęcia terapii u 9% chorych w 8 dekadzie życia. Wykonanie densytometrii wraz z oceną FRAX® BMD skłoniło endokrynologa do podjęcia leczenia u: 6.3% pacjentek w wieku 50-59 lat, 3.3% w wieku 60-69 lat i 17% w wieku 70-79 lat.
Wnioski. 1. Uwzględnienie wartości BMD ma zasadnicze znaczenie dla oceny 10-letniego ryzyka złamania u pacjentek poniżej 69 rż., gdyż pozwala zidentyfikować pacjentki wymagające leczenia. 2. U kobiet 70-79- letnich densytometria
nie jest z reguły konieczna dla oceny 10-letnego prawdopodobieństwa złamania, jednak wykonanie badania znacznie
zwiększa odsetek kobiet zakwalifikowanych do terapii.
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THE ROLE OF FRACTURE RISK ASSESSMENT BY FRAX® ALGORITHM AND ITS MEANING FOR
MAKING THERAPEUTIC DECISIONS IN OSTEOPOROSIS – THE PERSPECTIVE OF A FAMILY DOCTOR
AND AN ENDOCRINOLOGIST COOPERATION
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Backgrounds. The goal for osteoporosis treatment is to reduce the risk of fragility fractures.
The knowledge on clinical risk factors for fractures allows to assess the possibility of fracture on the basis of medical
history taking by family doctor and FRAX® algorithm. While BMD testing makes possible to determine FRAX® BMD by
endocrinologist. The case finding strategy allows to identify women that demand therapeutic intervention.
The aim of the study was the comparative analysis of clinical value of FRAX® algorithm in the assessment of fragility fractures and qualification to therapy in the patients of family doctor and endocrinologist.
Material and methods. 520 female patients of Family Medicine Department of Poznan University of Medical Sciences
aged 50-79 years old, without diagnosis of osteoporosis, was analyzed for clinical risk factors (CRFs): age, BMI, previous
fragility fracture and family history of fractures, current smoking and the use of steroids. Women suspected for secondary
osteoporosis were excluded. For patients with at least 1 risk factor FRAX® was computed and its value was referred to intervention threshold: 10%, 15% and 20% respectively for 50-59; 60-69 and 70-79 years old. When previous fracture was
confirmed the therapy was introduced irrespective of FRAX®. Every patient was referred to endocrinologist for femoral
neck densitometry and FRAX® BMD evaluation. On the basis of FRAX® and FRAX® BMD the percentages of women eligible for treatment were compared.
Results. In 273 patients at least 1 clinical risk factors was found. The most frequent was: maternal history of fracture, current smoking and prior low energy fractures (in 113 cases). The range for BMD was: 0.62-0.84g/cm2 (mean 0.74). 10-year probability of fracture increased with age from 2.3% to 39% for FRAX® and from 2.1% to 38% for FRAX® BMD. The mean
risk of fractures computed on CRFs alone (FRAX) was significantly lower than after considering BMD test (FRAX® BMD)
in 50-69 year-olds (with p<0.05). In over 70 year-olds women BMD has no influence on the risk of fractures (p=0.52). For the
proposed intervention thresholds, FRAX® assessed on the basis of CRFs alone did not identified any women aged 50-69 years
for treatment while 10% of 70-79 year -olds was selected for therapy. BMD testing permitted to reclassify risk and start therapy in: 6.3% of patients between the ages of 50-59 years, 3.3% of women in their 60-69; 17% of 70-79 year- olds.
Conclusions. 1. BMD test is crucial for the assessment of 10-year probability of fracture in women under 69 years olds
because allows to identify women that are potentially eligible for treatment. 2. In 70-79 years old women densitometry is
not always needed for the fracture risk calculation though consideration of BMD increases the number of patients qualified for therapy.
P25
OCENA 10-LETNIEGO RYZYKA ZŁAMANIA KOŚCI METODĄ FRAX® W GRUPIE KOBIET
– PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM OSTEOPOROZY REGIONU MAZOWSZA.
WYNIKI PROGRAMU POMOST
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A., Bartuszek T., Bartuszek D., Świrski A., Musiał J.,
Łuczak E., Loth E., Teter P., Łasiewicki A., Sikorska-Siudek K.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa
Słowa kluczowe: osteoporoza, epidemiologia, FRAX®, BMI
Dane dotyczące epidemiologii występowania osteoporozy w Polsce są nieliczne. Średnie 10-letnie ryzyko złamania
głównych kości kobiet regionu Białegostoku (40-89 lat) obliczone metodą FRAX® bez wyniku DXA (10RZ-BMI) wynosiło 11%, a metodą FRAX® z użyciem wyniku badania DXA (10RZ-DXA) 11,8%; 27% kobiet doznało złamań osteoporotycznych głównych kości.
Celem pracy była ocena 10-letniego ryzyka złamania głównych kości obliczonego wg metody 10RZ-BMI i 10RZ-DXA,
częstości występowania czynników ryzyka złamania kości i zmian densytometrycznych kości w grupie kobiet regionu Mazowsza będących pacjentami Krajowego Centrum Osteoporozy (KCO) i porównanie uzyskanych wyników do danych z regionu Białegostoku.
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Badania wykonano u wszystkich 816 kobiet w wieku 40-87 lat, dotychczas nie leczonych farmakologicznie, mieszkańców Warszawy i województwa Mazowieckiego, skierowanych do KCO w ciągu 1 roku (2006/2007) najczęściej przez Lekarzy Rodzinnych. U 483 kobiet dostępny był wynik badania DXA szyjki kości udowej. U wszystkich kobiet oceniono 10letnie ryzyko złamania głównych kości (jawne klinicznie złamania kręgosłupa, złamania biodra, kości przedramienia i kości ramiennej) wg metody 10RZ-BMI, a u 483 kobiet (50-87 lat), u których dostępny był wynik badania DXA szyjki kości udowej, wg metody 10RZ-DXA. Wykorzystano kalkulator dostępny na stronie internetowej IOF dla Wielkiej Brytanii.
Nie jest dostępny kalkulator dla polskich pacjentów.
W badanej grupie 816 kobiet średnie 10-letnie ryzyko złamania głównych kości wynosiło wg metody 10RZ-BMI 10,1±6,8% (2,1-66%). W grupie 483 kobiet z dostępnym wynikiem badania DXA szyjki kości udowej ryzyko złamania wg metody 10RZ-DXA wyniosło 14,5% (wg metody 10RZ-BMI w tej grupie 12,9%). U 120 kobiet stwierdzono,
co najmniej 1 przebyte złamanie kości o charakterze osteoporotycznym (14,7%, istotnie rzadziej niż w grupie białostockiej; p<0,001). Występowanie innych czynników ryzyka złamania kości wynosiło w grupie 816 kobiet: palenie papierosów
u 17,7%, złamanie biodra u rodziców u 6,7%, RZS u 6,4%, przewlekłe leczenie sterydami u 3,7%, obniżony BMI (<19)
u 1,2%, nadużywanie alkoholu u 0,1%. Rozpoznanie densytometryczne osteoporozy miało miejsce u 32,6% badanych,
osteopenii u 35,1%, a prawidłowy wynik występował u 19,8%. U 42,6% kobiet z przebytym osteoporotycznym złamaniem
kości występowały densytometryczne kryteria osteoporozy w zakresie szyjki kości udowej (T-score ≤-2,5).
Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że 10-letnie ryzyko złamania kości w grupie pacjentek KCO z regionu Mazowsza obliczone wg metody 10RZ-BMI było podobne do populacji kobiet regionu Białegostoku, a nieco większe wg metody 10RZ-DXA. Wyższe ryzyko wg metody 10RZ-DXA u kobiet regionu Mazowsza może wynikać z nieuwzględnienia w KCO grupy kobiet w przedziale wiekowym 40-49 lat z powodu zbyt małej ich liczby, a także z selekcji
kobiet grupy mazowieckiej kierowanych do specjalistycznego centrum z powodu podejrzenia osteoporozy, w przeciwieństwie do przypadkowej selekcji pacjentów grupy białostockiej. Dane dotyczące innych regionów Polski pozwoliłyby
w większym stopniu oszacować rzeczywiste ryzyko złamania kości w Polsce.
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Data on epidemiology of osteoporosis in Poland are scare. Medium 10-year fracture risk of main bones in Białystok
Region of women (40-89 years) calculated from 10FR-BMI method is 11% and with the additional use of DXA result
(10FR-DXA) 11.8%; 27% of all women had incidence of osteoporotic fracture in the past.
The aim of study was to assess the risk of main bones fracture in group of women in Mazovia Region being patients of
National Centre of Osteoporosis (KCO) and to compare these results to these from Białystok Region.
The study was done in all 816 women aged 40-87 years, not treated due to osteoporosis, habitants of Warsaw and Mazovia region referred to KCO the first time mainly by GPs during 1 year (2006/2007). Result of DXA of femoral neck was
available in 483 women. 10-year risk of main bone fracture (clinically overt spine fracture, hip, forearm, humeral bone)
was calculated in all women in accordance to 10FR-BMI tool and in 483 (aged 50-87 years) to 10FR-DXA method. British calculator from the website of IOF was used because polish calculator is not available.
The medium 10-year fracture risk in 816 women was 10.1±6.8% (2.1-66%) with 10FR-BMI method. The risk
with 10FR-DXA tool (483 women with DXA results) was 14.5% (10FR-BMI in this group 12.9%). At least 1 bone osteoporotic fracture was recognized in 120 women (14.7%, statistically more rare than in Białystok group; p<0.001). There
was a following frequency of the particular fracture risk factors in all group of women: smoking in 17.7%, hip fracture in
parents in 6.7%, rheumatoid arthritis in 6.4%, chronic treatment with steroids in 3.7%, low BMI (<19) in 1.2%, alcohol
abuse in 0.1%. Osteoporosis in DXA measurement was recognized in 32.6% examined women, osteopenia in 35.1%, normal result in 19.8%. In 42.6% of women with osteoporotic fracture in past osteoporosis in femoral neck DXA (T-score
≤-2.5) was recognized.
We conclude that medium 10-year fracture risk of main bones calculated with 10FR-BMI was similar in women from
Mazovia and Białystok regions and slightly higher with 10FR-DXA method in Mazovia region. This higher risk with 10FR-DXA tool could depend on the lack of younger group of women in our population (40-49 years) due to very small number of them and due to the way of selection of our group. The women from Mazovia Region were referred to KCO due to
suspicion of osteoporosis when selection of Białystok group was accidental. Data from another regions of Poland would
allow estimating the real risk of osteoporotic fracture in Poland.
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METODA FRAX® W KWALIFIKOWANIU PACJENTÓW DO LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO
OSTEOPOROZY. WYNIKI PROGRAMU POMOST
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A., Bartuszek T., Bartuszek D., Świrski A., Musiał J.,
Łuczak E., Loth E., Teter P., Łasiewicki A., Sikorska-Siudek K.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa
Słowa kluczowe: osteoporoza, leczenie, FRAX®, BMI
Metoda FRAX® jest wykorzystywana przy kwalifikacji do leczenia farmakologicznego osteoporozy. Proponuje się, aby
stwierdzenie wysokiego 10-letniego ryzyka złamania kości, nawet bez wyniku badania DXA (10RZ-BMI), było wystarczającym wskazaniem do leczenia farmakologicznego osteoporozy, chociaż metoda FRAX® z użyciem wyniku badania
DXA (10RZ-DXA) w większym stopniu odzwierciedla ryzyko złamania kości.
Celem pracy była ocena zasadności kwalifikacji do leczenia osteoporozy jedynie na podstawie metody FRAX® bez badania DXA (10RZ-BMI) w grupie pacjentów z wysokim ryzykiem złamania kości.
Badania wykonano w grupie 483 kobiet w wieku 68,6±7,1 lat (50-87 lat), dotychczas nie leczonych, skierowanych
na pierwszorazową wizytę do Krajowego Centrum Osteoporozy (KCO) w okresie 1 roku (2006/2007) głównie przez Lekarzy Rodzinnych. U wszystkich wyliczono 10-letnie ryzyko złamania głównych kości (jawne złamania kręgosłupa, biodra, kości przedramienia, kości ramiennej) korzystając z kalkulatora FRAX® dostępnego na stronie internetowej IOF,
w wersji brytyjskiej. Osobno wyliczono 10RZ-BMI i osobno 10RZ-DXA szyjki kości udowej (T-score). Za wskazanie
do leczenia farmakologicznego przyjęto ryzyko >20%, zarówno dla metody 10RZ-BMI, jak i 10RZ-DXA.
10-letnie ryzyko złamania kości wyliczone metodą 10RZ-BMI wynosiło 12,8±8,2% (2,5-66%), a metodą 10RZ-DXA
14,5±9,7% (3,1-75%). Na podstawie metody 10RZ-BMI do leczenia farmakologicznego zakwalifikowano 67 kobiet
(13,9%), a na podstawie metody 10RZ-DXA 89 kobiet (18,4%). Spośród 67 kobiet zakwalifikowanych do leczenia na podstawie metody 10RZ-BMI, u 39 (58,2%) wynik DXA mieścił się w zakresie osteoporozy, u 24 (35,8%) w zakresie osteopenii i u 4 (6,0%) w granicach prawidłowych. U 50 kobiet spośród 67 zakwalifikowanych do leczenia zgodnie z metodą 10RZ-BMI (74,6%) wykonanie badania DXA nie zmieniło decyzji leczniczych. U 17 kobiet (25,4%) wykonanie badania DXA zmieniło decyzję, co do leczenia farmakologicznego z pozytywnej na negatywną.
Na podstawie uzyskanych wyników wnioskujemy, że chociaż metoda 10RZ-BMI w większości przypadków jest wystarczająca do podjęcia decyzji o konieczności leczenia farmakologicznego w osteoporozie, to w części przypadków
(25,4% kobiet z wysoki ryzykiem złamania głównych kości; dotyczy kobiet z prawidłowym lub w zakresie osteopenii wynikiem badania DXA) wynik badania DXA pozwala zmienić decyzję, co do konieczności leczenia farmakologicznego
z pozytywnej na negatywną. Pacjenci ci mogliby nie odnieść oczekiwanych efektów leczenia osteoporozy przy zastosowaniu niektórych leków o udowodnionej aktywności przeciwzłamaniowej. W przypadku możliwości wykonania badania
DXA wydaje się właściwe wykonywanie tego badania także u osób z wysokim ryzykiem złamania kości wyliczonym według metody 10RZ-BMI.
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FRAX® TOOL IN QUALIFYING PATIENTS FOR PHARMACOLOGICAL TREATMENT
IN OSTEOPOROSIS. RESULTS OF POMOST STUDY
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FRAX® tool is used in qualifying patients for pharmacological treatment of osteoporosis. It is proposed in the case of
high risk of bone fracture to make decision on the need of pharmacological treatment without DXA examination (10FR-BMI), although FRAX® method with the use of DXA (10FR-DXA) is consider as more valuable.
The aim of the study was to assess the use of FRAX® tool without DXA results (10FR-BMI) in qualifying for the pharmacological treatment of osteoporosis.
The study was done in 483 women aged 68.6±7.1 years (50-87 years) not treated due to osteoporosis, referred to National Centre of Osteoporosis (KCO) for the first time during 1 year (2006/2007), mainly by GPs. In all patients 10-year
fracture risk of the main bones (clinically overt spine fractures, hip, forearm, humeral bone) was assessed with the use of
British version of FRAX® calculator available on the website of IOF. Separately, 10FR-BMI and 10FR-DXA were calculated with the use of femoral neck results (T-score). The risk of fracture of >20% was considered as the indication for the
pharmacological treatment for both FRAX® results.
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10-year fracture risk of main bones with the use of 10FR-BMI method was 12.8±8.2% (2.5-66%), and with the use
of 10FR-DXA 14.5±9.7% (3.1-75%). Sixty-seven women (13.9% of all) were qualified for the treatment on the basis
of 10FR-BMI calculation, and 89 (18.4% of all) on 10FR-DXA. Among 67 women qualified for the treatment with the use
of 10FR-BMI method, 39 (58.2%) had osteoporosis in DXA measurement of femoral neck, 24 osteopenia (35.8%) and
4 normal results (6.0%). In 50 women among 67 (74.6%) qualified for treatment with 10FR-BMI method, DXA result did
not change the decision on treatment, but decision was changed from positive to negative in the other 17 women (25.4%).
We conclude, that although 10FR-BMI method is sufficient to make decision on the need of pharmacological treatment
in osteoporosis in most subjects, there are some patients (25.4% of those with high fracture risk, it concerns women with
normal or osteopenic BMD of femoral neck) in witch DXA result allows changing the primary positive decision to finally
negative one on the need of pharmacological treatment. These patients would not profit from the treatment with some of
the medicines with antifracture efficacy. We suggest to perform DXA measurement in every patient with high fracture risk
calculated with 10FR-BMI method in the case of availability of DXA machine.
P27
METODA FRAX® W OCENIE ZMIANY RYZYKA ZŁAMANIA KOŚCI U OSÓB NIE LECZONYCH
LEKAMI O UDOWODNIONEJ AKTYWNOŚCI PRZECIWZŁAMANIOWEJ. WYNIKI PROGRAMU
POMOST
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A., Bartuszek T., Bartuszek D., Świrski A., Musiał J.,
Łuczak E., Loth E., Teter P., Łasiewicki A., Sikorska-Siudek K.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa
Słowa kluczowe: FRAX®, leczenie, osteoporoza, ryzyko złamania kości
Uważa się, że metoda FRAX® nie może być stosowana w ocenie skuteczności leczenia osteoporozy lekami o udowodnionej aktywności przeciwzłamaniowej, ponieważ wpływają one na zmniejszenie ryzyka złamania kości nie tylko poprzez
korzystny wpływ na wynik badania DXA.
Celem pracy była ocena przydatności metody FRAX® w ocenie zmiany 10-letniego ryzyka złamania kości u osób nie
leczonych lekami przeciwzłamaniowymi i przy podejmowaniu decyzji diagnostyczno-terapeutycznych w osteoporozie
w tej grupie osób.
Badania wykonano u 79 osób (21 mężczyzn i 58 kobiet) w wieku 67,7±6,3 lat (54-82 lata) dotychczas nie leczonych
farmakologicznie z powodu osteoporozy lekami o udowodnionej skuteczności przeciwzłamaniowej, u których w czasie obserwacji nie zostały rozpoznane nowe czynniki ryzyka złamania kości. Zmianie uległ jedynie wiek pacjentów i wynik badania DXA (T-score). Wszyscy pacjenci (poza trzema) otrzymywali suplementację witaminy D (400-800 j. m. dziennie)
i wapnia (500-1000 mg dziennie). U wszystkich oceniono wyjściowe 10-letnie ryzyko złamania głównych kości (10-RZ)
metodą FRAX® korzystając z kalkulatora brytyjskiego. U 60 osób oceniono ponownie 10-RZ po 1 roku, u 31 osób po 2 latach, w tym u 19 jedynie po 2 latach. Za istotne zmiany BMD (LSC) w zakresie szyjki kości udowej uznano zmiany >5%.
Po pierwszym roku, u 9 pacjentów stwierdzono istotny wzrost BMD w zakresie szyjki kości udowej, u 7 spadek, u 44
nie było zmian, a po 2 latach, odpowiednio (w porównaniu do wartości wyjściowej) u 5, 9 i 17 pacjentów. W czasie 1-rocznej obserwacji (uwzględniono 12 wyników po drugim kontrolnym badaniu DXA) w grupie 67 osób z wyjściowym niskim
(≤10%) i średnim (>10÷20%) 10-RZ, u 55 (82,1%) stwierdzono zmiany 10-RZ ≤1 punktu procentowego (PP), u 6: 1-2 PP,
u 6: >2 PP (-2,3 ÷ +3,1). Po 2 latach w grupie 20 pacjentów z niskim 10-RZ, u 17 stwierdzono zmiany 10-RZ ≤1 PP, u 1:
1-2 PP, u 2: >2 PP (+2,1; +2,8), a u 7 pacjentów ze średnim 10-RZ, u 2 zmiany 10-RZ ≤1 PP, u 2: 1-2 PP, u 3: >2 PP (+4,
+4, +6). W poszczególnych grupach oceniono pacjentów łącznie niezależne od wielkości zmian BMD.
U pacjentów z niskim 10-letnim ryzykiem złamania kości zmiany ryzyka złamania kości w czasie 1-rocznej i 2-letniej
obserwacji są niewielkie, co potwierdza brak wskazań do badań kontrolnych DXA po 1 roku i 2 latach u osób, u których
nie zostały rozpoznane nowe czynniki ryzyka złamania kości. U osób ze średnim ryzykiem złamania kości zmiany w ciągu 1 roku są również niewielkie. W ciągu 2 lat zmiany mogą być większe i kontrolne badanie wydaje się uzasadnione. Metoda FRAX® może być pomocna w podejmowaniu decyzji o terminie kontrolnych badań przed podjęciem decyzji o leczeniu osteoporozy lekami przeciwzłamaniowymi.
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P27
FRAX® TOOL IN ASSESSMENT OF 10-YEAR FRACTURE RISK CHANGES IN PATIENTS NOT TREATED
WITH ANTIFRACTURE MEDICINES. RESULTS OF POMOST STUDY
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A., Bartuszek T., Bartuszek D., Świrski A., Musiał J.,
Łuczak E., Loth E., Teter P., Łasiewicki A., Sikorska-Siudek K.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa
Key words: FRAX®, treatment, osteoporosis, bone fracture risk
It is considered not to use FRAX® method in assessment of the efficacy of the treatment with medicines of approved
antifracture efficacy because their effectiveness depends not only on BMD changes.
The aim of the study was to evaluate the usefulness of FRAX® method in assessment of the changes in 10-year fracture risk in patients treated with antifracture medicines and in making diagnostic and therapeutic decisions in osteoporosis
in this group of patients.
The study was performed in 79 patients (21 males and 58 females) aged 67.7±6.3 lat (54-82 years) not pharmacologically treated without any new fracture risk factors recognized during observation. Their age and DXA results of femoral
neck (T-score) were changed only. All out of 3 were supplemented with vitamin D (400-800 IU daily) and calcium (5001000 mg daily). The baseline 10-year fracture risk of the main bones (10-FR) was calculated in all patients with the use of
British calculator. The controlled assessment of 10-FR was assessed in 60 patients after 1 year and in 31 after 2 years (in 19
as the first control one). Changes of BMD of femoral neck were taken as significant when >5% (LSC).
After 1 year of observation, significant increase of femoral neck BMD was found in 9 in the group of 67 patients (12
results of the second DXA examination were included) with the low 10-FR (≤10%) and medium 10-FR (>10÷20%), 55
(82.1%) had changes of 10-FR ≤1 percentage point (PP), in 6: 1-2 PP, in 6: >2 PP (-2.3 ÷ +3.1). After 2-year observation
in the group of 20 patients with the low 10-FR, in 17 changes of 10-FR were ≤1 PP, in 1: 1-2 PP, in 2: >2 PP (+2.1; +2.8),
and in the group of 7 patients with the medium 10-FR, in 2 patients changes of 10-FR were ≤1 PP, in 2: 1-2 PP, in 3: >2
PP (+4, +4, +6). All changes of BMD were taken together in all examined groups.
The changes of 10-year fracture risk during 1-year and 2-year observation in the group of patients with the low fracture risk are small. This confirms the lack of indication for the repeated DXA examination after 1 a 2 years, when the new
clinical risk factors of bone fracture are not recognized. In the patients with the medium 10-FR, the changes of the risk during 1 year are small also, independently of BMD changes. The changes after 2 years in this group are bigger and justify
the control DXA examination. FRAX® method can be useful in making decision on the control DXA examination before
decision on the treatment with antifracture medicines.
P28
CZY METODA FRAX® JEST PRZYDATNA W OCENIE RYZYKA ZŁAMANIA KOŚCI U CHORYCH
ZE SCHYŁKOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK LECZONYCH DIALIZAMI?
Przedlacki J., Staszków M., Żebrowski P., Wojtaszek E., Kucharska K., Kowalska D., Matuszkiewicz-Rowińska J.
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, dializa, FRAX®, schyłkowa niewydolność nerek, złamanie kości
U chorych z osteodystrofią nerkową (ON) w przebiegu schyłkowej niewydolności nerek (SNN) leczonych dializami
występuje zwiększone ryzyko złamania kości. Nie u wszystkich chorych z przebytym niskoenergetycznym złamaniem udaje się powiązać zwiększone ryzyko złamania z nieprawidłowościami w gospodarce wapniowo-fosforanowej. Nie jest dostępna metoda oceny ryzyka złamania kości w tej grupie chorych, która oceniałaby łącznie metaboliczne (ON) i kliniczne
(np. wiek) czynniki ryzyka złamania. W 2008 roku WHO zaproponowało metodę FRAX® dla oceny 10-letniego ryzyka złamania kości (10-RZ) w osteoporozie. Na jej podstawie proponuje się podejmować decyzje diagnostyczno-lecznicze dotyczące postępowania w osteoporozie, głównie pierwotnej, ale metoda ta uwzględnia również czynniki ryzyka będące przyczyną osteoporozy wtórnej. Nie uwzględnia jednak niewydolności nerek.
Celem pracy była ocena przydatności metody FRAX® w ocenie ryzyka złamania kości u chorych z SNN leczonych
dializami.
Badania wykonano u 81 pacjentów; 43 mężczyzn w wieku 62,0±14,0 lat i 38 kobiet w wieku 60,4±16,2 lat leczonych
w Klinice Nefrologii WUM za pomocą dializ (56 hemodializowanych i 25 dializowanych otrzewnowo). U 8 chorych niskoenergetyczne złamanie kości miało miejsce w ostatnim roku (w tym 3 złamania biodra, 2 klinicznie jawne złamania kręgosłupa). U wszystkich wyliczono 10-RZ głównych kości. W grupie 8 chorych z ostatnio przebytym złamaniem wyliczono jednocześnie ryzyko bez uwzględnienia ostatniego złamania, aby móc ocenić, czy na podstawie metody FRAX®
można było je przewidzieć. Wykorzystano kalkulator ryzyka złamania głównych kości dostępny na stronie internetowej
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IOF w wersji dla Wielkiej Brytanii. 10-RZ oceniono: a) z uwzględnieniem jedynie klinicznych czynników ryzyka złamania, jak w osteoporozie (10-RZ-BMI), b) jak w punkcie „a”, z dodatkowym wykorzystaniem wyniku DXA szyjki kości
udowej (T-score; 10-RZ-DXA), c) jak w punkcie „b”, z dodatkowym wprowadzeniem informacji o ON (w miejscu przeznaczonym dla informacji o chorobach metabolicznych) jako czynniku ryzyka złamania (10-RZ-ON), kiedy stężenie PTH
w surowicy było poniżej lub powyżej zalecanych wartości.
10-letnie ryzyko złamania kości dla kobiet z SNN wg 10-RZ-BMI wynosiło 11,0±7,5%, wg metody 10-RZ-DXA
12,4±9,7% i wg metody 10-RZ-ON 14,4±11,6%, dla mężczyzn odpowiednio 5,3±2,5%, 7,3±5,3% i 9,0±6,8%. W grupie
8 chorych z przebytym w ostatnim roku złamaniem, u 7 stwierdzono nieprawidłowy wynik stężenia PTH w surowicy
(u 5 powyżej wartości zalecanych, u 2 poniżej), u 1 mieściło się w zalecanych przedziale wartości. 10-RZ w tej samej grupie 8 chorych wg metody 10-RZ-DXA: u 2 mieściło się w grupie wysokiego ryzyka (>20%), u 3 w grupie średniego ryzyka (10-20%) i u 3 w grupie niskiego ryzyka (£10%), a wg zmodyfikowanej metody 10-RZ-ON odpowiednio u 4, u 2 i u 2
chorych.
Nieprawidłowy wynik stężenia PTH w surowicy w większym stopniu przewidywał zwiększone ryzyko złamania głównych kości niż metoda FRAX® (p<0,05), a podobnie przy zastosowaniu metody 10-RZ-ON.
Metoda FRAX® wydaje się nie być przydatna w ocenie ryzyka złamania kości u chorych z SNN leczonych dializami.
Wprowadzenie do kalkulatora ryzyka złamania kości informacji o ON nie ma najprawdopodobniej przewagi nad wykorzystaniem oceny stężenia PTH w surowicy jako czynnika ryzyka złamania kości.
P28
IS FRAX® TOOL USEFUL IN ASSESSMENT OF BONE FRACTURE RISK IN PATIENTS WITH
END-STAGE RENAL FAILURE TREATED WITH DIALYSIS?
Przedlacki J., Staszków M., Żebrowski P., Wojtaszek E., Kucharska K., Kowalska D., Matuszkiewicz-Rowińska J.
Chair and Department of Nephrology, Dialysotherapy and Internal Diseases, medical University of Warsaw
Key words: risk factors, dialysis, FRAX®, end-stage renal failure, bone fracture
There is an increased risk of bone fracture in patients with renal osteodystrophy (RO) and end-stage renal failure
(ESRF). It is not always possible to show the direct relations between this risk and disturbances of calcium and phosphate
metabolism. There is not available method to evaluate the total bone fracture risk in ESRF taking together the metabolic
(RO) and clinical (as age) risk factors. In 2008 WHO introduced the FRAX® tool as the method of assessing the 10-year
bone fracture risk (10-FR). This method allows qualifying the patients for diagnostic and therapeutic procedures in osteoporosis. It concerns primary osteoporosis mainly, but there is a possibility to use the information on the risk of secondary osteoporosis also, however, not on renal failure.
The aim of the study was to evaluate the usefulness of the FRAX® method in assessing the fracture risk in patients with
ESRF treated with dialysis.
The study was performed in 81 patients, 43 men aged 62.0±14.0 years and 38 women aged 60.4±16.2 years treated at
Nephrology Department of Warsaw Medical University with dialysis, 56 with hemodialysis and 25 with peritoneal dialysis. In 8 patients low energy bone fracture occurred in the last year (3 of hip, 2 of clinically overt spine fractures). 10-year
fracture risk of the main bones was calculated for all patients. In the group of 8 patients with the fractures during the last
year, the risk was calculated without the information on this last fracture to have opportunity to evaluate the possibility of
FRAX® tool to predict these fractures. The calculator of Great Britain from the IOF website was used for calculation (there is no polish version of calculator on IOF website). 10-year bone fracture risk was calculated with different manner: a)
with the use of clinical risk factors as in osteoporosis only (10-FR-BMI), b) as in „a” but with the use of DXA result of femoral neck (T-score; 10-FR-DXA), and c) as in „b” with introducing the information on RO in the place where information on metabolic disorders is normally used (10-FR-RO). It was done if serum PTH level was below or above accepted
range taking this information as the sign of RO.
10-year fracture risk of the main bones for women with 10-FR-BMI was 11.0±7.5%, with 10-FR-DXA 12.4±9.7% and
with 10-FR-RO 14.4±111.6%, for men 5.3±2.5%, 7.3±5.3% and 9.0±6.8% respectively. In the group of 8 patients with the
bone fracture in the last year, in 7 serum PTH level was outside of the accepted range (in 5 above and in 2 below), in 1 patient serum PTH level was in accepted range. When 10-year fracture risk was calculated in these 8 patients, the following
results were obtained: with the 10-FR-DXA the risk was high (>20%) in 2 of them, in 3 was middle (10-20%) and in 3 was
low (£10%). When 10-FR-RO was used, the high risk was recognized in 4 patients, middle in 2 and low in 2 patients.
Abnormal result of serum PTH was better predictor of the fracture risk than 10-FR-DXA tool (p<0.05) in patients with
ESRF treated with dialysis and similar to 10-FR-RO.
It seems that FRAX® tool is not useful in assessment of the fracture risk in patients with ESRF treated with dialysis.
The use in calculator the information on RO is probably not more helpful than evaluation of serum PTH.
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P29
ZASTOSOWANIE KALKULATORA RYZYKA ZŁAMANIA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA
(FRAX®) U OTYŁYCH CHORYCH Z OSTEOPOROZĄ
Franek E.1,2, Wichrowska H.1, Gozdowski D.3, Puzianowska-Kuźnicka M.2
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA, Warszawa
2
Zespół Badawczo-Leczniczy Endokrynologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
3
Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW, Warszawa
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Słowa kluczowe: osteoporoza, złamanie, 10-letnie ryzyko złamania, FRAX®
Wstęp. Niedawno wprowadzono do diagnostyki kalkulator oceniający ryzyko złamania (FRAX®). Celem niniejszej
pracy była ocena jego użyteczności w celu oceny ryzyka złamania u otyłych kobiet i ponownej kwalifikacji do leczenia.
Materiał i metody. Do badania włączono 350 otyłych kobiet. U wszystkich oceniono 10-letnie ryzyko złamania
przy pomocy kalkulatora FRAX® (bez oraz z wartością Tscore).
Wyniki. Ryzyko głównego złamania osteoporotycznego obliczone z wprowadzeniem wartości Tscore było niskie
u większości chorych (u 82,1% chorych leczonych i 95,9% nieleczonych wynosiło poniżej 10%). Średnie wartości ryzyka
były znamiennie wyższe u chorych leczonych (7.7 [3; 39]%) niż u nieleczonych (4.6 [2.1; 14]%). Przyczyną rozpoczęcia
leczenia u 95 ze 106 pacjentów było złamanie niskoenergetyczne, niskie BMD lub oba razem.
Wnioski. Kalkulator ryzyka złamania Światowej Organizacji Zdrowia może być użyteczny u leczonych z powodu osteoporozy otyłych kobiet. Informacja dotycząca 10-letniego ryzyka złamania może zmienić strategię leczenia przynajmniej
u tych chorych, u których decyzja była podjęta na podstawie niskiej BMD.
P29
WHO FRACTURE RISK CALCULATOR (FRAX®) IN ASSESSMENT OF OBESE PATIENTS
WITH OSTEOPOROSIS
Franek E.1,2, Wichrowska H.1, Gozdowski D.3, Puzianowska-Kuźnicka M.2
Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology, CSK MSWiA, Warszawa
2
Department of Endocrinology, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warszawa
3
Department of Applied Statistics and Bioinformatics, Warsaw University of Life Sciences

1

Key words: Osteoporosis, fracture, 10-years fracture risk, FRAX®
Introduction. Recently a new fracture risk-assessment calculator (FRAX®) was introduced. Aim of this study was to
assess the usefulness of it for re-assessment of fracture risk in obese patients and re-assignment to treatment.
Material and methods. 350 obese female patients were included. In all of them 10-years fracture risk was calculated
using FRAX® (with and without T score value).
Results. If major osteoporotic fracture risk was calculated with BMD, it was low in most of the patients (in 82.1%
of treated and 95.9% of not-treated it was below 10%). Mean treated (7.7 [3;39]%) than in non-treated group (4.6 [2.1;
14]%). The reason for treatment start in 95 out of 106 patients was a sustained low-energy fracture, or low BMD, or both.
Conclusion. The WHO fracture risk calculator may be a useful tool in treated obese females with osteoporosis. The information regarding 10-years fracture risk may change the treatment strategy at least in those, in whom decision of treatment was based on low BMD only.
P30
ZASTOSOWANIE TESTU „FUNCTIONAL REACH” W OCENIE TRENINGU RÓWNOWAGI OSÓB
STARSZYCH ZAMIESZKAŁYCH W ŚRODOWISKU DOMOWYM
Mętel S.1, Milert A.2, Drozd A.3, Szczygieł A.4
1
Zakład Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii WNZ UJCM
2
Zakład Chorób Kości i Stawów Instytutu Fizjoterapii
3
NZOZ „Dom-Med” w Krakowie
4
Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii AWF w Krakowie
Słowa kluczowe: osoby starsze, Functional Reach Test, trening równowagi
Wstęp. W kinezyprofilaktyce upadków szczególną rolę odgrywa trening równowagi ciała, mający na celu utrzymanie
sprawności funkcjonalnej oraz niezależności osób starszych. Istotny jest odpowiedni dobór metod oceny i usprawniania
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funkcji równowagi. Test FR (ang. Functional Reach), opracowany w 1990 r. przez Duncan i wsp. jest powszechnie stosowany do oceny dynamicznej kontroli posturalnej, ryzyka upadku oraz monitorowania procesu kinezyterapii.
Cel pracy. W obecnym badaniu, pomiar zakresu sięgania kończyną górną w pozycji stojącej, wykorzystano do oceny
efektów ćwiczeń fizycznych na powierzchniach niestabilnych z wykorzystaniem piłki, trenerów oraz stacji z linkami oporowymi Thera-Band.
Materiał i Metoda. Badanie przeprowadzono w Krakowie z udziałem osób starszych w wieku 65-93 l. ż, zamieszkałych w środowisku domowym, które zgłosiły się po emisji ogłoszenia w lokalnej TV. Metodą doboru losowego, uczestników eksperymentu podzielono na dwie grupy. Grupę I stanowiło 30 osób (średnia wieku 74,14±15,45, średni wzrost
156,43±28,57) uczestniczących dwa razy w tygodniu przez 6 miesięcy w programie nadzorowanych, grupowych ćwiczeń
sensomotorycznych. Grupę II – kontrolną stanowiło 39 osób (średnia wieku 71,92±11,17 oraz średni wzrost 159,27
cm± 5,23) oczekujących na udział w kolejnym programie treningowym. W pomiarach przeprowadzonych przed i po eksperymencie oraz po 3 miesiącach od jego zakończenia wzięło udział 20 osób z grupy ćwiczącej (10 kobiet oraz 10 mężczyzn) oraz 25 z kontrolnej (23 kobiety oraz 2 mężczyzn). Analizę wyników przeprowadzono w oparciu o wieloczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Wyodrębniono dwie kategorie wiekowe dla mediany = 70 (młodsi – do 70 r. ż., starsi
– od 71 r. ż.)
Wyniki. Średni dystans sięgania w grupie ćwiczącej w I badaniu wyniósł 32,10cm±6,75, w II badaniu 31,88cm±6,5,
a w badaniu follow-up 31,55cm±10,04. W grupie kontrolnej odpowiednio: 34,94cm±6,68, 32,72cm±8,86 oraz 30,71
cm±8,60. Badany parametr w II badaniu uległ zwiększeniu u kobiet ćwiczacych oraz u osób należacych do kategorii wiekowej 65 -70 r. ż, przy czym w grupie kontrolnej zaobserwowano zmniejszenie średniego dystansu sięgania zarówno
w grupie kobiet jak i mężczyzn. Dla wyodrębnionej młodszej kategorii wiekowej, u 11 ćwiczących zaobserwowano średnie wartości parametru w I badaniu 34,55cm±5,05, w II badaniu 35,1cm±4,42 oraz w ocenie follow-up 34,91cm±10. W tej
samej kategorii wiekowej u 14 osób z grupy kontrolnej stwierdzono wartości odpowiednio 34,82cm± 5,22, 36cm±8,75 oraz
30,57cm±6,11. W kategorii wiekowej starszej, u 9 ćwiczących zaobserwowano średnie wartości parametru w I badaniu 29,1cm±7,62, w II badaniu 27,89cm±6,62 oraz w ocenie follow-up 27,44cm±8,17 oraz odpowiednio u 11 osób z grupy kontrolnej 35,09cm±8,47, 28,55cm±7,39, 29,36cm±9,07.
Różnice w zmianie wyników w trzech badaniach, wielkość zmiany uzależniona od grupy (p=0,27), wieku (p=0,41) oraz
płci badanych (p=0,602) nie osiągnęły istotności statystycznej (p=0,11).
Wniosek. Pomimo subiektywnego zadowolenia osób ćwiczących z oddziaływania 6-miesięcznego treningu fizycznego na powierzchniach niestabilnych, w ocenie testem FR nie stwierdzono znaczącego zwiększenia dystansu sięgania wskazującego na poprawę równowagi. Przypuszczamy, że wynikało to z dobrej sprawności fizycznej osób starszych uczestniczących w eksperymencie oraz braku możliwości oceny dynamicznej funkcji równowagi ciała, szczególnie ważnej podczas wykonywania czynności dnia codziennego. Wyniki potwierdzają wcześniejsze doniesienia o niskiej przydatności testu FR w ocenie równowagi oraz ryzyka upadku osób starszych mieszkających w środowisku domowym.
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Background. The balance training aims to maintain functional activity and independence of elderly people and essentially prevent from falls. Selection of appropriate methods of evaluating and improving the balance function is an important issue. Functional Reach Test, developed in 1990 by Duncan et al. is widely used for assessment of the dynamic postural control, the risk of falling and the monitoring of the kinesitherapy process.
Purpose. In the present study the measure of the upper limb reaching distance in a standing position was used to assess the effects of physical exercise on unstable surfaces using Thera-Band Balls, Stability Trainers and Exercise Station
with resistance slings.
Material and method. The study was carried out in Krakow with the elderly people aged 65-93, living in the community, who volunteered after the announcement in the local TV. Due to randomization two groups were formed. Group I consisted of 30 persons (avarage age 74.14±15.45, avarage height 156.43cm±28.57) participating twice a week for 6 months
in the supervised program of group somatosensory exercises. Group II (control) included 39 persons (average age
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71.92±11.17 and avarage height 159.27cm±5.23) anticipating for the next training program. The assessment tests were carried out before and after the experiment and after 3 months of its completion and were attended by 20 people from the exercise group (10 women and 10 men) and 25 from the control group (23 women and 2 men). The multiple analysis of variance (ANOVA) was used. Two categories of age were identified for median= 70 (younger: under 70 years old, elder: from 71).
Results. The average forward reaching distance in the exercice group in the first study was 32.10cm± 6.75, in the second study 31.88cm±6.5 and in follow-up 31.55cm±0.04. In the control group, respectively: 34.94cm±6.68, 32.72cm±8.86
and 30.71cm±8.60. The test parameter in the second study increased in exercising women and those who were the age
group 65 -70, while in the control group a reduction in the average forward reaching distance was observed for both
women and men. When separating the younger age group, 11 were observed to have average parameter values in the first
study equal 34.55cm±5.05, in the second study 35.1cm ±4.42 and in the assessment of follow-up 10cm±34.91. In the
same age group, 14 subjects with the control group reached values, respectively 34.82cm±5.22, 36cm±8.75 and 30.57cm
and 8.75±6.11 cm. In the elder age group 9 exercicing persons was observed to have average parameter values in the study equals 29.1cm±7.62, in the second study 27.89 cm±6.62 and in the assessment of follow-up 27.44cm±8.17, and 11
people with the control group reached 35.09cm±8.47, 28.55cm±7.39, 29.36cm±9.07 respectively. Differences in the change of the results of three studies did not reach statistical significance (p=0,11). The amount of change was also not dependant on the group (p=0.27), age (p=0.41) and gender of the participants (p=0.602).
Conclusion. Despite the subjective participant’s satisfaction of the influence of 6-months long exercise program on
unstable surfaces, no significant increase indicating the mprovement of balance function was noted in assessment with the
FR test. It is suggested that it could be the result of good physical performance of elderly people participating in the xperiment and the lack of assessment of dynamic balance function’s component, which is particularly important in the performance of ADL. The results confirm earlier reports of low usefulness of FR test in the assessment of risk of falling and balance of elderly people living in the community.
P31
STAN SZKIELETU OCENIANY ILOŚCIOWĄ METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ U OSÓB
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Słowa kluczowe: ilościowa metoda ultradźwiękowa, karate
Wstęp. Jednym z powszechnie uprawianych w Polsce sportów jest karate. Czy jego regularne uprawianie wpływa pozytywnie na stan szkieletu?
Cele pracy. 1. Porównanie wyników uzyskanych w grupie osób ćwiczących z równowiekową grupą kontrolną, 2. Ocena wpływu czasu i intensywności uprawiania karate na stan szkieletu.
Materiał. Grupa badana – 186 osób płci męskiej (śr. wiek 21,5 lat, zakres 7-47 lat) uprawiających karate (śr. 2-3 razy
tygodniowo, łącznie śr. 6,3 lat). Grupa kontrolna – 391 osób płci męskiej będących zdrowymi ochotnikami (śr. wiek 21,5
lat). Brak różnic w masie ciała, wzroście, BMI pomiędzy grupami.
Metoda. Do oceny szkieletu wykorzystano ilościową metodę ultradźwiękową (Quantitative ultrasound – QUS) paliczków dłoni (aparat DBM Sonic 1200 – mierzy prędkość fali ultradźwiękowej zależną od amplitudy – Ad-SoS [m/s]).
Wyniki. Wartości QUS były wyższe wśród ćwiczących (Ad-SoS = 2074 m/s, T-score = -0,71, Z-score = 0,27 vs 2064
m/s, -0,86, -0,01, odpowiednio), ale tylko Z-score różniło się znamiennie (p<0,01). Analiza korelacji miała na celu weryfikację tezy, że czas i częstotliwość ćwiczeń pozytywnie wpływają na stan szkieletu. Ad-SoS korelował znamiennie z czasem ćwiczeń (r=0,28, p<0,0001) oraz z częstotliwością ćwiczeń (r=0,4, p<0,000001). Te wyniki potwierdzają wyjściową
tezę o pozytywnym efekcie karate na stan kośćca.
Wstępne wnioski. 1. Wykazano pozytywny wpływ karate na stan szkieletu w porównaniu z równowiekową grupą kontrolną. 2. Czas i intensywność uprawiania karate wpływa pozytywnie na stan szkieletu obrazowanego przy pomocy pomiarów ultradźwiękowych paliczków proksymalnych dłoni. Dalsze plany badawcze: powiększenie grupy badanej, ocena
wpływu na parametr QUS przy pomocy krokowej regresji wielokrotnej czynników potencjalnie istotnych (wiek, masa ciała, wzrost, wiek rozpoczęcia ćwiczeń, czas uprawiania karate, procentowy czas trwania ćwiczeń względem czasu życia),
ocena wpływu wieku rozpoczęcia ćwiczeń względem okresu dojrzewania.
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Introduction. Karate is one of the most popular sport in Poland. Does the regular karate training positively influence
skeletal status?
Aims of the study. 1. To compare data in training men vs age-matched group. 2. To assess the influence of duration
and frequency of karate training on skeletal status.
Material. 186 males (mean age 21.5y., range 7-47y.) training karate 2-3 times weekly and on average 6.3 years were
compared with control group – 391 healthy males (mean age 21.5y.). No significant differences were noted in weight,
height, BMI between groups.
Method. Skeletal status was assessed by phalangeal quantitative ultrasound (QUS) using DBM Sonic 1200 which
measures amplitude-dependent speed of sound (Ad-SoS [m/s]).
Results. QUS values were higher in men training karate (Ad-SoS = 2074 m/s, T-score = -0.71, Z-score = 0.27 vs 2064
m/s, -0.86, -0.01, respectively) but only Z-score value differed significantly (p<0,01). The correlation analysis was aimed
to verify thesis that duration and frequency of karate training positively influence skeletal status. Ad-SoS correlated significantly with duration of training (r=0.28, p<0.0001) and its frequency (r=0.4, p<0.000001). The preliminary results confirm thesis of positive influence of karate training on skeletal status.
Conclusions. 1. Karate training revealed positive influence on skeletal status comparing with age-matched group.
2. The duration and frequency of karate training positively influenced skeletal status assessed by phalangeal QUS. Further
investigations: to examine more men training karate; to assess the influence of important factors (age, weight, height, BMI,
age of starting karate training etc.) on Ad-SoS value; to assess the influence of age of starting karate training regarding
puberty.
P32
PRZYDATNOŚĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH DO OCENY RYZYKA ZŁAMAŃ I W DIAGNOSTYCE
RÓŻNICOWEJ NISKIEJ MASY KOSTNEJ U ASYMPTOMATYCZNYCH KOBIET PO MENOPAUZIE
Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E.
Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa
Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, diagnostyka różnicowa, gęstość mineralna kości, złamania
Wstęp. Dotychczas nie ustalono jednoznacznie, jaki panel badań laboratoryjnych powinien być wykonany, aby ustalić
przyczynę niskiej BMD (gęstość mineralna kości) u osób asymptomatycznych.
Cel pracy. Określenie przydatności badań laboratoryjnych do oceny ryzyka złamań i w diagnostyce różnicowej niskiej
BMD u asymptomatycznych kobiet po menopauzie.
Materiał i metody. Retrospektywnie badaniem objęto 207 kobiet, u których oceniono: testy laboratoryjne, densytometrię, rtg kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego. Analizowano związek między BMD oraz złamaniami kręgów, a nieprawidłowościami w badaniach laboratoryjnych. U pacjentek z niską BMD oceniono jej przyczyny oraz koszty laboratoryjnej diagnostyki różnicowej.
Wyniki. Nie wykazano różnic w częstość występowania nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych u kobiet
z BMD niespełniającą i spełniającą kryteria densytometryczne osteoporozy (85,05% vs 82,00%), podobnie u osób bez złamań i ze złamaniami kręgów (84,44% vs 86,27%). Nie stwierdzono związku między osteoporozą a występowaniem nieprawidłowego wyniku określonego parametru laboratoryjnego z wyjątkiem PTH, dla którego szansa wystąpienia nieprawidłowej wartości była istotnie większa w grupie osób ze złamaniami kręgów. U 64 % badanych powodem obniżenia BMD
była inna niż osteoporoza pierwotna patologia o przebiegu asymptomatycznym – najczęściej niedobór witaminy D
(52,0%). Koszty badań laboratoryjnych użytych do diagnostyki różnicowej wahały się w granicach: od 45 do 153 PLN
na jedną osobę i od 182,5 do 409,1 PLN na jedno rozpoznanie.
Wnioski. 1. Wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych nie jest przydatne do oceny ryzyka złamania.
2. U asymptomatycznych kobiet po menopauzie, aż w 64% przyczyną obniżonej masy kostnej, poza osteoporozą pierwot-
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ną, może być inna, współistniejąca patologia. 3. W celu wyjaśnienia przyczyn obniżonej BMD, poza badaniami podstawowymi, powinno się oceniać stężenie 25 (OH) D w surowicy krwi.
P32
UTILITY OF LABORATORY TESTS IN EVALUATION OF FRACTURE RISK AND IN DIFFERENTIAL
DIAGNOSTICS OF LOW BONE MASS IN ASYMPTOMATIC POSTMENOPAUSAL WOMEN
Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E.
Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa
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Introduction. Until now, there are no specific guidelines for laboratory evaluation in asymptomatic people with low
bone mineral density (BMD).
Aim of the study. to estimate the utility of laboratory tests in evaluation of fracture risk and in differential diagnostics
of low bone mass in asymptomatic postmenopausal women.
Material and methods. That was a retrospective study of 207 women. The results of laboratory investigations, densitometry and thoracic-lumbar X-rays were analyzed. The relationship between BMD, vertebral fractures and abnormal lab
tests was investigated. In patients with low BMD, reasons of this pathology was determined and costs of differential diagnostics were estimated.
Results. There were no differences in prevalence of abnormal lab tests in women with BMD that met and didn’t meet
densitometry criteria of osteoporosis (85,05% vs 82,00%). Similarly, in people with and without vertebral fractures
(84,44% vs 86,27%). There was no relationship between osteoporosis and abnormal tests except of high PTH in group with
vertebral fractures. In 64 % of women, the cause of low BMD was asymptomatic pathology other then primary osteoporosis – most often vitamin D deficiency (52,0%). Costs of lab tests used in differential diagnostics were between 45 and 153
PLN for one person and 182,5 – 409,1 PLN for one diagnosis.
Conclusions. 1. Laboratory tests aren’t useful to assess fracture risk. 2. In 64% of asymptomatic postmenopausal
women with low BMD, the cause of this abnormality may by pathology that coexists with primary osteoporosis. 3. To assess the cause of low BMD, except basic lab tests, 25 (OH) D should be tested.
P33
LECZENIE DOŻYLNĄ POSTACIĄ KWASU IBANDRONOWEGO – DONIESIENIE WSTĘPNE
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Słowa kluczowe: osteoporoza, ibandronian, terapia dożylna
Starzejące się społeczeństwo, złe nawyki żywieniowe oraz brak dostatecznej aktywności fizycznej to kluczowe elementy wpływające na rozwój osteoporozy w XXI w. Osteoporoza jest chorobą podstępną, przez wiele lat ubogoobjawową, często pierwszym objawem jest złamanie kości. Czy potrafimy ją leczyć, czy leki stosowane w leczeniu tej choroby są skuteczne i bezpieczne- są to pytania na które lekarze z wielu krajów próbują odpowiedzieć poszukując coraz bardziej skutecznych metod walki z tą chorobą.
Celem pracy jest przedstawienie wstępnych danych dotyczących leczenia pacjentów chorych na osteoporozę dożylną
formą bisfosfonianów (kwas ibandronowy w dawce 3 mg podawany co 3 miesiące).
W okresie 03.2008-03.2009 zakwalifikowaliśmy do leczenia dożylnego osteoporozy 65 osób w tym 2 mężczyzn
(wiek 19-88 lat; średnia 68 lat). Wszystkie te osoby nie mogły przyjmować terapii doustnych głównie z przyczyn gastroenterologicznych. U 23% osób leczenie stanowiło kontynuację wcześniej wdrożonej terapii, głównie doustnej bisfosfonianami podawanymi co tydzień. Do leczenia zakwalifikowano osoby na podstawie wywiadu chorobowego oraz badania
DXA szyjki kości udowej oraz kręgosłupa.
Leki podawane były w cyklach co 3 miesiące podczas hospitalizacji. Każdorazowo monitorowaliśmy stan ogólny chorego na podstawie wywiadu oraz badań laboratoryjnych, w tym oceny gospodarki wapniowo-fosforanowej, markerów obrotu kostnego (NTX, osteokalcyna). Oceniono także zdjęcia RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego i piersiowego w początkowym okresie obserwacji.
Wnioski. Ponieważ większość pacjentów nie przeszła jeszcze całego (rocznego) cyklu leczenia i nie wykonano kontrolnych badań DXA, to doniesienie wstępne oparte jest na obserwacjach podczas kolejnych hospitalizacji oraz na badaniach laboratoryjnych wykonywanych podczas tych wizyt. Jednak pierwsze obserwacje pozwalają stwierdzić, że pacjenci
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dobrze tolerują leczenie (zanotowano tylko 1 przypadek martwicy żuchwy). Ta forma terapii sprzyja dobremu przestrzeganiu zaleceń lekarskich. Przemijające objawy grypopodobne występujące u ok. 50% osób po podaniu leku, nie spowodowały przerwania leczenia. Pacjenci nie doznali złamań w trakcie leczenia.
P33
INTRAVENOUS IBANDRONATE THERAPY IN OSTEOPOROSIS – A PRELIMINARY REPORT
Plebański R.1, Synder M.1, Stuss M.2, Sewerynek E. 2
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The ageing population, wrong nutrition habits and the lack of satisfactory physical activity are the key elements which
are at the base of osteoporosis incidence in the 21st Century. Osteoporosis is an insidious disease, poorly symptomatic for
many years, where bone fracture is very often the first sign. Are we able to treat it? Do the drugs, we use in various therapies of the disease, meet our expectations, regarding therapeutic efficacy and patient’s safety? These the questions around
which numerous specialists from many countries have been focusing their continuous search for more and more effective
methods of fighting the disease.
The goal of the report is a presentation of preliminary outcomes of treatment, involving osteoporotic patients, administered i. v. bisphosphonate therapy (ibandronate in dose of 3 mg, applied in 3-month intervals).
During the period between March 2008 and March 2009, 65 subjects (including 2 males) were qualified to i. v. treatment
of osteoporosis (their age: 19-88 years, the mean age: 68 years). All of the enrolled patients did not tolerate oral therapies, mainly for gastric reasons. In 23% of the subjects, the studied therapy was a continuation of an earlier treatment, predominantly
oral, weekly bisphosphonate therapy. The qualification criteria included medical history and hip and spine DXA.
The drugs were administered in hospital environment in 3-month cycles. Each time, patient’s general condition was monitored, following history and laboratory tests, including assessments of calcium-phosphate metabolism and bone turnover
markers (NTX, osteocalcin). The initial observation period included also radiographic evaluations of sacro-lumbar and thoracic spine.
Conclusions. Since the majority of the patients have not yet completed the entire (annual) treatment cycle and no DXA
follow up examinations have been performer, this preliminary report has been based on observations from subsequent hospital visits and laboratory tests performed on those occasions. However, following the initial observations, it may be stated
that the patients tolerate the therapy very well (only one case of mandibular necrosis was found). This mode of therapy is
also favourable for the general adherence to physician’s recommendations Transient, flu-like symptoms, experienced by
approximately 50% of the patients after the drug administration, did not cause any withdrawal from the therapy. Neither
did any patient suffer from bone fracture during the study period.
P34
STOPIEŃ PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ PRZEWLEKŁEJ TERAPII ALENDRONIANEM 70 PRZEZ PACJENTKI LECZONE Z POWODU OSTEOPOROZY
Sewerynek E.1,2, Stuss M.1,2, Małkowski B.2, Karzewnik E.3 i regionalna grupa programu Scholaris
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Wstęp. Wykazano, iż ponad 50% pacjentów leczonych z powodu chorób przewlekłych, w tym osteoporozy, przerywa
terapię w ciągu pierwszego roku jej stosowania. Problem ten narasta z czasem trwania obserwacji. Stwierdzono, iż 13%
pacjentów z osteoporozą w ogóle nie rozpoczyna leczenia, a ponad 20% przerywa terapię w ciągu pierwszych 4 miesięcy
trwania choroby. Wykazano, iż przestrzeganie przez pacjentów wprowadzonej terapii osteoporozy poprawia gęstość mineralną kości i zmniejsza ryzyko złamań.
Celem pracy była ocena, w rocznym badaniu prospektywnym, stopnia przestrzegania zaleceń terapii przewlekłej preparatem alendronian 70 przez pacjentki leczone z powodu osteoporozy.
Materiał i Metody. Ocenie poddano 153 pacjentki w wieku od 48 do 89 lat z rozpoznaną osteoporozą leczone alendronianem 70mg, jeden raz w tygodniu, przez okres roku. Wzięto pod uwagę czas trwania choroby, ciągłość i systematyczność przyjmowania leków oraz przyczynę przerwania stosowanego leczenia.
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Wyniki. Ułatwienie pacjentowi kontaktu z lekarzem, stały dostęp do leku oraz częste wizyty w znaczny sposób poprawiają stosowanie się pacjentów do zaleceń. Podczas trwania badania przesterzeganie zasad terapii u wszystkich uczestniczek badania był wysoki i łącznie wyniósł 93,9%. Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia były objawy niepożądane
stosowanego preparatu. Wiek oraz wykształcenie nie miały wpływu na przestrzeganie terapii. Najgorsze wyniki uzyskano
w grupie pacjentek leczonych z powodu osteoporozy dłużej niż 5 lat, szczególnie w podgrupie u której włączono alendronian 70 pierwszy raz lub podjęto leczenie po przerwie.
Omówienie. Uzyskane wyniki wskazują na fakt lepszego przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów leczonych
z powodu osteoporozy w trakcie dobrego monitorowania i terapii preparatem cotygodniowym. Momentami krytycznymi
decydującymi o przerwaniu leczenia były objawy uboczne związane z terapią.
Wnioski. Nie wszyscy pacjenci leczeni z powodu osteoporozy kontynuują zalecone leczenie. Im rzadziej podawany
lek i lepsze monitorowanie tym większy odsetek pacjentek kontynuujących terapię co potwierdzono w przeprowadzonym
badaniu.
P34
THE DEGREE OF COMPLIANCE TO RECOMMENDATIONS OF CHRONIC THERAPY
WITH ALENDRONATE 70 IN PATIENTS TREATED FOR OSTEOPOROSIS
Sewerynek E.1,2, Stuss M.1,2, Małkowski B.2, Karzewnik E.3 and regional group of Scholaris study
(Tabaszewska M., Lasota M., Krupińska G., Glądalska A.), Horst-Sikorska W.4
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Introduction. It has been shown that more than 50% of subjectspeople with chronic disease, including osteoporosis,
discontinue treatment during its first year. This problem increases with the time of observation. Additionally, it has been
observed that 13% of women, prescribed oral daily alendronate, did not even start the treatment, while 20% of patients
discontinued the therapy during the first 4 months. Compliant patients have achieved increased bone mass density with
a simultaneous decrease of fracture risk.
The aim of this study was to assess the adherence to alendronate 70 over the period of 12 months in women with postmenopausal osteoporosis.
Material and Methods. Based on a prospective study of 153 patients, the compliance toand persistence of alendronate 70 therapy wasere assessed in postmenopausal women, observed during one year.
Results. Facilitation of patient’s contacts with physician, continuous access to prescribed medication and frequent
visits considerably improve the patients” adherence to prescribed recommendations. During the study period, the compliance of all the study participants was high, amounting to total score of 93.9%. The most common reasons for incompliance
to treatment were adverse effects of applied agent. Neither the patients” age nor education level had any effect on the
actual compliance level. The lowest compliance was found in the group of patients treated for osteoporosis longer than
5 years, especially in the subgroup where alendronate 70 was either introduced for the first time or readministered after
discontinuation.
Conclusions. The received results showed that the better adherence to of alendronate 70 therapy could depend on
good monitoring and less frequentrare dose regimen. treatment schedule
P35
EFFECT OF ALENDRONATE IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH SYSTEMIC OSTEOPOROSIS
TREATMENT
Povoroznyuk V. V., Orlyk T. V., Dzerovych N. I.
Institute of Gerontology AMS Ukraine
Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv, Ukraine
Objective. To evaluate the effect of alendronic acid 70 mg in treatment of systemic osteoporosis in postmenopausal
women.
Object. 15 women with systemic osteoporosis without severe concurrent pathology, aged 50-80 years were inspected:
average age – 66,3±2,5 years.
Methods. Bone mineral density (BMD) was defined with Dual-energy X-ray absorptiometer „Prodigy” (GE Medical
systems). Examination was performed before onset of treatment and after a three, six, nine and twelve months treatment
course. alendronic acid was taken in a dose of 70 mg per os once a week and 1 tablet of Calcemin-advance (Calcium – 500
mg, Vit. D – 400 IU) 2 times per day.
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Results. BMD of spine significantly increased in comparison with indexes before treatment after three (t=3,76;
p=0,002), six (t=2,95; p=0,01), nine (t=3,05; p=0,01) and twelve (t=3,95; p=0,007) months. BMD of femur (total) significantly increased in comparison with indexes before treatment after nine months (t=3,58; p=0,005). BMD of spine increased on 8,3% and BMD of femur (total) on 3,2% after twelve months. BMD of total body significantly increased in comparison with indexes before treatment after nine months (t=3,58; p=0,005).
Conclusions. It has been demonstrated that alendronic acid treatment significantly increases BMD of spine and femur.
P36
AMINOMETYLENOBISFOSFONIANY – NOWE KIERUNKI BADAŃ W LECZENIU OSTEOPOROZY
Dąbrowska E., Kafarski P.
Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Słowa kluczowe: osteoporoza, aminometylenobisfosfoniany
Wstęp. Bisfosfoniany stanowią ważną klasą związków chemicznych, które znalazły zastosowanie w leczeniu chorób
związanych z upośledzeniem metabolizmu wapnia takich jak choroba Pageta, osteoporoza, szpiczak, osteoliza połączona z hiperkalcemią złośliwą, przerzuty nowotworów do kości, pierwotna nadczynność przytarczyc ponieważ wykazują duże powinowactwo do wapnia i dlatego odkładają się w kościach. Już ponad 25 lat minęło odkąd bisfosfoniany zostały użyte po raz pierwszy w leczeniu choroby Pageta. Od tego czasu stanowią najważniejszą grupę leków antyresorpcyjnych. Ulegają adsorpcji na kryształach hydroksyapatytu, co jest powodem ich długiego okresu półtrwania w kościach. Nie opisano
jednak w związku z tym żadnego długotrwałego, niepożądanego efektu Działanie bisfosfonianów polega na inhibicji syntetazy pirofosforany farnezylu. Na powierzchniach resorpcyjnych bisfosfoniany hamują czynność osteoklastów. Mimo iż
dokładny molekularny mechanizm działania bisfosfonianów nie został w pełni poznany sadzi się, ze bisfosfoniany mogą
bezpośrednio oddziaływać na dojrzałe osteoklasty hamując ich aktywność resorpcyjną na skutek zaburzeń w ich ultrastrukturze. Bisfosfoniany, oddziałując bezpośrednio na osteoklasty lub też pośrednio przez hamowanie osteoklastogenezy, nie
tylko hamują resorpcję tkanki kostnej, lecz także działając na osteoblasty mogą pobudzać kościotworzenie przyspieszając
apoptozę osteoklastów. Bisfosfoniny hamuja proliferację i zmniejszają procent obumierania komórek makrofagowych
w testach in vitro. Pokazano, że efekt działania aminometylenobisfofonianów na komórki makrofagowe polega na indukcji apoptozy.
Cel pracy. Kwasy bisfosfonowe podzielono na dwie duże klasy – hydroksyaminobisfosfoniany i aminometylenobisfosfoniany. N-podstawione kwasy bisfosfonowe wykazują silne właściwości antypasożytniczne, a także posiadają wysoką
aktywność herbicydową. Znany i szeroko stosowany jest lek antyosteoporotyczny najnowszej generacji należący do aminoetylenobisfosfonianów,- cykloheptyloaminobisfosfonian, skomercjalizowany jako inkadronian. Celem pracy jest synteza nowych N-modyfikowanych pochodnych kwasu aminometylenobisfosfonowego o ukierunkowanych właściwościach fizykochemicznych i aktywności biologicznej, analogów inkadronianu jako potencjalnych leków przeciw osteoporozie, a także badania nad aktywnością cytotoksyczną bisfosfonianów osteogennych wobec linii mysich komórek makrofagopodobnych (J774E). Mysia linia makrofagopodobna J774 używana do testu jest szeroko stosowana linią do zinterpretowania aktywności bisfosfonianów.
Materiał. Struktura przestrzenna łańcucha bocznego R2 wyznacza komórkowy wpływ bisfosfonianów, i ich względną
skuteczność jako inhibitorów resorpcji kości. Działanie bisfosfonianów zależy między innymi od rodzaju rodników
przy węglu kwasu bisfosfonowego, długości łańcuchów alifatycznych oraz podstawników w łańcuchach bocznych Każdy
bisfosfonian posiada swój własny profil aktywności, zdeterminowany przez indywidualne właściwości łańcucha bocznego. Reakcja syntezy aminmetylenobisfosfonianów polega na trzy-składnikowej reakcji kondensacji pomiędzy aminą I- lub
II-rzędową, ortomrówczanem trietylowym i fosforynem dietylowym. Reakcja nie wymaga użycia silnie toksycznych reagentów. Surowe estry aminometylenobisfosfonianów poddaje się hydrolizie kwasem solnym otrzymując odpowiednie
kwasy aminometylenobisfosfonowe. Badania skryningowe aktywności bisfosfonianów wykonano przy użyciu testu MTT,
mierzącego zahamowanie proliferacji komórek docelowych w 72-godzinnej hodowli in vitro. W badaniach zastosowano
mysią makrofagopodobną linie komórkową (J774E). Jako kontrolę zastosowano inkadronian w takich samych stężeniach
jak badane związki. Wyniki doświadczeń w postaci ID50 (dawka powodująca zahamowanie proliferacji 50% populacji komórek nowotworowych) oraz procentu zahamowania proliferacji wyznaczono dla każdego związku. Wartości IC50 wyznaczono na podstawie trzech niezależnych eksperymentów.
Wnioski. Zsyntetyzowaliśmy ponad sto aminometylenobisfosfonianów o zróżnicowanej strukturze i zbadaliśmy ich
aktywność antyproliferacyjną na mysich makrofagach (linia J774). W teście MTT wybrano związki o najwyższej aktywności. Aktywność wielu jest wyższa niż inkadronianu stosowanego jako związek referencyjny. Wiele aminometylenobisfosfonianów wykazywało aktywność zbliżoną do inkadronianu a, niektóre nie wykazywały aktywności niezbędnej do określenia wartości ID50 w zastosowanych stężeniach. Obecnie trwają badania wybranych bisfosfonianów na proces kościotworzenia u owiec.
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AMINOMETHYLENEBISPHOSPHONATES – A NEW DIRECTION OF STUDIES ON TREATMENT
OF OSTEOPOROSIS
Dąbrowska E., Kafarski P.
Department of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wroclaw University of Technology
Wybrzeze Wyspianskiego 27, 50-370 Wroclaw
Key words: osteoporosis, aminomethylenebisphosphonates
Introduction. Bisphosphonates are an important class of drug molecules, used to treat osteoporosis, Paget’s disease,
and hypercalcemia due to malignancy because they are powerful inhibitors of bone resorption. More than 25 years have
passed since bisphosphonates were first used to treat Paget’s disease. During this time, bisphosphonates have become the
most important class of antiresorptive drugs, not only for the treatment of Paget’s disease, but also for other diseases that
involve excessive osteoclast-mediated bone resorption, such as tumor-induced osteolysis and hypercalcemia and osteoporosis. They act by inhibiting the enzyme farnesyl diphosphate synthase. Despite this, the molecular mode of their action is still
not clear. There is substantial evidence that BPs can have a direct effect on osteoclasts by mechanisms that may lead to osteoclast cell death by apoptosis. BPs can also inhibit proliferation and cause cell death in macrophages in vitro. There is shown
that the toxic effect of BPs on macrophages is also due to the induction of apoptotic, rather than necrotic, cell death.
Aim. A subclass of bisphosphonates, derivatives of aminomethylenebisphosphonic acid, has been also described to
exhibit promising antiparasitic and herbicidal activities. It is worth to note that a representative of the latest generation of
antiosteoporotic drugs – cycloheptylaminomethylenebisphosphonate, discovered in the early 90-ies and commercialized as
incadronate, also belongs to such modified aminomethylenebisphosphonic acids. The aim of our studies is synthesis the
aminomethylenebisphosphonic acids, analogs of incadronate, as potential antiosteoporosis drugs. The aim of this studies is
the preselection in vitro of BPs in the model cell line to choose potent compounds. The mouse macrophage-like cell line
J774 used in this study is a convenient model to identify the activity of BPs.
Material and methods. Although the structure of the R2 side chain is the major determinant of antiresorptive potency, both phosphonate groups are also required for the drugs to be active. The simplest procedure for preparation of aminomethylenebisphosphonates relays on three-component reaction between primary or secondary amine, triethyl orthoformate and diethyl phosphite, followed by acid hydrolysis. The in vitro cytotoxic effect of all agents was examined after 72hours of exposure of the cultured cells to varying concentrations of the tested compounds, using the MTT assay. The in
vitro results were presented in terms of inhibitory concentration 50% (IC50) values. The IC50 is the concentration of tested
agent, which inhibits the proliferation of 50% of the cancer cell population. Average IC50 values for each preparation were
calculated using data from three independent experiments.
Conclusions. We synthesized above hundred aminomethylenebisphosphonates with structural variety and tested their
antiproliferative activity on the mouse macrophages cell line J774. We choose the most potent compounds selected in this
examination. Its activity is higher that that of referential compound incadronate. Some compounds have the best profile of
activity (inhibition of proliferation observed in dose-dependent manner). There are also many compounds with similar activity to that of incadronian Now we are testing the most active compounds in vivo.
P37
CORTICOSTEROIDS THERAPY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
Milenovic N.1, Popovic B.2, Vasic B.1
Special Hospital for Rheumatology Disease, Novi Sad, Serbia
2
Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia
1
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Introduction. Rheumatoid arthritis (RA) as autoimmune, inflammatory arthropathy required specific treatment which
includes usage of glikocorticoides (GC).
Aim. The aim of study was to evaluate effect of GC therapy in patients with RA.
Material and methods. We examined 250 patients 57.26 years old (± 9.34 years), 77.67% was female patient, who
suffered from RA 8.39 years (1-39 years), in 89.32% was RF positive RA.
Results. Patients used in 95.15% non-fluorides GC. Predominate form was oral application 57.29% (prednisone
41.75% and metilptrednisolon 15.54%), but in 33.98 was intramuscular application of metilprednisolon-acetat. Only 3.88%
patients took combination. Stage or RA changes was classified with Stein-Brocker`s criteria and we found that 45.63% of
our patients were in Grade 3 anatomical classification but 58.25% were in Grade 2 functional classification, but bettering
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functional capacity statistically significant correlated (r=0.2227, p=0.024) was GC application. Morning stiffness longer
than 60 minutes had 54.37%. Serious adverse effect was not evidenced.
Conclusion. We can conclude that application of corticosteroids in treatment RA can be safe and beneficial for patient.
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OCENA STANU KOŚĆCA U KOBIET Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW
Rokita G. M.1, Pluskiewicz W.2, Halaba Z. P.3, Pyssa J.4
1
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Założenia i cel pracy. Wstępnym założeniem pracy była teza, że RZS wpływa negatywnie na stan szkieletu. Celem
pracy była ocena wyników badań szkieletu wykonanych różnymi metodami: densytometryczną, radiologiczną i ultradźwiękową u kobiet chorych z RZS w porównaniu do analogicznych badań kobiet zdrowych.
Materiał kliniczny. Badaniami objęto 104 kobiety, w tym 62 kobiety chore z RZS z rozpoznaniem według kryteriów
ACR z 1987 roku. Średni wiek kobiet chorych z RZS wynosił śr. 56,5 ± 9,9 lat, czas trwania choroby wynosił 167,8
± 126,1. 21 kobiet (34%) było w II okresie choroby wg Steinbrockera z umiarkowaną aktywnością procesu zapalnego. Aktywność choroby oceniano wg DAS 28. Grupę kontrolną stanowiło 42 ochotniczki z wykluczonym RZS oraz innymi chorobami lub/i terapią wpływającą na metabolizm kości. Średni wiek kobiet w grupie kontrolnej wynosił 54,2 ± 5,1 lat.
Metody. Stan zdrowia oceniano na postawie ankiet, kwestionariusza oceny zdrowia HAQ, badań laboratoryjnych, radiologicznych, ultradźwiękowych i densytometrycznych. Pomiary gęstości mineralnej kości dotyczyły: kręgosłupa L1-L4,
bliższego odcinka kości udowej (szyjka oraz całe biodro), dalszego odcinka kości przedramienia w 1/3 długości. Pomiary
ilościową metodą ultradźwiękową (QUS) dotyczyły: nasad dystalnych paliczków proksymalnych (pomiar Ad-SoS) oraz
kości piętowej (SOS, BUA, SI). Zdjęcia radiologiczne dłoni i stóp chorych kobiet posłużyły do określenia stopnia zaawansowania choroby wg kryteriów Steinbrockera. Wskaźnik Barnetta i Nordina (metacarpal index) służył do oceny nasilenia
osteoporozy.
Wyniki. Wszystkie wartości wyników pomiarów densytometrycznych, ultradźwiękowych oraz wartość wskaźnika metakarpalnego były istotnie niższe u kobiet chorych z RZS względem wyników w grupie kontrolnej, zarówno w całej grupie, podgrupie kobiet miesiączkujących i w podgrupie kobiet po menopauzie (p<0,0001).
Wnioski. Uzyskane wyniki wykazują poważne zaburzenia stanu szkieletu u kobiet z RZS. Wszystkie wykonane badania szkieletu w porównywalny sposób były zdolne do wykrywania tych zaburzeń, co ma istotne znaczenie praktyczne. Duża częstość występowania niskich wyników densytometrycznych stanowi informację, że chore z RZS powinny być rutynowo poddawane badaniom diagnostycznym w kierunku osteoporozy, a w przypadku stwierdzenia odchyleń od stanu prawidłowego należy stosować leczenie w kierunku osteoporozy.
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Objective and aim of the study. We assumed that rheumatoid arthritis negatively influence bone status. The aim of
the study was to assess skeletal with the use of bone density measurements, quantitative ultrasound, radiography in women
with rheumatoid arthritis in comparison to healthy controls.
Material. 62 women with rheumatoid arthritis recognized according to ACR recommendations from 1987 y. and 42
healthy controls (mean age 54,2± 5,1 years) were studied. Mean age of patients was 56,5 ± 9,9 years, and disease duration
was 167,8±126,1 months. 21 (34%) women were in II stage of rheumatoid arthritis according to Steinbrocker stages.
Disease activity was assessed using DAS 28.
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Methods. We collected data in questionnaire HAQ, and laboratory, radiology, densitometric and ultrasound variables
measurements were done. BMD measurements included spine, hip and forearm shaft, quantitative ultrasound measurements were performed in calcaneus and hand phalanges, hand and feet radiography allowed for estimation of disease activity, and metacarpal Barnett and Nordin index was calculated for second metacarpal bone.
Results. All measured parameters were significantly lower in patients in comparison to controls in whole group, preand postmenopausal women (p<0,0001).
Conclusion. In women with rheumatoid arthritis skeletal status was seriously affected. All measurements performed
comparably express changes of bone status. Therefore, patients with rheumatoid arthritis ought to be routinely screened towards osteoporosis, and adequate management should be used.
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WPŁYW STANDARDOWO STOSOWANEGO METOTREKSATU I KORTYKOSTEROIDÓW
NA WYSTĘPOWANIE ZŁAMAŃ U KOBIET CHORYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
(RZS)
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Słowa kluczowe: metotreksat, sterydy, RZS, złamania
Cel pracy. Ocena wpływu standardowego stosowania metotreksatu (MTX) i kortykosteroidów (KS) na występowanie
osteoporotycznych złamań trzonów kręgowych oraz złamań pozakręgowych w grupie kobiet chorych RZS.
Materiał i metody. Badaniami objęto 133 kobiety chore na RZS rozpoznane zgodnie z kryteriami ACR. Średni wiek
chorych wynosił 50.3 ± 13.1 lat natomiast czas trwania choroby wynosił 7,6 ± 6,8 lat. Chorzy byli leczeni przewlekłe KS
oraz MTX odpowiednio: 4,0 ± 3,0 lat w średniej dobowej dawce 7,7 ± 2,4 mg na dobę i 4,3 ± 3,4 lat w średniej tygodniowej dawce 12,6 ± 2,8 mg na tydzień. Grupę kontrolną odpowiednią do płci i wieku stanowiło 141 kobiet. Złamania trzonów kręgowych oceniono metodą automatycznej morfometrii VFA (ang. Vertebral Fracture Assessment) przy użyciu aparatu Lunar Prodigy Advance (GE, Madison, WI, USA) z oprogramowaniem enCore natomiast złamania pozakręgowe
wykorzystując wnikliwą ankietę personalną oraz dokumentację medyczną pacjentów.
Wyniki. W grupie (n=93) stosujących przewlekle zarówno KS jak i MTX stwierdzono 19 (20,4%) złamań trzonów
kręgowych i 15 (16,1%) złamań pozakręgowych natomiast jakiekolwiek złamanie wykazano u 34 osób (36,6%); odpowiednio p=0,012, p=0,006, p=0,041 pomiędzy grupami. W grupie chorych stosujących KS (n=107) jakiekolwiek złamanie
obserwowano u 40 osób (37,4%), a w grupie nie stosującej (n=26) jedynie u 4 osób (15,4%) p=0,032. W przypadku stosowania MTX odpowiednio wykazano obecność jakiegokolwiek złamania u 21 osób (19,6%) i u 16 (61,5%) osób nie stosujących MTX (p=0,000).
Wnioski. Standardowe stosowanie średnich dawek metotreksatu i małych dawek kortykosteroidów może mieć istotny
wpływ na ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek złamania osteoporotycznego w stosunkowo młodej grupie kobiet chorych
na RZS.
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Objective. To analyze influence of standard methotrexate and corticosteroids use on fracture risk in female rheumatoid
arthritis patients.
Patients and methods. Study was carried out in 133 female RA patients who were diagnosed according ACR criteria.
Average age was 50.3 ± 13.1 years and disease duration was 7,6 ± 6,8 years. All patients were on chronic corticosteroids
and on methotrexate; respectively 4,0 ± 3,0 years and 4,3 ± 3,4 years. Average doses were respectively 7,7 ± 2,4 mg prednisone daily and 12,6 ± 2,8 mg methotrexate weekly. The control group consists of 141 healthy women. Vertebral fractures were diagnosed by automatic morphometry with densitometric method VFA (Vertebral Fracture Assessment) using
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Lunar Prodigy Advance (GE, Madison, WI, USA) densitometer with enCore software. Non-vertebral fractures were detected using special questionnaire and other medical documentation.
Results. In the study group of 93 RA female patients who were on chronic corticosteroids and on chronic methotrexate 19 (20,4%) patients with vertebral fractures and 15 (16,1%) patients with non-vertebral fractures were founded. Any
fractures were detected in the group of 34 (36,6%) patients (p=0,012, p=0,006, p=0,041 respectively between groups). In
the group on chronic corticosteroids (n=107) any fractures were observed in 40 (37,4%) patients and in the group (n=26)
without corticosteroids only in 4 (15,4%) patients; p=0,032. In patients on chronic methotrexate use any fractures where
found in 21 (19,6%) as compare to never use in 16 (61,5%); p=0,000.
Conclusions. Standard chronic methotrexate use medium weekly dose and standard chronic corticosteroids use in low
dose may have an influence on any osteoporotic fractures in quite young female RA patients.
P40
EFFECTIVENESS OF TWO REGIMES OF GLUCOSAMINE AND CHONDROITIN FOR TREATMENT
OF PAIN SYNDROME IN PATIENT WITH KNEE OSTEOARTHRITIS
Povoroznyuk V. V., Grygoryeva N. V.
Institute of Gerontology AMS Ukraine
Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv, Ukraine
The research was aimed at evaluating the effectiveness of two regimes (continuous and interrupted) of Theraflex (500
mg glucosamine hydrochloride, 400 mg chondroitin sulphate) in patients with knee osteoarthritis. Outcomes evaluated
were pain, measures of performance (function, activity of daily living, disability), employment status, range of motion, and
patient satisfaction/patient global perceived effects.
Materials and methods. The first group included 50 patients (aged 64.5±1.1 years) with knee osteoarthritis (II stage,
Kellgren-Lawrence’s classification), who took the drug in continuous regime during 9 months. The second group included 50 patients with the same diagnosis (aged 64.6±1.0 years), who took Theraflex twice during 3 months with 3 months
interruption. We examined the patients before the treatment and after 1, 3, 6, 9 and 12 months. Methods of study: Mc-Gill
questionnaire, visual-analogical scale (VAS), Lequen’s index, WOMAC, EuroQol-5D, 15-m. test, 6-min. test.
Results. After three months of Theraflex’s treatment it was observed a reliable decrease of pain syndrome in both
groups by WOMAC, decrease of constraint in movements, improvement of index of everyday activity, VAS, 15-m. test.
Examination of patients during 6, 9 and 12 months show the effectiveness of both regimes of the therapy. Intensity of pain
syndrome and functional activity didn’t differ between the groups.
Conclusion. During 1-year period two regimes of Theraflex it was established effective decrease of intensity of the pain
syndrome and improvement of everyday activity in patients with knee osteoarthritis. The analgesic effect after taking Theraflex becomes noticeable after three months and quality of life significantly improved in patients of both groups.
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Objectives. One of common noninflammatory degenerative disease is knee osteoarthritis (KOA). Chronicle character
of disease, prolonged pain episode, reduction of daily activities can influenced on quality of life. The aim of the study was
to establish how amount of muscles can influence on quality of health in patients with KOA.
Methods. We examined 100 patients (30 male and 70 female), age 40-80, with the diagnosis of KOA. The muscle mass
(MM) was analyzed from body composition by Tanita BC 540 Innerscan Body Composition Monitor. Patients fulfilled EuroQol 5D.
Results. Average MM was 49.36 kg (SD 8.41kg) with statistical significant difference (t=5.817; p<0.0001) between
gender which indicate significant higher MM for male 62.68kg (SD 6.61kg) than for female 46.47kg (SD 5.45kg). Patients
evaluated their state of health on 54.93 (SD 19.56), without statistical significant difference between gender (t=0.488;
p=0.629), although female patient evaluated better (55.78 vs. 51.00). Items analyzes indicated that in the first dimension:
mobility -95% of patients had some walking problems, in the second dimension: self care – 64.3% of patients had some
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problem with self care, in the third dimension: usual activity – 89.3% of patients had some problem with performing their
usual activity, in the fourth dimension: pain/discomfort 89.3% of patients had moderate pain and discomfort and in the
fifth dimension: anxiety/depression 89.3% of patients had moderate anxiety and depression. We found statistical significant correlation between MM and second dimension (r=-0.389; p=0.042) and MM and the fifth dimension (r=-0.550;
p=0.002) which indicated that increase of MM could reduce problem with self care and level of anxiety and depression.
Conclusions. Amount of muscle can influence on bettering quality of life in patient with KOA. Cause of that we suggested to educated patient with KOA for daily active exercise in aim to improve state of health.
P43
ZACHOWANIE WYBRANYCH BIOCHEMICZNYCH MARKERÓW METABOLIZMU KOSTNEGO
U NIEMOWLĄT Z OBJAWAMI KLINICZNYMI DOTYCZĄCYMI TKANKI KOSTNEJ, W ZALEŻNOŚCI
OD STĘŻENIA 25 (OH) D W SUROWICY
Wójcik-Skierucha E.1, Furmaga-Jabłońska W.1, Kulik-Rechberger B.2
1
Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt
2
Zakład Propedeutyki Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Słowa kluczowe: niemowlęta, 25 (OH) D, markery metabolizmu kostnego
Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem 25 (OH) D, traktowanym jako optymalny wskaźnik zasobów
ustrojowych witaminy D, a wybranymi biochemicznymi markerami kościotworzenia i resorpcji tkanki kostnej u niemowląt z objawami klinicznymi zaburzeń tkanki kostnej.
Badaniami objęto 55 niemowląt hospitalizowanych w Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie w latach 2007-2008, u których na podstawie wywiadu, badania klinicznego oraz oznaczeń biochemicznych (stężenie wapnia, fosforu, fosfatazy alkalicznej, parahormonu i 25 (OH) D w surowicy krwi oraz wskaźnika
wapniowo-kreatyninowego w drugiej porcji moczu) rozpoznano krzywicę niedoborową, przedawkowanie witaminy D lub
nadwrażliwość na witaminę D. Wśród badanych niemowląt wyodrębniono trzy grupy, jako kryterium podziału przyjęto poziom 25 (OH) D. Grupę 1 stanowiły dzieci, u których stężenie 25 (OH) D w surowicy wynosiło poniżej 30 ng/mL, grupę 2
tworzyły niemowlęta, u których stężenie 25 (OH) D wynosiło od 30 ng/mL do 80 ng/mL. W grupie 3 stężenie 25 (OH) D
wynosiło ponad 80 ng/mL. W surowicy badanych dzieci, za pomocą metody ELISA, oznaczano stężenie markerów metabolizmu kostnego: osteoprotegeryny (OPG – pmol/L), RANKL – pmol/L, C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha alfa kolagenu typu I (CrossLaps, CTX – ng/mL) i C-końcowego propeptydu prokolagenu typu I (CICP – ng/mL).
Protokół badań został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Wyniki badań opracowano statystycznie (ANOVA) za pomocą programu Statistica 6.0 PL po uprzednim sprawdzeniu
normalności rozkładu badanych cech. P < 0,05 uznano za statystycznie istotne.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w stężeniu oznaczanych markerów metabolizmu kostnego w trzech grupach badanych dzieci (p<0,05). Mimo braku istotności statystycznej,
stwierdzono wyraźnie wyższe średnie stężenie inhibitora resorpcji kości jakim jest OPG (4,428 ± 2,44 pmol/L) w grupie
dzieci u których stężenie 25 (OH) D wynosiło od 31 do 80 ng/mL (grupa 2), w porównaniu z grupą 1 i 3. Podobnie średnie stężenie CICP – markera kościotwórzenia – w grupie 2 (1729,425 ± 684 ng/mL) było wyższe w porównaniu z wartościami oznaczonymi w grupach 1 i 3.
Wnioski. 1. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono różnic w stężeniu wykładników metabolizmu
kostnego w zależności od stężenia 25 (OH) D wsurowicy badanych niemowląt. 2. Wyniki badań wskazują że stężenie 25
(OH) D nie odzwierciedla procesów kościotworzenia i resorpcji tkanki kostnej u niemowląt. 3. Ocena metabolizm kostnego u niemowląt zdrowych i chorych wymaga dalszych szczegółowych badań
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CONCENTRATION OF SELECTED BIOCHEMICAL BONE METABOLISM MARKERS IN INFANTS
WITH CLINICAL SYMPTOMS OF BONE TISSUE DISORDERS TO 25 (OH) D LEVELS
Wójcik-Skierucha E.1, Furmaga-Jabłońska W.1, Kulik-Rechberger B.2
Department of Neonates” and Infants” Pathology
2
Department of Paediatric Propedeutics
Medical University in Lublin, Poland
Chodźki 2, 20-091 Lublin, Poland

1

Key words: infants, 25 (OH) D, bone metabolism markers
The aim of the study was to evaluate the relationship between concentration of 25 (OH) D, regarded as the best
functional indicator of vitamin D status, and selected biochemical markers of bone formation and resorption in infants with
clinical signs of bone tissue disorders. The study included 55 infants hospitalized in the Department of Neonates” and Infants” Pathology in Lublin in years 2007–2008 in which, on the base of medical history, clinical examination and selected
biochemical tests (calcium, phosphorus, total alkaline phosphatase, parathormone and 25 (OH) D serum concentrations and
the urinary calcium-creatinine ratios in spot urine samples), vitamin D deficiency rachitis, vitamin D overdoses or hypersensitivity to vitamin D were diagnosed. The examined infants were separated into three groups according to 25 (OH) D
levels. Infants in the 1 group had serum 25 (OH) D concentrations below 30 ng/mL, in 2 group serum 25 (OH) D level ranged from 31 to 80 ng/mL. In the 3 group serum 25 (OH) D concentrations was more than 80 ng/mL. The following bone
metabolism markers, using ELISA method, were determined in serum of examined infants: osteoprotegerin (OPG
– pmol/L), RANKL – pmol/L, C-terminal cross-linked telopeptide of type I collagen (CrossLaps, CTX – ng/mL) and
C-terminal propeptide of type I collagen (CICP – ng/mL). The study protocol was approved by the Bioethics Commission
of Medical University in Lublin.
The research results were statistically developed (ANOVA) using Statistica 6.0 PL after checking normality of the distribution of the test. P <0.05 was considered statistically significant.
Based on the results of this study, there were no statistically significant differences in the concentration of bone metabolism markers in three groups of tested infants (p <0.05). Despite the lack of statistical significance, the research revealed
clearly higher mean concentrations of bone resorption inhibitor such as OPG (4.428 ± 2.44 pmol / L) in the group of
infants in whom the concentration of 25 (OH) D ranged from 31 to 80 ng/mL (group 2), compared with group 1 and 3.
Similarly, the average concentration of CICP – a marker of bone formation – in group 2 (1729.425 ± 684 ng/mL) were
higher compared with the values marked in groups 1 and 3.
Conclusions. 1. Based on the conducted studies, there were no differences in the concentrations of bone metabolism
markers, depending on the concentration of 25 (OH) D in serum of tested infants. 2. Test results indicate that the concentration of 25 (OH) D does not reflect the processes of formation and resorption of bone tissue in infants. 3. Evaluation of
bone metabolism in healthy and sick infants requires further detailed study
P44
NAWRACAJĄCE ZŁAMANIA KOŚCI U DZIECI W REGIONIE ŁÓDZKIM – POSZUKIWANIE
UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH
Rusińska A., Michałus I., Golec J., Kulińska-Szukalska K., Prochowska A. M., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości I Katedry Pediatrii UM w Łodzi
Słowa kluczowe: złamania kości, dzieci, czynniki środowiskowe
Celem niniejszej pracy jest analiza związku wybranych czynników środowiskowych z występowaniem złamań u dzieci.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 112 dzieci w wieku 5-17 lat, w tym 81 pacjentów z wielokrotnymi złamaniami kości w wywiadzie oraz 31 dzieci uznanych za zdrowe, które stanowiły grupę porównawczą. U każdego dziecka przeprowadzono badanie densytometryczne gęstości mineralnej kośćca metodą DXA w projekcji total body i spine oraz badanie ankietowe uwzględniające wybrane czynniki środowiskowe mogące mieć związek z występowaniem złamań.
Wyniki. W grupie badanej więcej dzieci aniżeli w grupie odniesienia było mieszkańcami miast (90 v. 78%, p<0,05).
Wśród pacjentów narażonych na dym tytoniowy w środowisku domowym średnia liczba złamań była większa aniżeli u nienarażonych (5,3 v. 3,3, p<0,05). Nie obserwowano związku pomiędzy średnim czasem przebywania na słońcu czy liczbą
dzieci w rodzinie a występowaniem złamań. U dzieci ze złamaniami ojcowie posiadali najczęściej wykształcenie zawodowe (47%), w grupie odniesienia dominowało wykształcenie średnie techniczne (35%, p=0,05); stwierdzono ujemną korelację pomiędzy wykształceniem ojca a liczbą złamań (R=-0,29, p<0,05). Obserwowano istotną statystycznie dodatnią zależność pomiędzy liczbą godzin wychowania fizycznego w szkole a wskaźnikiem Z-score gęstości mineralnej, zarówno
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w projekcji Spine, jak i Total body (R=0,27 i 0,22, p<0,05). Ponadto wykazano ujemną korelację pomiędzy czasem aktywności ruchowej w domu a liczbą złamań (R=-0,26, p<0,05).
Wnioski. 1. Wielokrotne złamania kości u dzieci mogą być również uwarunkowane czynnikami środowiskowymi.
2. Narażenie na dym tytoniowy, obniżona aktywność ruchowa w domu oraz wykształcenie ojca wydają się mieć związek
z powtarzającymi się złamaniami w wieku rozwojowym.
Praca częściowo finansowana w ramach grantu N407 063 32/2713.
P44
THE RECURRENT BONE FRACTURES IN CHILDREN IN LODZ – SEARCH FOR ENVIRONMENTAL
DETERMINATIONS
Rusińska A., Michałus I., Golec J., Kulińska-Szukalska K., Prochowska A. M., Chlebna-Sokół D.
Department of Propedeutic Paediatrics and Bone Metabolic Diseases, I Faculty of Paediatrics MU in Lodz
Key words: bone fractures, children, enviromental factors
The aim of the study was analysis of relationships between selected environmental factors and bone fractures in children.
Patients and methods. The study comprised 112 children aged 5-17 years, 81 patients with history multiple bone fractures and 31 healthy patients in control group. In all children densitomeric examination of the skeleton with DXA method
at total body and spine were taken. Moreover questionnaire examination taking into consideration environmental factors
which are probably connected with bone fractures was carried out.
Results. In examined group more children than in controls were inhabitants (90 v. 78%, p<0,05). The mean fracture
number was higher in patients subjected to tobacco smoking (5,3 v. 3,3, p<0,05). There was not observed relationship between mean time of sunlight exposure or number of children in family and fractures. Fathers of children with fractures predominantly have a vocational education (47%), in control group the most often was mean technical education (35%); there
was negative correlation between father’s education and number of fracture (R=-0,29, p<0,05). There was observed significant relationship between the time of children school physical education and bone mineral density (R=0,27 i 0,22,
p<0,05). Moreover was negative correlation between the time of physical home activity and fracture number (R=-0,26,
p<0,05).
Conclusions. 1. Multiple bone fracture in children may be also determinated by environmental factors. 2. Exposure to
tobacco smoking, decreased physical activity and father’s education seems to be connected with consecutive fractures in
the developmental period.
The study was partly financed as a grant No. N407 063 32/2713.
P45
OCENA MASY KOSTNEJ METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ U DZIECI W OKRESIE NOWORODKOWYM
Michałus I., Prochowska A., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: osteopenia wcześniacza, badanie ultradźwiękowe, noworodki
Ocena gospodarki wapniowo-fosforowej i gęstości mineralnej kośćca u dzieci w pierwszym miesiącu życia, zarówno
donoszonych jak i urodzonych przedwcześnie (stanowiących grupę ryzyka wystąpienia osteopenii wcześniaczej), jest istotna w celu wczesnego wykrycia zaburzeń w tym zakresie.
Celem pracy była ocena wskaźników gospodarki wapniowo-fosforowej i gęstości mineralnej kośćca metodą ultradźwiękową u dzieci w okresie noworodkowym.
Materiał i metoda. Przeprowadzono badania u 30 noworodków, w tym u 15 urodzonych o czasie (pomiędzy 38 a 41
hbd), z urodzeniową masą ciała 2650-4000g (średnio 3375g) i u 15 urodzonych przedwcześnie, tj. pomiędzy 24 a 36 hbd,
z urodzeniową masą ciała 600-2500g (średnio 1620g). Do badań kwalifikowani byli pacjenci w pierwszym miesiącu życia
hospitalizowani w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, u których wykluczono choroby narządu ruchu oraz przyczyny mogące mieć wpływ na wtórne zaburzenia gospodarki wapniowo – fosforowej. U wszystkich
dzieci wykonano: badanie ankietowe, badanie lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w zakresie
układu ruchu, oznaczenie wapnia fosforu, magnezu i fosfatazy zasadowej w surowicy ogólnie przyjętymi metodami, ilościowe badanie ultradźwiękowe (QUS – quantitative ultrasound) kości piszczelowej z użyciem aparatu Sunlight Omnisense 7000P.
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Wyniki. Analiza wskaźników gospodarki wapniowo – fosforowej wykazała istotne zaburzenia w grupie dzieci urodzonych przedwcześnie – u 8/15 stwierdzono wysokie stężenie fosforu w surowicy, u 6/15 znacznie podwyższone wartości
fosfatazy zasadowej, co przemawia za przyspieszonym obrotem kostnym i może być objawem rozwijającej się osteopenii;
natomiast w grupie noworodków donoszonych zaburzenia te wystąpiły z mniejszą częstością i wykazywały tylko nieznaczne odchylenia od wartości prawidłowych. Badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej wykazało obniżenie wskaźnika
Z-score u 10/15 badanych wcześniaków (wartości Z-score w zakresie -5,0 do 0,3), natomiast w grupie noworodków donoszonych tylko u 2/15 stwierdzono obniżone parametry Z-score (od -1,6 do 3,0). Na uwagę zasługuje fakt, iż w grupie wcześniaków u 13/15 dzieci stosowano suplementację witaminą D i/lub preparatami wapniowo-fosforowymi, ponadto 12/15
matek tych dzieci stosowało profilaktykę niedoboru witaminy D w ciąży, pomimo tego stwierdzono u tych noworodków
obniżenie gęstości mineralnej kości.
Wnioski. 1. W grupie wcześniaków zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej występują istotnie częściej niż u noworodków donoszonych. 2. Pomimo stosowania przez matki profilaktyki niedoboru witaminy D w czasie ciąży oraz suplementacji witaminą D i/lub preparatami wapniowo-fosforowymi u większości wcześniaków stwierdza się obniżenie gestości mineralnej kości w badaniu ultradźwiękowym. Badania są kontynuowane.
Praca częściowo finansowana ze środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nr pracy 502-11-738.
P45
ULTRASOUND EVALUATION OF CHILDREN’S BONE MASS IN NEONATAL PERIOD
Michałus I., Prochowska A., Chlebna-Sokół D.
Department of Propedeutic Paediatrics and Bone Metabolic Diseases, I Faculty of Paediatrics Medical University
of Lodz
Key words: osteopenia of premature, ultrasound examination, noeonates
Evaluation of calcium-phosphorus metabolism and bone mineral density in first month of life, in both – full-term neonates and prematures (as a risk group of osteopenia) is very important in order to early detection of disorders at this field.
The aim of the study was to evaluate calcium-phosphorus metabolism indices and bone mineral density by ultrasound
examination in children in neonatal period.
Material and methods. The study was performed in 30 neonates, among them 15 full-term babies (born between 38
and 41 hbd), with birth weight 2650-4000g (mean 3375g) and 15 born preterm (between 24 and 36 hbd), with birth
weight 600-2500g (mean 1620g). Patients qualified for this study were in first month of life, hospitalized in Department of
Propedeutic Paediatrics and Bone Metabolic Diseases, without locomotor system diseases and other reasons affecting to
secondary calcium-phosphorus metabolism disorders. In all children, questionnaire, physical examination with the emphasis to abnormalities in locomotor system, levels of calcium, phosphorus, magnesium and bone alkaline phosphatise, quantitative ultrasound examinations of the tibia by Sunlight Omnisense 7000P apparatus, were assessed.
Results. Analysis of calcium-phosphorus indices revealed significant disorders in preterm neonates group – in 8/15
high level of serum phosphorus, in 6/15 significant increase of bone alkaline phosphatise were found, it could support
accelerated bone turnover and could be a symptom of beginning osteopenia; however in full-term neonates these disorderswere less frequent and there were slightly deviated from normal ranges. Ultrasound tibia examination showed the decrease of Z-score index in 10/15 prematures (Z-score ranges between -5,0 and 0,3), whereas in group of full-term neonates only
in 2/15 decreased Z-score parameters (between -1,6 and 3,0) were observed. It deserves note, that in 13/15 of premature, vitamin D and/or calcium-phosphorus supplementation was applied, furthermore 12/15 mothers of these children complied prophylactic of vitamin D deficiency in pregnancy, in spite of this decrease of bone mineral density was found.
Conclusions. 1. Calcium-phosphorus metabolism disorders are significantly more frequent in preterm children than
full-term neonates. 2. In spite of prophylactic of vitamin D deficiency in pregnancy and vitamin D and/or calcium-phosphorus supplementation in preterm born neonates, the decrease of bone mineral density in ultrasound examination in most
of premature infants was found. The study is being continued.
The study is partly financed by Medical University of Lodz as a grant No 502-11-738.
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OCENA STĘŻEŃ HORMONÓW KALCITROPOWYCH U DZIECI Z NISKĄ MASĄ KOSTNĄ
Chlebna-Sokół D., Karalus J.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny Łódź. Ul. Sporna 36/50
Słowa kluczowe: witamina D, niska masa kostna, dzieci
Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniami metabolitów witaminy D: 25- hydroksy i 1,25- dihydroksy
–choleklacyferolem a parathormonem u dzieci z pierwotnie niską masą kostną.
Pacjenci i metody. Do badań włączono 78 dzieci w wieku 6-20 lat, w tym 35 dziewczynek i 43 chłopców, z pierwotnym obniżeniem gęstości mineralnej kości. W całej analizowanej grupie pacjentów oceniano biochemiczne wskaźniki gospodarki wapniowo-fosforanowej w surowicy i w dobowej zbiórce moczu, metabolit wątrobowy i nerkowy witaminy D
oraz parathormon. Wykonano badanie densytometryczne kośćca metodą DXA dla oceny gęstości mineralnej kości a tym
samym masy kostnej. Na podstawie trzydniowych, całodobowych zapisów żywieniowych, z zastosowaniem programu
Dieta 2 oceniano spożycie wybranych składników pokarmowych, szczególnie analizując spożycie witaminy D, wapnia,
fosforu, magnezu, sodu i białka.
Wyniki. Średnie stężenia hormonów kalcitropowych: 25OHD, 1,25 (OH)2D oraz PTH wynosiły odpowiednio: 36,73
ng/ml, 42,2 pg/ml oraz 31,4 pg/ml. Wykazano ujemną istotną statystycznie korelację pomiędzy stężeniami 25OHD oraz
PTH (R=,-0,24 p=0,03475), natomiast nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy stężeniami 1,25OH)
2D a 25OHD i parathormonem. Podział analizowanej grupy pacjentów na dwie podgrupy na podstawie stężenia metabolitu wątrobowego witaminy D – podgrupa 1 w której stężenie 25OHD było poniżej 30 ng/ml (ok. 78 mmol/l) oraz podgrupa 2 – ze stężeniami ≥30 ng/ml pozwolił na wykazanie istotnych statystycznie różnic między podgrupami (średnie stężenie 25OHD w podgrupie 1 wynosiło 19,3 ng/ml i różniło się istotnie statystycznie od podgrupy 2 (p=0,00000) w której
średnie stężenie wynosiło średnio 50,88 ng/ml). Istotnie statystycznie różniły się także stężenia PTH w obu podgrupach
– w tej w której stężenie 25OHD było niższe średnie stężenie PTH było wyższe i wynosiło 34,9 pg/ml, natomiast w podgrupie 2 PTH wynosił 27,7 (różnica istotna statystycznie, p=0,03716). Różnicy takiej nie stwierdzono w zakresie metabolitu nerkowego (podgrupa 1- 40,07 pg/ml, 2- 41,7 pg/ml). Analiza statystyczna pomiędzy hormonami kalcitropowymi
a wskaźnikami DXA nie osiągnęła istotności statystycznej dla całej badanej grupy. Natomiast w podgrupach wykazała istnienie istotnej statystycznie zależności pomiędzy 25OHD a Z-Score Total body w badaniu DXA w podgrupie 1, czego nie
zaobserwowano w podgrupie 2. Na podstawie analizy 3-dniowych zapisów dziennych diet za pomocą programu Dieta 2
wyliczono, że średnie spożycie witaminy D pokrywało zapotrzebowanie dobowe na witaminę D w 28%, na wapń w 81,7%
oraz na fosfor 186%. Średnie dobowe spożycie białka i sodu wynosiło odpowiednio 89 mg/db i 3703,4 mg/db, co stanowi 183% i 648% zapotrzebowania dobowego.
Wnioski. 1. U dzieci z niską masą kostną wykazano ujemną, istotną statystycznie zależność między stężeniem metabolitu wątrobowego witaminy D a parathormonem, co oznacza iż przy niedoborze tej witaminy zwiększa się wydzielanie
parathormonu. 2. Niższe wartości metabolitu wątrobowego witaminy D, a tym samym niedostateczna podaż tej witaminy
stwierdzono częściej u dzieci z dużym obniżeniem gęstości mineralnej kości (zależność istotna statystycznie). 3. Należy
zwrócić uwagę na niekorzystny stosunek ilości spożywanego wapnia do fosforu, znaczne niedobory w zakresie spożywanej witaminy D oraz nadmierne spożycie białka i sodu u badanych dzieci co należałoby uwzględnić w etiopatogenezie niskiej masy kostnej.
Praca częściowo finansowana w ramach grantu N406 043/31/1352
P46
THE EVALUATION OF CALCITROPIC HORMONES” CONCENTRATIONS IN CHILDREN WITH LOW
BONE MASS
Chlebna-Sokół D., Karalus J.
Department of Propedeutics Pediatrics and Bone Metabolic Diseases, Medical University in Lodz, Sporna 36/50 Lodz
Key words: vitamin D, low bone mass, children
The aim of the study was the evaluation of relationships between a vitamin D metabolites concentrations: 25- hydroksy (25OHD), 1,25- dihydroksy–choleklaciferol (1,25 (OH)2D) and parathormone (PTH) in children with a primary low
bone mass.
Patients and methods. 78 children, aged 6-20, were enrolled in the study, including 35 girls and 43 boys with primary low bone mineral density. In the all analysed group biochemical indices of calcium-phosphorus balance in serum and 24hour urine collection, 25OHD, 1,25 (OH)2D and PTH were assessed. For bone mineral density estimation densitometric
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measurements of the skeleton by DXA was performed. The analysis of selected nutrients was performed by DIETA2 programme, particularly evaluating the intake of vitamin D, calcium, phosphorus, sodium and proteins from the diet.
Results. Mean calcitropic hormones concentrations in serum: 25OHD, 1,25 (OH)2D and PTH resulted respectively: 36,73 ng/ml, 42,2 pg/ml and 31,4 pg/ml. Negative, statistically significant correlation between 25OHD concentrations
and PTH was revealed (R=,-0,24 p=0,03475), whereas no other significant correlations between 25OHD, 1,25 (OH)2D and
PTH were observed. After distribution, on the basis of 25OHD concentration, the whole group into two subgroups: subgroup 1 in which 25OHD was below 30 ng/ml (78 nmol/l) and subgroup 2 – with 25OHD concentrations ≥30 ng/ml statistically significant differences between groups were revealed: mean 25OHD concentration in subgroup 1 was 19,3 ng/ml
and differ significantly (p=0,00000) from subgroup 2 (mean concentration of 25OHD- 50,88 ng/ml). There was also statistically significant (p=0,03716) difference between subgroups regarding PTH concentration which was higher in subgroup 1 than in subgroup 2 (respectively 34,9 pg/ml v. 27,7 pg/ml). No such a difference was observed in 1,25 (OH)2D concentrations (subgroup 1- 40,07 pg/ml, subgroup 2 – 41,7 pg/ml). Statistical analysis regarding calcitropic hormones and
DXA indices did not reach significance for whole group, but in subgroups there was statistically significant correlation between 25OHD and Z-score total body in DXA in subgroup 1, what was not observed in subgroup 2. On the basis of the diet
analysis with DIETA 2 mean daily intake regarding percent of nutrients” requirement coverage of vitamin D was 28%,
81,7% of calcium and 186% of phosphorus. Mean daily intake of proteins and sodium was respectively 89 mg/db
and 3703,4 mg/db, what is 183% and 648% of daily requirement.
Conclusions. 1. In children with low bone mass negative, statistically significant correlation between liver metabolite
of vitamin D and parathormone was revealed, indicates that in deficiency/insufficiency of this vitamin the secretion of PTH
increase. 2. Lower values of 25OHD, and therefore insufficient supply with vitamin D, were often seen in children with
greater bone mineral density decrease (dependence statistically significant). 3. The adverse proportion in the amount of calcium to phosphorus intake, considerable deficiency in vitamin D intake and excessive intake of proteins and sodium in examined children what may be considered in etiopathogenesis of low bone mass.
The study was partly financed as a grant No. N406 043/31/1352
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MARKERY OBROTU KOSTNEGO U DZIECI Z OTYŁOŚCIĄ PROSTĄ W OKRESIE
PRZEDPOKWITANIOWYM
Chełchowska M., Gajewska J., Ambroszkiewicz J., Ołtarzewski M., Laskowska-Klita T.
Zakład Badań Przesiewowych, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
Słowa kluczowe: markery obrotu kostnego, otyłość, dzieci
Wstęp. W ostatnich latach narasta zjawisko otyłości u dzieci i młodzieży. Wiadomo, że otyłość w okresie dzieciństwa
jest bezpośrednią przyczyną wielu problemów zdrowotnych. Zalicza się do nich zwiększoną częstość złamań kości i patologiczne zmiany w obrębie stawów. Z otyłością związane jest również zwiększenie gęstości mineralnej kości (BMD), co
pozwala dostosować szkielet do utrzymania dodatkowej masy ciała. Brak jednak danych określających wpływ otyłości
u dzieci na metabolizm kostny. Celem pracy było zbadanie biochemicznych markerów obrotu kostnego u otyłych dzieci
w okresie przedpokwitaniowym.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 40 otyłych dzieci w wieku 4-10 lat. Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych dzieci o prawidłowej masie ciała w wieku odpowiadającym grupie badanej. Oceniono wskaźniki antropometryczne
i obliczono wskaźnik masy ciała (BMI). W surowicy krwi oznaczono osteokalcynę (OC), kostną frakcję fosfatazy alkalicznej (BALP), C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (CTX) i winianooporną kwaśną fosfatazę
(TRAP5b) z zastosowaniem metod immunoenzymatycznych ELISA.
Wyniki. Stężenia markerów resorpcji CTX i TRAP5b w grupie dzieci otyłych i w grupie kontrolnej były zbliżone. Natomiast pomiędzy badanymi grupami wykazano istotne statystycznie różnice dla markerów kościotworzenia. U dzieci otyłych stężenie OC było niższe o około 30% (78.4±40.7 mg/L vs 110.1±19.4 mg/L; p<0.0001), a aktywność BALP była wyższa o około 30% (133.5±27.1 U/L vs 104.6±21.9 U/L, p<0.0001) niż w grupie kontrolnej. Ponadto, u dzieci otyłych obserwowano pozytywną korelację pomiędzy aktywnością BALP a BMI (r=0.445, p<0.01). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy pozostałymi badanymi markerami obrotu kostnego a BMI.
Wnioski. Wykazano, że w okresie przedpokwitaniowym występują różnice w metabolizmie kostnym pomiędzy dziećmi z otyłością a dziećmi o prawidłowej masie ciała. Wyniki wskazują na występowanie zaburzeń procesu kościotworzenia
u pacjentów otyłych. Dalsze badania u otyłych dzieci w okresie przedpokwitaniowym pozwolą ocenić wpływ odchudzającego programu terapeutycznego na procesy resorpcji kości i kościotworzenia.
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BONE TURNOVER MARKERS IN PREPUBERTAL OBESE CHILDREN
Chełchowska M., Gajewska J., Ambroszkiewicz J., Ołtarzewski M., Laskowska-Klita T.
Department of Newborn Screening, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
Key words: bone turnover marker, obesity, children
Introduction. Recent years have seen a growing frequency of children and adolescents obesity. Obesity is the direct
cause of a number of immediate problems during childhood. Among them the high prevalence of fractures and pathological changes in joints of obese children were observed. Obesity also play a significant role in bone health, because is commonly associated with increased bone mineral density (BMD) as the body adjusts itself to carry the extra weight. Despite
the high incidence of childhood obesity, an effect of overweight on bone metabolism is not well understood. The aim of
this study was to analyze bone turnover markers in prepubertal obese children.
Material and methods. We examined 40 obese children at the age 4-10 years and 40 healthy non-obese children at the
same age as control group. Physical examination including height and weight was performed and body mass index (BMI)
was calculated. Serum osteocalcin (OC), bone alkaline phosphatase (BALP), collagen type I crosslinked C-telopeptide
(CTX) and tartare resistant acid phosphatase (TRAP5b) were determined by ELISA assays.
Results. We observed similar values of bone resorption markers CTX and TRAP5b in obese children as compared to
the age-matched controls. However differences in profile of bone formation markers were found. In obese children the level
of OC was lower by about 30% (78.4±40.7 mg/L vs 110.1±19.4 mg/L; p<0.0001) but activity of BALP was higher by
about 30% (133.5±27.1 U/L vs 104.6±21.9 U/L, p<0.0001 than in control group. In obese children we observed positive
correlation between activity of BALP and BMI (r=0.445, p<0.01). No correlation between the other tested bone turnover
markers and BMI were found.
Conclusions. We observed differences in bone metabolism between obese and non-obese prepubertal children. Our results suggest, that bone metabolism abnormalities in obese patients relate to bone formation process. Further studies with
lifestyle modification in these children explain an influence of therapy on formation and resorption processes.
P48
UDZIAŁ LEPTYNY I WISFATYNY W METABOLIZMIE TKANKI KOSTNEJ
U DZIEWCZĄT W OKRESIE POKWITANIA
Kulik-Rechberger B., Możejko-Pastewka B., Wójcik-Sierucha E.1, Kozłowska M., Furmaga-Jabłońska W.1
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Słowa kluczowe: leptyna, wisfatyna, wskaźniki metabolizmu kostnego, dziewczęta
Tkanka tłuszczowa jest nie tylko magazynem energii lecz także źródłem wielu cytokin działających zarówno lokalnie
jak i systemowo. Wśród cytokin wymieniane są leptyna i wisfatyna. Leptyna syntetyzowana jest głównie w podskórnej
tkance tłuszczowej, wisfatyna w tkance tłuszczowej śródbrzusznej. Nie można wykluczyć, że cytokiny te mają wpływ
na wzrastanie kości, dlatego też celem niniejszej pracy było określenie czy istnieją zależności między zasobami tkanki
tłuszczowej, wymienionymi cytokinami, tempem wzrastania i wskaźnikami metabolizmu kostnego u dziewcząt w okresie
pokwitania.
Materiał i Metody. Badaniami objęto 87 dziewcząt w wieku od 11,8 do 13,7 lat (średnia wieku 12,3±0,3). Mierzono
ich wysokość, masę ciała, długość kończyn dolnych, szerokość bioder oraz grubość fałdów skórno-tłuszczowych na brzuchu, pod łopatką i na ramieniu. Obliczano wskaźnik masy ciała (BMI) i procentową zawartość tłuszczu. Pobierano krew
celem oznaczenia stężenia leptyny, wisfatyny, N- końcowego propeptydu prokolagenu typu I (PINP, wskaźnik kościotworzenia) oraz C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (CrossLaps, wskaźnik resorpcji kostnej). Dziewczęta podzielono na trzy
grupy w zależności stadium rozwoju płciowego, ocenianego na podstawie rozwoju piersi (wg. skali Tannera). Grupę I (n=21)
stanowiły dziewczęta w stadium drugim, grupę II (n=38) w stadium trzecim, grupę III (n=28) w stadium czwartym.
Wyniki. Dziewczęta w grupie I były istotnie niższe, miały mniejszą masę ciała i mniejsze zasoby tkanki tłuszczowej
pomimo, że były starsze niż dziewczęta z pozostałych grup. Istotnie niższe (p<0,01) w tej grupie było również stężenie leptyny (8,5±5,49 ng/ml). Stężenia leptyny w grupie II i III były podobne (odpowiednio 13,07±8,93 oraz 14,03±6,93 ng/ml).
Stężenia wisfatyny nie różniły się między grupami i wynosiły w grupie I – 2,98±1,45, w grupie II – 3,48±1,40, w grupie III – 3,57±1,15 ng/ml. Analizując stężenia PINP i CrossLaps stwierdzono, że w grupie I i II były one podobne (odpowiednio: w grupie I – 944,31±524,14 µg/L i 2,80±0,74 ng/ml, w grupie II – 825,72±301,81 µg/L i 2,76±0,66 ng/ml) i statystycznie istotnie wyższe (p<0,01) niż w grupie III (PINP- 533,63±255,45 µg/L, CrossLaps- 2,16±0,61 ng/ml). Nie stwierdzono korelacji między stężeniem markerów obrotu kostnego i leptyny czy wisfatyny.
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Wniosek. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono, że leptyna i wisfatyna biorą bezpośredni udział
w metabolizmie kostnym u dziewcząt w okresie pokwitania
P48
THE CONTRIBUTION OF LEPTIN AND VISFATIN TO BONE METABOLISM IN GIRLS DURING
PUBERTY
Kulik-Rechberger B., Możejko-Pastewka B., Wójcik-Sierucha E.1, Kozłowska M., Furmaga-Jabłońska W.1
Department of Paediatric Propedeutics, Medical University of Lublin
1
Department of Neonates” and Infants” Pathology, Medical University of Lublin
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Adipose tissue is not only the store of energy but also the source of many cytokines that have both local and systemic
activity. Among cytokines there are leptin and visfatin. Leptin is synthesized mainly in subcutaneous, visfatin in visceral
fat tissue. It can not be excluded that these cytokines influence bone growth therefore the aim of our study was to assess
relationships between fat tissue, mentioned cytokines and markers of bone metabolism in girls during puberty.
Material and methods. The study groups was composed of 87 girls aged 11,8–13,7 years (mean 12,3±0,3). Body
height, weight, leg length, bi-iliac breath and skin-folds thicknesses on abdomen, at subscapular and triceps sites were examined. Body mass index (BMI) and % of body fat were calculated. During the first examination blood was taken to assess
serum concentration of leptin, visfatin, N-terminal propeptide of procollagen type I (PINP, the marker of bone formation)
and C-terminal telopetide of collagen type I (CrossLaps, the marker of bone resorption). Girls were divided into three
groups, according to the pubertal stages that were assessed based on breast development (Tanner scale). The group I (n=21)
was composed of girls in the second, group II (n=38) of girls in third and group III (n=28) of girls in the fourth stage.
Results. Girls from group I were significantly smaller, had lower body mass and fat tissue them girls from others group
despite these girls were older then others. In this group significantly lower (p<0,01) was also leptin concentration (8,5±5,49
ng/ml). Concentration of leptin in groups II and III were similar (respectively: 13,07±8,93 and14,03±6,93 ng/ml). Serum
concentration of visfatin didn’t differ between groups and was: in group I – 2,98±1,45, in group II – 3,48±1,40, and in
group III – 3,57±1,15 ng/ml. Taking into consideration the concentrations of PINP and CrossLaps it was assessed that they
were similar in group I and II (respectively: 944,31±524,14 µg/L and 2,80±0,74 ng/ml as well as 825,72±301,81 µg/L
and 2,76±0,66 ng/ml) and statistically significant higher than in group III (PINP- 533,63±255,45 µg/L, CrossLaps- 2,16±0,61 ng/ml). No correlations were found between bone metabolism markers and leptin or visfatin concentrations.
Conclusion. In this study we did not find that leptin and visfatin contribute directly in bone metabolism in girls during
puberty
P49
TRANSIENT HYPERPHOSPHATASEMIA OF INFANCY AND EARLY CHILDHOOD – ANALYSIS
OF PUBLISHED REPORTS
Kutilek S.
Center for Clinical and Basic Research – CCBR and Dept of Paediatrics, Pardubice, Czech Republic
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Transient hyperphosphatasemia of infancy and early childhood (THI) is characterized by transiently increased serum
activity of alkaline phosphatase (S-ALP), predominantly its bone or liver isoform, in children under 5 years of age. There
are no signs of metabolic bone disease or hepatopathy corresponding with the increased S-ALP, nor there is a disease common to all children with THI. The THI criteria include:
1) an age of less than 5 years;
2) variable, unrelated symptoms;
3) no bone or liver disease in relation to increased serum alkaline phosphatase activity (S-ALP);
4) isoenzyme and isoform ALP analysis showing elevations in both bone and liver activity;
5) return to normal S-ALP values within four months.
So far, 126 papers regarding > 500 patients with THI have been published. According to the principles of evidence
based medicine, clinical trials provide the strongest evidence when it comes to evaluation of diagnostic accuracy or treatment efficacy. However, in case of rather infrequently encountered and incidentally detected condition, such as THI, large
and systematic studies are extremely difficult to perform. Prevalent source of information on THI comes from case reports
or observational reports involving either individual patients or small cohorts of patients. Conclusions from such reports can
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be subject to potential source of bias, due to the low patient numbers and the absence of a standard protocol with uniform
diagnostic criteria. Therefore, the weakest evidence may come from unsystematic isolated clinical observations and generalisations from such brief reports where methodological problems exist. We assume that a systematic review of the evidence using specific evaluation criteria may be helpful. In this presentation we attempted to analyse and consequently summarize published data on THI. In general, THI is a benign condition, predominantly occurring before 2 years of age and is
probably having no consequences in later years.
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AKTYWNOŚĆ KOSTNEJ FRAKCJI FOSFATAZY ALKALICZNEJ U DZIECI OTYŁYCH
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Słowa kluczowe: kostna frakcja fosfatazy alkalicznej, otyłość, dzieci
Wstęp. U otyłych dorosłych efektem obniżenia masy ciała mogą być zmiany w gęstości mineralnej kości (BMD)
i w procesach przebudowy kośćca. Dane literaturowe wskazują, że u pacjentów wraz ze spadkiem masy ciała wzrasta poziom markerów kościotworzenia jak i resorpcji kości. Pomimo powszechnie występującej otyłości u dzieci, efekt terapii
odchudzającej na metabolizm kostny nie jest w pełni poznany. Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej (BALP) odgrywa istotną rolę w mineralizacji macierzy kostnej i jest powszechnie stosowana jako marker procesu kościotworzenia. Celem pracy było zbadanie aktywności BALP u otyłych dzieci w okresie przedpokwitaniowym przed i po wprowadzeniu programu
leczniczego.
Materiały i metody. Grupę badaną stanowiło 36 otyłych dzieci (średnia wieku ±SD 7.7±1.6 lat) przed i po zastosowaniu 3-miesięcznego programu leczniczego obejmującego wprowadzenie diety ubogoenergetycznej, zwiększenie aktywności fizycznej oraz poradnictwo wychowawcze i indywidualne oddziaływanie psychoterapeutyczne wobec dziecka i jego rodziny. Oceniono wskaźniki antropometryczne i obliczono wskaźnik masy ciała (BMI). Skład ciała i całkowite BMD zmierzono przy użyciu dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA) przed wprowadzeniem terapii. Grupę kontrolną
stanowiły zdrowe dzieci o prawidłowej masie ciała (n=30, średnia wieku ±SD 7.8±1.9 lat). Aktywność BALP oznaczono
metodą immunoenzymatyczną ELISA.
Wyniki. U otyłych dzieci w porównaniu do dzieci o prawidłowej masie ciała stwierdzono większą masę tłuszczową
(17.90±6.75 vs 5.64±2.62 kg; p<0.0001), masę mięśniową (23.97±4.62 vs 20.28±3.61 kg; p<0.02), całkowitą zawartość
minerałów w kośćcu (BMC) (1.24±0.33 vs 0.92 ±0.20 kg; p<0.0001), BMD (0.89±0.07 vs 0.82±0.05 kg/cm2; p<0.0001)
oraz BMI (24.9±3.31 vs 16.2±1.65 kg/m2; p<0.0001). Wartość BALP była również wyższa u dzieci otyłych niż kontrolnych (134.5±31.5 U/L vs 103.8±24.5 U/L; p<0.0001). W porównaniu do wartości uzyskanych przed leczeniem, u pacjentów po 3 miesiącach terapii aktywność BALP była niższa o około 15% (115.0±33.3 U/L; p<0.02). Wartość tego enzymu
była zbliżona do wartości uzyskanej w grupie kontrolnej. U otyłych dzieci po 3 miesiącach leczenia BMI było niższe (około 10%; p<0.05). Stwierdzono pozytywną korelację pomiędzy aktywnością BALP i BMI u pacjentów przed (r=0.452,
p<0.01) i po (r=0.368, p<0.05) zastosowanej terapii.
Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują, że zastosowanie programu terapeutycznego u dzieci otyłych prowadzi do obniżenia aktywności BALP, co może wskazywać na normalizację procesu kościotworzenia wraz ze spadkiem masy ciała. Dalsze badania dotyczące długoterminowej terapii pozwolą ocenić efekt obniżenia aktywności BALP na masę kostną u otyłych dzieci w okresie przedpokwitaniowym.
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Introduction. In obese adults weight loss is often associated with changes in bone mineral density (BMD) and bone
remodeling. It was observed that both bone formation and resorption markers increase in subjects who lose their weight.
Despite the epidemic of childhood obesity, the effect of lifestyle modification on bone metabolism is not well understood.
Bone alkaline phosphatase (BALP) plays important role in matrix mineralization and is widely used as a bone formation
marker. The aim of this study was to investigate the BALP activity in obese prepubertal children before and after lifestyle
intervention.
Materials and methods. We studied 36 obese children (mean age±SD 7.7±1.6 years) before and after the 3-months intervention program. Lifestyle intervention comprised of dietary and physical activity modifications and behavior therapy
including individual psychological care of the child and his/her family. Physical examination was performed and body mass
index (BMI) was calculated. Body composition and total BMD were measured by dual-energy X-ray absorptiometry
(DXA) before lifestyle intervention. Healthy non-obese children (n=30, mean age±SD 7.8±1.9 years) were the reference
group. Activity of BALP was determined by ELISA assay.
Results. The obese children had greater fat mass (17.90±6.75 vs 5.64±2.62 kg; p<0.0001), lean tissue mass (23.97±4.62
vs 20.28±3.61 kg; p<0.02), total bone mineral content (BMC) (1.24±0.33 vs 0.92 ±0.20 kg; p<0.0001), BMD (0.89±0.07
vs 0.82±0.05 kg/cm2; p<0.0001) and BMI (24.9±3.31 vs 16.2±1.65; p<0.0001) in comparison to the non-obese subjects.
The activity of BALP was also higher in obese children than in controls (134.5±31.5 U/L vs 103.8±24.5 U/L; p<0.0001).
As compared to baseline, in patients after the 3-months therapy activity of this enzyme decreased significantly by
about 15% (115.0±33.3 U/L; p<0.02). This value of BALP was similar to obtained in control group. BMI was lower
(about 10%; p<0.05) in children after lifestyle intervention. The activity of BALP showed positive correlation with BMI in
patients before (r=0.452, p<0.01) and after therapy (r=0.368, p<0.05).
Conclusions. Our results suggest that lifestyle modifications in obese children are associated with decreased BALP
activity, that may reflect normalization of bone formation process after weight loss. Further studies with long-term therapy are necessary to explain the effect of the decreased BALP activity on bone mass in prepubertal obese children.
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Wstęp. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań udokumentowały wzajemne powiązania między występowaniem
otyłości i zaburzeniami mineralizacji kości u osób dorosłych, chociaż mechanizmy przyczynowo-skutkowe nie zostały
do końca poznane. Natomiast istnieje bardzo niewiele danych na temat zależności dotyczących oceny gęstości mineralnej
kości (BMD) i łamliwości kości w przypadku zaburzeń lipidowych i/lub otyłości w populacji wieku rozwojowego. Celem
tego przekrojowego badania było określenie związków między otyłością, poziomem cholesterolu i jego frakcji w surowicy a masą kostną z uwzględnieniem występowania złamań wśród dzieci i młodzieży.
Metody. W grupie 103 dzieci z nadwagą i otyłością (46 chłopców, 57 dziewcząt) w wieku 5,5 – 17,3 lat (śr: 12,1±3,0)
oceniono zawartość minerału kostnego (BMC) i gęstość mineralną kości (BMD) zarówno w odcinku lędźwiowym kręgosłupa jak i w całym szkielecie oraz skład ciała (body composition) przy zastosowaniu dwuenergetycznej absorpcjometrii
rentgenowskiej (DXA). Oceniano również profil lipidowy w surowicy na czczo w surowicy krwi. Diagnozę nadmiernego
stanu odżywienia ustalano na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI), którego średnia wartość wynosiła 29,0±4,9
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Wyniki. U ponad 90% badanych dzieci ze nadmiernym stanem odżywienia wykazano prawidłową lub nawet wysoką
masę kostną (wskaźnik Z-score w odcinku L1-L4 kręgosłupa wynosił +0,32 ± 1,4). Trzydziestu pacjentów (34,8% chłopców i 24,6% dziewcząt) doznało co najmniej jednego niskoenergetycznego złamania kości (kości przedramienia, nadgarstek, piszczelowa, kości stępu, kość ramieniowa). U dziewcząt wykazano ujemną korelację pomiędzy całkowitym poziomem cholesterolu (średnia 163,2±27,5mg/dl), a wskaźnikiem Z-score dla BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa (r = -0,6;
p<0,001), całkowitym BMC (r = -0,34; p = 0,04) oraz beztłuszczową masą ciała (r = -0,4; p = 0,02). Podobne korelacje
w badanej grupie wykazano w odniesieniu do frakcji LDL-cholesterolu. Jednakże nie stwierdzono podobnych zależności
u otyłych chłopców. Ponadto jedynie w grupie dziewcząt poziom triglicerydów w surowicy dodatnio korelował z całkowitą zawartością tkanki tłuszczowej (Fat Mass; śr.: 45,2±6,8%). Nie wykazano związku między występowaniem złamań
u otyłych dzieci i młodzieży a BMD czy poziomami lipidów.
Wnioski. Ilość i lokalizacja złamań u dzieci i młodzieży z otyłością pozostaje na podobnym poziomie jak w całej populacji wieku rozwojowego. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że u dziewcząt z otyłością zaburzenia lipidowe
(podwyższony poziom cholesterolu i jego frakcji LDL) zwiększają ryzyko złamań w okresie pokwitania. Wyniki tych badań sugerują również, że tendencja do hipercholesterolemii może podwyższać ryzyko występowania złamań u kobiet
w wieku dorosłym. Brak podobnych zależności u chłopców również wymaga pogłębionej analizy. Konieczne są dalsze badania nad potencjalnymi wspólnymi mechanizmami chorób układu sercowo-naczyniowego i osteoporozy oraz ich początkiem w okresie dzieciństwa.
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SERUM CHOLESTEROL MAY ACCOUNT FOR INCREASED FRACTURE RATE IN GIRLS WITH OBESITY
Abramowicz P.1, Konstantynowicz J.1, Białokoz-Kalinowska I.1, Kierus-Jankowska K.1,
Piotrowska-Jastrzębska J.1, Kaczmarski M.2
1
Department of Pediatrics and Auxology, Medical University of Bialystok, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Bialystok, Poland
2
Department of Pediatrics Gastroenterology and Allergology2, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
Key words: children, adolescents, obesity, dyslipidemia, DXA, bone mineral density (BMD), fractures
Background. Relationships between bone, fat mass and obesity have been extensively evaluated in adults but published data regarding lipid profile and fracture risk in childhood and adolescence are scarce. The objective of this study was
to assess possible associations between cholesterol levels, obesity, bone mass and fractures in children and adolescents.
Methods. Body composition, bone mineral content (BMC) and density (BMD) were measured in the total body and lumbar spine region using dual energy X-ray absorptiometry (DXA), and fasting serum lipids were investigated in 103 overweight/obese subjects (46 boys, 57 girls) aged 5.5 – 17.3 years (mean±SD: 12.1 ± 3.0) with mean body mass index 29.0 ± 4.9.
Results. In above 90% subjects with obesity we found normal or high bone mass (Z-score for L1-L4 BMD was +0.32
± 1.4). Thirty subjects (24.6% of girls, 34.8% of boys) experienced one or more low-energy fracture (forearm, wrist, tibia,
ankle, humerus). In obese girls, we observed negative correlations between total cholesterol level (mean: 163.2 ± 27.5
mg/dl), Z-scores for lumbar spine BMD (r = -0.6, p<0.001), total BMC (r = -0.34, p = 0.04) and lean mass (r = -0.4,
p = 0.02). Similar relationship was found for LDL in this group. No such associations were found in boys with obesity. Positive correlation of serum triglycerides and fat percentage (mean: 45.2 ± 6.8%) was observed in girls but not in boys. Fracture prevalence among obese children and adolescents was independent of bone mass or serum lipids.
Conclusions. Results of this cross-sectional study suggest that obese girls with elevated cholesterol levels may have an
increased risk of both cardiovascular disease and osteoporosis. Whether high circulating cholesterol announces future associations between atherosclerosis and bone loss is not clear. Lack of the associations in boys also needs further investigation. Fracture prevalence in obese children does not differ from that in general pediatric population. Adolescents with overweight appear prone to increased bone fragility though they have no deficits in BMD.
P52
GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI, JAKO WSKAŹNIK ZABURZEŃ HORMONALNYCH I METABOLICZNYCH U DZIEWCZĄT W OKRESIE ROZWOJOWYM
Sowińska-Przepiera E.¹,², Andrysiak-Mamos E.², Syrenicz M. ³, Wachowiak-Ochmańska K.1, Friebe Z.1, Syrenicz A.2
¹ Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu
² Klinika Endokrynologii, Chorób Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
³ Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Cel pracy. Ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania w pierwszych latach
po menarche i wykazanie, że wartość BMD może być jednym z wskaźników potwierdzających wczesne rozpoznanie podwzgórzowego hipogonadyzmu lub zespołu androgenizacji.
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Materiał i metody. Badaniami objęto 155 dziewcząt w wieku 16-17 lat, obserwowanych z powodu rzadkich miesiączek
lub wtórnego braku miesiączki. U 71 stwierdzono zburzenia typu czynnościowego, podwzgórzowego (grupa A), u 35 rozpoznano ponadto narastające cechy androgenizacji (grupa B), a 49 zdrowych dziewcząt stanowiło grupę C – kontrolną. U wszystkich oznaczono BMI, stężenie FSH, LH, T, E2, PRL oraz wykonano badanie BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Wyniki badań. Średnie wartości BMI i BMD w grupie A były najniższe w porównaniu do B (p<0,001) i C (p<0,001).
Stężenie E2 było najniższe w grupie A, a w grupie B − najwyższe (p<0,001). Stężenie T u dziewcząt w grupie B było najwyższe a SHBG najniższe w porównaniu do grup A i C (p<0,001; p<0,01). Stężenie FSH w grupie A było najniższe w porównaniu do grupy B i C (p<0,01), a LH w grupie B było najwyższe (p<0,001; p<0,01). Stężenie PRL podstawowe nie różniło się istotnie. W grupie (A+B+C) łącznie stwierdzono istotną statystycznie korelację pomiędzy wartością BMD a wartością BMI (r=0,67; p<0,001), E2 (r=0,38; p<0,01) i T (r=0,56; p<0,001).
Wnioski. Niska wartość gęstości mineralnej kości w stosunku do wartości wiekowej może świadczyć o długotrwałym
hipoestrogenizmie, a wysoka wartość − o zespole zaburzeń metabolicznych z wysokim stężeniem androgenów, zatem gęstość mineralna kości może stanowić wiarygodny i bardzo czuły wskaźnik metaboliczno-hormonalny zaburzeń miesiączkowania typu podwzgórzowego, czynnościowego lub zespołu androgenizacji.
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BONE MINERAL DENSITY AS AN INDICATOR OF HORMONAL AND METABOLIC DISTURBANCE IN
GIRLS IN DEVELOPMENTAL PERIOD
Sowińska-Przepiera E.¹,², Andrysiak-Mamos E.², Syrenicz M. ³, Wachowiak-Ochmańska K.1, Friebe Z.1, Syrenicz A.2
¹ Klinika Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu
² Klinika Endokrynologii, Chorób Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
³ Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Purpose of the work. Assessment of bone mineral density (BMD) in girls with menstruation disorders in the first years
after menarche and demonstration that BMD value may be one of the indicators confirming the early diagnosis of hypothalamic hypogonadism or androgenisation complex.
Material and methods. The research covered 155 girls at the ages of 16–17, observed due to rare menstruation or secondary amenorrhea. In 71 girls functional, hypothalamic disorders were found (Group A), in 35 girls increasing androgenisation features were diagnosed additionally (Group B), and 49 healthy girls represented Group C – control group. In all
of them BMI was determined, as well as FSH, LH, T, E2, PRL concentrations, plus BMD test of lumbar spine section was
made.
Research results. The average values of BMI and BMD in Group A were the lowest compared to Group B (p<0.001)
and Group C (p<0.001). E2 concentrations in Group A was the lowest and in Group B – the highest (p<0.001). T concentrations in Group B girls was the highest and SHBG – the lowest compared to Groups A and C (p<0.001; p<0.01). FSH
concentrations in Group A were the lowest compared to Groups B and C (p<0.01), while LH in Group B was the highest
(p<0.001; p<0.01). Basic PRL concentrations where not materially different. In groups (A+B+C) jointly, there was found
a statistically significant correlation between BMD and BMI values (r=0.67; p<0.001), E2 (r=0.38; p<0.01) and T (r=0.56;
p<0.001).
Conclusions. Low bone mineral density value compared to the age value may signify long-term hypoestrogenism, and
high value – a complex of metabolic disorders with high concentration of androgens. Therefore, bone mineral density may
be a reliable and highly sensitive metabolic and hormonal indicator of menstruation disorders of hypothalamic, functional
type or androgenisation complex.
P53
OCENA POZIOMU MINERALIZACJI (BMC) I GĘSTOŚCI (BMD) KOŚCI MŁODYCH PŁYWACZEK
Długołęcka B., Czeczelewski J., Raczyńska B.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2
Słowa kluczowe: młode pływaczki, mineralizacja i gęstość kości, aktywność fizyczna, spożycie wapnia
Celem pracy była ocena mineralizacji (BMC) i gęstości (BMD) tkanki kostnej u dziewcząt uprawiających pływanie
w okresie osiągania szczytowej masy kostnej w porównaniu z dziewczętami w analogicznym wieku nie uprawiającymi
sportu. Praca była również próbą odpowiedzi na pytania:
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•

czy trening pływacki związany z dużym obciążeniem fizycznym wpływa na mineralizację i gęstość kości zawodniczek
w porównaniu z dziewczętami nietrenującymi?
• czy sposób żywienia w połączeniu z obciążającym treningiem pływackim ma wpływ na stan tkanki kostnej w badanym
okresie?
• czy pływaczki stanowią grupę zwiększonego ryzyka rozwoju osteopenii?
W badaniach uczestniczyły dziewczęta szkół sportowych o profilu pływackim (n=46) w wieku 11-15 lat, uprawiające
pływanie (non weight bearing activities) oraz dziewczęta w analogicznym wieku nie uprawiające sportu (n=45). Aktualny
stan kości oceniono metodą densytometryczną DEXA (odcinek lędźwiowy kręgosłupa L2-L4). Dane na temat przebiegu kariery sportowej, w tym stażu i obciążeń treningowych, statusu hormonalnego oraz zachowań żywieniowych zbierano metodą sondażu diagnostycznego za pomocą specjalnie do tego celu opracowanej ankiety.
Sposób żywienia (podaż energii i wybranych składników odżywczych) oceniono na podstawie historii żywienia oraz
trzech 24- godzinnych wywiadów żywieniowych (dwóch dni roboczych i jednego dnia wolnego od nauki).
Analiza wyników wykazała, iż średnie wartości określanych parametrów kostnych nie różnicowały badanych grup.
Jednakże zaobserwowano tendencje do wyższych wartości w grupie kontrolnej. W ocenie sposobu żywienia zaobserwowano w obu badanych grupach niedoborowe średnie spożycie wapnia (tj. poniżej 67% normy bezpiecznego spożycia);
w grupie kontrolnej u 59% dziewcząt natomiast u pływaczek – 45%. Na podstawie otrzymanych wyników można wnioskować, że badane pływaczki nie stanowiły grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia rozwoju osteopenii w porównaniu
z dziewczętami nietrenującymi.
Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, DS. 109.
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EVALUATION OF BONE MINERAL CONTENT (BMC) AND DENSITY (BMD) OF YOUNG SWIMMERS
Długołęcka B., Czeczelewski J., Raczyńska B.
Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw
External Department of Physical Education in Biała Podlaska
21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2
Key words: young swimmers, bone mineralisation and density, physical activity, calcium uptake
The objective of the study was to assess mineralization (BMC) and density (BMD) of the osseous tissue in girls training swimming in the period of reaching the peak bone mass as compared with girls at analogous age not practicing any
sports. In the research attempt was also undertaken to answer the following questions:
• does swimming training with a high physical load affect bone mineralization and density in female swimmers as compared with the non-training girls?
• do eating habits combined with strenuous swimming training affect the status of osseous tissue in the period examined?
• do swimmers consist a group at risk of osteopenia development?
The research was carried out among girls (n=46) at the age of 11-15 attending to sports schools with a swimming profile, training swimming (non weight bearing activities), and girls at analogous age but not practicing any sports (n=45).
Current bone status of the examined girls was analyzed with the densitometric method DEXA (lumbar section of the spine
L2-L4). Data on the course of sports career, including traineeship and training loads, hormonal status and nutritional patterns
were collected with the method of diagnostic probing by means of a special, self-preparatory questionnaire.
Nutritional patterns (intake of energy and selected nutrients) were assessed based on dietary history and three interviews by means of the 24-h recall method (two working days and one day free of school).
The analysis of the results obtained indicated that the mean values of the bone parameters examined did not differentiated the analyzed groups of girls. However, tendencies for higher values of the parameters were observed in the control
group. The nutritional patterns assessment demonstrated both groups to be characterized by deficient mean intake of calcium (i. e. below 67% of the safe level of intake): 59% in girls of the control group and 45% in the swimmers. The results
obtained enable concluding that the examined swimmers did not constituted the risk group of osteopenia development as
compared to the non-training girls.
The study was supported by the grant DS. 109 from the Ministry of Science and Higher Education.
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OSTEOPOROZA JAKO JEDNO Z POWIKŁAŃ WYSTĘPUJĄCYCH W TETRAPLEGICZNEJ POSTACI
MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO
Jędrzejewska A., Szota M., Czernicki K., Flak M., Dyner-Jama I., Durmała J.
Katedra i Klinika Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, osteoporoza, markery obrotu kostnego, skrzywienie kręgosłupa
Wstęp. zanik kości wskutek unieruchomienia w przebiegu ciężkich postaci mózgowego porażenia dziecięcego jest problemem istotnym klinicznie, wiążącym się ze wzrostem ryzyka samoistnych złamań. Wobec tego w opiece i rehabilitacji
tych dzieci należy uwzględnić ocenę przebudowy szkieletu celem wdrożenia właściwej terapii.
Cel pracy. ocena struktury i metabolizmu kostnego u dzieci unieruchomionych w przebiegu tetraplegicznej postaci mózgowego porażenia dziecięcego.
Materiał. zbadano 38 dzieci w wieku 4-18 lat, (śr. 11,86), z różnymi postaciami MPD i towarzyszącą skoliozą, leczonych w Bytomskim Centrum Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej przy Klinice Rehabilitacji SUM w Katowicach w latach 2004-2009. Postać tetraplegiczną MPD miało 24 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 11 chłopców, diplegiczną 9, hemiplegiczną 4, a móżdżkową 1 dziecko. Grupę kontrolną stanowiło 21 zgodnych wiekowo dzieci zdrowych, w tym 10 dziewczynek i 11 chłopców.
Metody: klasyfikację MPD oparto o podział Hagberga, skoliozy podzielono wg Lonstein’a i Akbarnia. U dzieci z postacią tetraplegiczną MPD oznaczono stężenie wapnia, fosforu, osteokalcyny i prokolagenu typu I, aktywność fosfatazy alkalicznej i jej frakcji kostnej, wykonano rtg. kręgosłupa i stopy.
Wyniki. na podstawie badań radiologicznych osteoporozę rozpoznano u 20 dzieci, w tym u 10 znacznego stopnia.
Stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie stężenia wapnia w surowicy oraz aktywności frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. Także w grupie badanej stwierdzono obniżenie stężenia prokolagenu i osteokalcyny, ale nieistotne statystycznie. Stopień zaawansowania osteoporozy korelował z niską masą ciała.
Wśród dzieci z postacią tetraplegiczną skoliozę typu C wg Lonstein’a i Akbarnia. miało 20 dzieci, a typu S 4 dzieci.
Wnioski. 1. Unieruchomienie w ciężkich postaciach MPD wywołuje zanik kości, a monitorowanie jego nasilenia jest
możliwe przez ocenę procesów kościotworzenia i resorbcji. 2. Wczesne wykrycie osteoporozy u dziecka unieruchomionego i właściwe postępowanie terapeutyczne oraz pielęgnacja pozwala zmniejszyć ryzyko złamań. 3. U dzieci niechodzących
z postacią tetraplegiczną MPD, dominowały skrzywienia kręgosłupa neurogenne, jednołukowe typu C wg Lonstein’a i Akbarnia.
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OSTEOPOROSIS AS A COMPLICATION OF THE TETRAPLEGIC FORM OF INFANTILE CEREBRAL PALSY
Jędrzejewska A., Szota M., Czernicki K., Flak M., Dyner-Jama I., Durmała J.
Department of Rehabilitation, Medical University of Silesia in Katowice,
Katowice Ziołowa St. 45/47
Key words: infantile cerebral palsy, osteoporosis, bone version markers, spinal curvature
Introduction. Osteoporosis as a result of immobilization in the course of serious forms of infantile cerebral palsy is an
important clinical problem related to greater risk of spontaneous fractures. For that reason both treatment and rehabilitation of such children should incorporate an assessment of rebuilding their skeleton structure in order to apply appropriate
therapeutic strategy.
Goals. The work was aimed at an assessment of bone structure and metabolism in children immobilized in the tetraplegic form of infantile cerebral palsy.
Material. 38 children aged 4-18 (average age 11,86) with different forms of infantile cerebral palsy and scoliosis were
examined between the years 2004-2009. The children were treated at the Rehabilitation Centre in Bytom and the Rehabilitation Outpatient Clinic at the Department of Rehabilitation of the Medical University of Silesia in Katowice. The group
of patients suffering from the tetraplegic form of infantile cerebral palsy included 13 girls and 11 boys; 9 patients suffered
from the diplegic form; 4 hemiplegic; 1 child suffered had the cerebellar form. The control group included 21 healthy children (10 girls and 11 boys) with ages matching the ages of the patient group.
Methods. The classification of infantile cerebral palsy was based on Hagberg’s division; scoliosis was classified with
the use of Lonstein and Akbarnia’s method. In children with the tetraplegic form, concentrations of calcium, phosphorus,
osteocalcine and type I pro-collagen were assessed. Also the activity of alkaline phosphatase and its bone fraction was
measured and an x-ray of the spine and foot was carried out.
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Results. Based on radiological examination, osteoporosis was diagnosed in 20 children, including 10 of significant degree. A statistically significant lowered calcium concentration was discovered in serum in the test group in comparison with
the control group, together with lowered activity of the bone fraction of alkaline phosphatase. Also, the test group revealed
lowered concentration of pro-collagen and osteocalcine, but the results were statistically insignificant. The degree of osteoporosis progression was correlated with low body weight.
In children with the tetraplegic form 20 suffered from scoliosis type C and 4 scoliosis type S, as specified by Lonstein
and Akbarnia.
Conclusions. 1. Immobilization in serious forms of infantile cerebral palsy causes osteoporosis and monitoring its progression is possible through assessment of osteogenic processes and resorption. 2. Early detection of osteoporosis in an immobilized child together with the application of appropriate therapeutic procedures and nursing can lower the risk of fractures. 3. In non-walking children with the tetraplegic form of infantile cerebral palsy, neurogenic single-arch spinal curvatures type C were most frequent (as specified by Lonstein and Akbarnia).
P55
CZYNNIKI RYZYKA OSTEOPOROZY I ZŁAMAŃ KOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ
Okurowska-Zawada B.1, Konstantynowicz J.2, Kułak W. 1, Kaczmarski M.3, Piotrowska-Jastrzębska J.2,
Sienkiewicz D.1, Paszko-Patej G.1
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2
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
3
III Klinika Chorób Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Słowa kluczowe: przepuklina oponowo-rdzeniowa, dzieci, osteopenia, osteoporoza, badanie densytometryczne, złamania
Cel pracy. Celem pracy była ocena masy kostnej i masy mięśniowej oraz analiza czynników ryzyka występowania
osteoporozy i złamań u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową na podstawie badania densytometrycznego.
Metodyka: Badaniami objęto 30 pacjentów (15-dziewcząt i 15 chłopców) z przepukliną oponowo-rdzeniową MMC
w wieku 6-17lat pozostających pod opieką, Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Grupę porównawczą stanowiły dzieci zdrowe (n=30) dobranych pod względem płci i wieku.
Przeprowadzono: ocenę fizjoterapeutyczną, badania laboratoryjne (parathormon, fosfatazę zasadową w surowicy krwi
i poziom wapnia wydalanego z moczem). Badanie densytometryczne układu kostnego wykonywano przy pomocy aparatu
Lunar DPX-L (GE Medical Systems-Lunar Radiation Corp.) Pomiar densytometryczny wykonano metodą absorbcjometrii
promieniowania X o podwójnej energii (DXA-Dual Energy X-ray Absoptiometry) w zakresie całego szkieletu w celu oceny całkowitej gęstości mineralnej kości – Total BMD (ang, bone mineral density) oraz w kręgach L1-L4 w projekcji AP
(Spine BMD) i wyrażono w g/cm2, w percentylach według norm dla wieku i płci oraz jako wskaźnik Z-score. Oceniono
składowe ciała (Lean Mass – zawartość tkanki beztłuszczowej; Fat Mass – procentowa zawartość tłuszczu).
Wyniki. Najczęściej obserwowanymi objawami były złamania kości udowej 12/30 (40%), w tym u 5/30 (17%) wielokrotnie. Stwierdzono istotną zależność występowania złamań z BMI i zawartością tłuszczu w organizmie. Dzieci z MMC
i złamaniami wykazywały tendencję do większej wartości BMI, mimo takiej samej wartości bezwzględnej masy ciała,
w porównaniu z dziećmi bez złamań. Body Fat u tych osób był większy niż u tych, które nie doświadczyły złamań.(Złamania, a BMI- R= 0,393, p=0,031)
Dzieci z MMC i złamaniami miały istotnie większe wartości kalciurii dobowej, przy prawidłowych wykładnikach
funkcji nerek,(p=0.033).
Wnioski. Złamania niskoenergetyczne u dzieci (MMC) mogą wynikać z metabolicznych zaburzeń, będących, z jednej
strony, konsekwencją nadmiernej nerkowej utraty wapnia, z drugiej zaś strony, z nadmiernej zawartości tkanki tłuszczowej
i niekorzystnego wpływu otłuszczenia organizmu i konsekwencji metabolicznych.
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RISK FACTORS FOR OSTEOPOROSIS AND LOWER LIMB FRACTURES IN CHILDREN
WITH MENINGOMYELOCELE
Okurowska-Zawada B.1, Konstantynowicz J.2, Kułak W.1, Kaczmarski M.3, Piotrowska-Jastrzębska J.2,
Sienkiewicz D.1, Paszko-Patej G.1
1
Department of Pediatric Rehabilitation, Medical University of Białystok
2
Department of Pediatrics and Developmental Disorders of Children and Adolescents, Medical University of Białystok
3
III Department of Children’s Diseases, Medical University of Białystok
Key words: meningomyelocele, children, osteopenia, osteoporosis, densitometric examination, fractures
Objective. The study objective was to assess bone mass and muscular mass, as well as to analyze risk factors for osteoporosis and fractures in children with meningomyelocele based on densitometric examination.
Methods. The study involved 30 patients (15 girls and 15 boys) with meningomyelocele, aged 6-17 years, treated in
the Department of Pediatric Rehabilitation, University Hospital. Control group consisted of healthy children (n=30) matched by age and gender.
Physiotherapeutic assessment and laboratory investigations (parathormone, serum alkaline phosphatase, urine calcium
level) were performed. Densitometric examination was done using a Lunar DPX-L apparatus (GE Medical Systems-Lunar
Radiation Corp.) Densitometric measurement was conducted by the DXA-Dual Energy X-ray Absorptiometry method to
assess total skeleton bone mineral density (total BMD) and at L1-L4 in AP projection (Spine BMD), expressed in g/cm2,
in percentiles according to age and gender norms and as Z-score index. Lean Mass (fat-free tissue content) and Fat Mass
(% fat content) were evaluated.
Results. Fractures of the femoral bone were the most common 12/30 (40%), including multiple fractures 5/30 (17%).
The incidence of fractures was found to correlate significantly with BMI and fat content in the body. Children with MMC
and fractures showed a tendency to higher BMI, despite the same absolute value of body mass, as compared to those without fractures. Body Fat level was higher in patients with fractures than without them (BMI- R= 0.393, p=0.031)
Children with MMC and fractures had significantly higher values of 24h calcuria, despite normal renal function indices (p=0.033).
Conclusions. Low-energetic fractures in MMC children may result from metabolic disturbances being the consequence of excessive renal calcium loss, excessive fatty tissue content and unfavorable effects of fat deposition in the body.
P56
STAN KOŚĆCA U DZIECI W MOMENCIE ROZPOZNANIA CHOROBY LIMFOPROLIFERACYJNEJ
Jakubowska-Pietkiewicz E.1, Szczepaniak-Kubat A.1, Zalewska-Szewczyk B.2, Chlebna-Sokół D.1
1
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
2
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
I Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Słowa kluczowe: gęstość mineralna kości, densytometria, choroba limfoproliferacyjna
Wstęp. Dotychczasowe badania naukowe wykazały, że proces nowotworowy może zaburzać metabolizm kostny – poprzez naruszenie równowagi pomiędzy tworzeniem i resorbcją kości. W chorobach rozrostowych układu chłonnego zaburzenia mineralizacji kośćca są następstwem nacieku kości gąbczastej przez proliferujący klon komórek nowotworowych
a także proresorbcyjnego wpływu cytokin wytwarzanych przez nowotwór.
Celem pracy była ocena ilościowa tkanki kostnej u dzieci, u których rozpoznano chorobę limfoproliferacyjną.
Materiał i metody. Badaniami objęto 50 dzieci i młodych osób w wieku od 5 do 19 lat, przy czym u 25 pacjentów (15
dziewcząt, 10 chłopców) przeprowadzono badania w ciągu pierwszego tygodnia od wykrycia u nich choroby nowotworowej. Rozpoznania te obejmowały: ostrą białaczkę limfoblastyczą (ALL-16 osób), ostrą białaczkę nielimfoblastyczną
(AML-1 osoba), chłoniaka nieziarniczego (NHL- 4 pacjentów), ziarnicę złośliwą (HL- 4 pacjentów). Grupę porównawczą
stanowiło25 zdrowych osób (12 dziewcząt, 13 chłopców) w tym samym wieku i w podobnej fazie dojrzewania płciowego
w stosunku do grupy badanej. Gęstość mineralną kośćca oceniano na podstawie badania densytometrycznego metodą absorpcjometrii promieniowania X o podwójnej energii (DXA) aparatem DPX firmy Lunar (Madison, USA) w programie total body (ocena całego ciała) i spine (ocena kręgosłupa lędźwiowego). Badania te były wykonane w Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy Szpitala Klinicznego nr 3 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
U dzieci przeprowadzono także ilościowe badanie ultradźwiękowe kości piętowej aparatem Achilles Plus Solo firmy
GE Lunar (Madison, USA), oceniając: prędkość przechodzenia ultradźwięków (SOS), szerokopasmowe tłumienie ultra-
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dźwięków (BUA) oraz współczynnik Stiffness. Wyliczono wskaźnik Z-score, wykorzystując wartości referencyjne dla
dzieci polskich opracowane przez Jaworskiego.
Wyniki. Uzyskane wyniki badania densytometrycznego i ultradźwiękowego odniesiono do grupy porównawczej.
Stwierdzono statystycznie znamienną różnicę w zakresie średniej wartości wskaźnika gęstości mineralnej w programie
spine badania densytometrycznego: w grupie badanej była ona istotnie niższa choć mieściła się w granicach normy. Średnie wartości pozostałych określanych parametrów nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy grupami i były w zakresie wartości uznanych za prawidłowe. Wykazano statystycznie istotną dodatnią korelację między gęstością mineralną kości w programie total body badania densytometrycznego a wszystkimi trzema parametrami badania ultradźwiękowego; podobnych zależności nie stwierdzono dla programu spine.
Podsumowanie.
U pacjentów z chorobą limfoproliferacyjną wczesne zmiany dotyczące obniżenia gęstości mineralnej ujawniają się
w kości bardzo aktywnej metabolicznie, czego dowodem może być wynik badania densytometrycznego w projekcji spine.
Badanie ultradźwiękowe kości piętowej może stanowić nieinwazyjną diagnostyczną metodę przesiewową do ilościowej oceny tkanki kostnej u pacjentów z chorobą nowotworową
Praca częściowo finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2009 jako projekt badawczy Nr N406 050 31/1860
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SKELETAL STATUS AT THE MOMENT OF DIAGNOSING LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDER IN
CHILDREN AND ADOLESCENTS
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Introduction. It has been demonstrated that the neoplastic process may interfere in the course of bone metabolism and
may alter the balance between osteogenesis and resorption. In proliferative diseases disturbances of skeleton mineralization are the consequences of infiltration of the spongy bone by a proliferating clone of neoplastic cells or of proresorptive
effects of cytokines produced by neoplasm.
The aim of the work was to assess bone mass in children at the moment of diagnosing a lymphoproliferative disease.
Material and methods The research included 50 children aged from 5 to 19 years, and in 25 patients (15 girls and 10
boys) the examinations were performed within one week since the diagnosis of a neoplastic disease such as acute lymphoblastic leukaemia (ALL – 16 subjects), acute myeloblastic leukaemia (AML – one subject), non-Hodgkin lymphoma (NHL
– 4 subjects) and Hodgkin lymphoma (HL – 4 subjects). 25 subjects (12 girls and 13 boys) considered to be healthy (at the
same age) were the control group. Bone mineral density was assessed based on a densitometric examination with dual
X-ray absorptiometry (DXA) with a DPX device by Lunar (Madison, USA) using the total body and spine programmes.
The assay was performed at the Regional Centre of Menopause and Osteoporosis of the Clinical Hospital no. 3 of the
Medical University in Lodz. In addition, a quantitative ultrasound assay of the calcaneus with Achilles Plus Solo by GE
Lunar (Madison, USA) was performed and the following were assessed: speed of sound (SOS), broadband ultrasound attenuation (BUA) and the stiffness factor. The Z-score index was calculated based on reference values for Polish children
prepared by Jaworski.
Results. The obtained results of densitometric and ultrasound tests were referred to the results of the comparatory group.
A statistically significant difference regarding the mean absolute values of BMD and the mean value of Z-score index for
the spine programme of the densitometric assay was found: in the study group it was significantly lower, although it was
within the norm. The mean values of other parameters did not differ statistically between groups and were within the range of values considered to be the norm. A statistically significant positive correlation between the bone mineral density in
the total body programme in the densitometric assay and all the three parameters in the ultrasound examination was
demonstrated; similar relationships were not observed for the spine programme.
Conclusions.
Patients with lymphoproliferative disease have decreased mineral density visible in the bone which is metabolically
active, what was confirmed by the results of a densitometric assay in the spine projection.
Ultrasound assay of the calcaneus may be used as a screening examination of bone mass in patients with a neoplastic
disease at its early stage.
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STĘŻENIE MARKERÓW OBROTU KOSTNEGO U DZIECI CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ
I GALAKTOZEMIĘ LECZONYCH DIETAMI ELIMINACYJNYMI
Ambroszkiewicz J.1, Gajewska J.1, Chełchowska M.1, Ołtarzewski M.1, Radomyska B.2, Nowacka M.2,
Laskowska-Klita T.1
1
Zakład Badań Przesiewowych
2
Klinika Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Słowa kluczowe: markery obrotu kostnego, fenyloketonuria, galaktozemia, dzieci w wieku przedpokwitaniowym
Wstęp. Fenyloketonuria (PKU) oraz galaktozemia są chorobami metabolicznymi, gdzie skutecznym sposobem leczenia jest stosowanie restrykcyjnej diety eliminacyjnej (odpowiednio niskofenyloalaninowej lub bezlaktozowej) w celu
zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego pacjentów. Taki rodzaj diety może jednak niekorzystnie
wpływać na metabolizm kostny, szczególnie u dzieci i młodzieży, kiedy wzrastanie i obrót kostny zachodzą bardzo intensywnie. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia dotyczące obniżonej gęstości mineralnej kości u dorosłych pacjentów
z fenyloketonurią i galaktozemią. Oprócz badań densytometrycznych, w ocenie dynamiki procesów tworzenia i resorpcji
kości coraz powszechniej stosowane są biochemiczne markery obrotu kostnego. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują osteokalcyna (OC) i kostna frakcja fosfatazy alkalicznej (BALP) jako wskaźniki kościotworzenia oraz usieciowany
telopeptyd kolagenu typu I (CTX) jako marker resorpcji kości. Niewiele jest danych dotyczących obrotu kostnego u dzieci w wieku przedpokwitaniowym leczonych dietami eliminacyjnymi.
Celem pracy była ocena procesów kościotworzenia i resorpcji kości z zastosowaniem wybranych markerów obrotu
kostnego u dzieci chorych na fenyloketonurię i galaktozemię.
Materiał i metody. Badaniami objęto 32 pacjentów z PKU (wiek 3-9 lat, 13 dziewcząt, 19 chłopców) oraz 32 pacjentów z galaktozemią (wiek 3-9 lat, 15 dziewcząt, 17 chłopców) leczonych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Wszyscy pacjenci byli zdiagnozowani w okresie niemowlęcym i są systematycznie kontrolowani w Poradni Chorób Metabolicznych. Grupę kontrolną stanowiło 32 (13 dziewcząt, 19 chłopców) zdrowych rówieśników, u których nie stwierdzono chorób mogących mieć wpływ na metabolizm kostny. Oznaczenia wapnia i fosforanów w surowicy krwi pacjentów wykonano standardową metodą kolorymetryczną. Stężenia markerów kościotworzenia (OC, BALP) oraz resorpcji kości (CTX)
oznaczono metodami immunoenzymatycznymi (ELISA).
Wyniki. Średnie stężenie wapnia i fosforanów zarówno u pacjentów, jak i u dzieci zdrowych zawierało się w zakresie
wartości referencyjnych. Zaobserwowano podobną aktywność BALP w surowicy krwi pacjentów z fenyloketonurią, galaktozemią oraz u dzieci zdrowych. W obu grupach pacjentów stwierdzono istotnie niższe stężenia markera resorpcji CTX
(1.50±0.44 ng/ml u dzieci z PKU i 1.59±0.56 ng/ml u dzieci z galaktozemią) w porównaniu do grupy zdrowych rówieśników (2.03±0.24 ng/ml) (p<0.001). Dodatkowo u pacjentów chorych na fenyloketonurię stwierdzono niższe stężenia OC
(86.0±33.6 ng/ml vs 102.9±19.1 ng/ml, p<0.01) w porównaniu do dzieci zdrowych.
Wnioski. Uzyskane wyniki badań wskazują na występowanie zaburzeń w równowadze pomiędzy procesami tworzenia i resorpcji kości u dzieci w wieku przedpokwitaniowym chorych na fenyloketonurię i galaktozemię. Szczególnie dotyczy to obniżenia tempa procesu resorpcji kości. Niezbędne są dalsze badania nad metabolizmem kostnym u młodzieży
i osób dorosłych z chorobami metabolicznymi leczonych dietami eliminacyjnymi.
P57
CONCENTRATION OF BONE TURNOVER MARKERS IN PHENYLKETONURIC AND GALACTOSEMIC
CHILDREN TREATED WITH ELIMINATION DIETS
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Introduction. Dietary restriction is the only known strategy of preventing neurological impairment and mental retardation in patients with metabolic diseases, such as phenylketonuria (PKU) and galactosemia. However, elimination of some
essential nutrients from the diet may influence bone metabolism. This is especially important in childhood and adolescence,
when growth and bone turnover are most intensive. Some authors have described decreased bone mineral density (BMD)
in adult patients suffering from phenylketonuria and galactosemia. Apart from measuring BMD, biochemical bone turnover markers showing global skeletal activity have lately been validated for the assessment of the dynamics of bone formation and resorption processes. Among them, osteocalcin (OC), bone alkaline phosphatase (BALP) and collagen type I
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C-terminal telopeptide (CTX) are considered to be clinically useful. Little is known regarding bone turnover in prepubertal children on elimination diets.
The aim of this study was to assess bone formation and bone resorption processes with biochemical bone turnover markers in phenylketonuric and galactosemic children.
Material and methods. The study group consisted of 32 phenylketonuric (age range 3-9 years, 13 girls, 19 boys)
and 32 galactosemic patients (age range 3-9 years, 15 girls, 17 boys) treated at the Department of Pediatrics of the Institute of Mother and Child in Warsaw. All patients were diagnosed in the neonatal period and had systematic dietary control. 32 healthy children (age range 3-9 years, 13 girls, 19 boys) which showed normal physical development and had no
diseases that could affect bone metabolism were included in the reference group. Serum calcium and phosphate were
measured by standard colorimetric methods. The concentration of bone formation (OC, BALP) and bone resorption (CTX)
markers were determined by immunoenzymatic assay (ELISA).
Results. Mean serum concentrations of calcium and phosphate in patients and healthy children were within the reference ranges. We observed similar mean activity of serum BALP in phenylketonuric and galactosemic patients and in the
group of healthy children. In both groups of patients we identify significantly lower concentration of bone resorption marker CTX (1.50±0.44 ng/ml in children with PKU and 1.59±0.56 ng/ml in children with galactosemia) compared to their
healthy counterparts (2.03±0.24 ng/ml) (p<0.001). Additionally, in phenylketonuric patients we determined lower level of
OC (86.0±33.6 ng/ml vs 102.9±19.1 ng/ml, p<0.01) in comparison to the age-matched controls.
Conclusion. Our results indicate that in phenylketonuric and galactosemic prepubertal patients an imbalance between
bone formation and degradation processes occurs. This specially concerns lower bone resorption rate. Further studies are
required to investigate bone metabolism in adolescents and adults suffering from metabolic diseases treated with elimination diets.
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ANALIZA JAKOŚCIOWA BIAŁEK OSOCZA U DZIECI Z WIELOKROTNYMI ZŁAMANIAMI KOŚCI
– BADANIA PILOTAŻOWE
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Słowa kluczowe: złamania kości, dzieci, białka
Celem pracy jest próba wyjaśnienia etiopatogenezy powtarzających się złamań kości na podstawie kompleksowej analizy jakościowej profilu białkowego osocza u dzieci z wielokrotnymi złamaniami o nieznanej etiologii oraz u pacjentów
z wrodzoną łamliwością kości.
Pacjenci i metody. Badaniami objęto łącznie 13 dzieci, w tym 4 pacjentów z wielokrotnymi niskoenergetycznymi złamaniami kości nie związanymi z obniżeniem masy kostnej (wiek 13-17 lat, liczba złamań od 4 do 7), 6 pacjentów z rozpoznaną wrodzoną łamliwością kości (wiek: 2 miesiące – 9 lat), oraz 3 zdrowych dzieci w wieku od 1 miesiąca do 11 lat,
które stanowiły grupę porównawczą. Badania te były wykonywane po co najmniej 3 miesiącach od wystąpienia ostatniego złamania. W celu analizy profilu białkowego osocza badane próby rozdzielano metodą elektroforezy dwukierunkowej
przy wykorzystaniu aparatu Ettan DALT II firmy Amersham Biosciences. Obrazy żeli i odpowiadające sobie spoty białkowe z prób pochodzących od pacjentów porównywano z próbami grupy kontrolnej. Identyczne warunki rozdziału elektroforetycznego reprezentatywnej grupy badanych pacjentów umożliwiały analizę profili białkowych, dzięki czemu zidentyfikowano różnice w ekspresji białek. Następnie białka, których ekspresja była zmieniona zostały poddane, po uprzednim
wycięciu z żelu, analizie sekwencji aminokwasowej metodą spektrometrii mas (spektrometr mas z hybrydowym analizatorem typu kwadrupol-czas przelotu Q–Tof PremierTM API firmy Waters) w celu ich identyfikacji.
Wyniki. W badanej grupie pacjentów wykryto białka, których ekspresja była zmieniona w stosunku do kontroli oraz
takie, które pojawiały się jedynie u osób chorych. Spośród przebadanych do tej pory spotów, najczęściej powtarzały się
peptydy odpowiadające łańcuchom alfa i beta białku ludzkiej haptoglobiny u czworga dzieci z wrodzoną łamliwością kości. U jednego dziecka z wrodzoną łamliwością wykryto również peptydy odpowiadające białku ludzkiej alfa-1 kwaśnej
glikoproteiny. Spotów odpowiadających wymienionym powyżej białkom, nie stwierdzono zaś u dzieci z wielokrotnymi
złamaniami o nieustalonej etiologii, ani też w grupie kontrolnej. Ponadto u jednego pacjenta z wielokrotnymi złamaniami
wykryto peptydy odpowiadające białku ludzkiej transtyretyny.
Wnioski. 1. Wyniki badań pilotażowych wskazują na zwiększoną ekspresję niektórych białek będących wskaźnikami
ostrej fazy, co sugeruje udział komponenty zapalnej w przebiegu wrodzonej łamliwości kości, nie jest ona jednak obecna u dzieci z innymi złamaniami o nieznanej etiologii. 2. Konieczne są dalsze badania i obserwacja pacjenta ze zwiększoną
ekspresją białka transtyretyny w celu wyjaśnienia przyczyn i ewentualnego związku z wielokrotnymi złamaniami kości.
Praca częściowo finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Nr pracy 502-11-599)
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The aim of the study is the explanation trial of the recurring bone fractures, on the base of complex qualitative analysis of the plasma protein profile in children with multiple bone fractures of the unknown origin and in patients with osteogenesis imperfecta.
Patients and methods. The study involved 13 children. Among them, in 4 patients multiple, low energy fractures not
connected with bone mass reduction, were reported (age 13-17 years, fractures number 4-7), in 6 patients osteogenesis imperfecta was diagnosed (age 2 months- 9 years) and there were 3 healthy children (age 1 months-11 years) belonging to
comparison group. The investigation was conducted at least 3 months after the last fracture took place. In the analysis of
the proteins profile the two-dimensional protein electrophoresis (2DE) was performed using aparatus Ettan
DALT II (Amersham Biosciences). The images of the protein’s gels and the corresponding protein’s spots that were taken
from the patients were compared with the samples from the control group. The identical conditions of the electrophoresis
of the representative group of examined patients enabled the proteins profile analysis, due to that, the differences in proteins expressions were identified. Next the proteins with changed expression were cut away from gel and amino acid’s sequence was analyzed with the mass spectrometry method (QUADRUPOLE TIME-OF-FLIGHT TANDEM Q-Tof PremierTM API MASS SPECTROMETR, Waters) for protein identification.
The results. In examined group of patients the proteins with changed expression relatively to comparison group were
observed, and some proteins were revealed in children with multiple fractures only. From among spots examined so far,
the most often proteins were peptides adequate to chains alpha and beta of the protein of human hapthoglobin, observed
in 4 children with osteogenesis imperfecta. In one child with osteogenesis imperfecta peptide adequate to proteins of human alpha-1 acid glycoprotein were discovered. These spots adequate to proteins were not found in children with multiple
fractures of unknown origin and in children from comparison group either. In one patient with multiple fractures peptides
corresponding with human transtyretin were found.
Conclusions. 1. The results of our pilot study indicate on the increased expression of some acute-phase proteins what may
suggest the inflammatory component taking part in osteogenesis perfecta course. But it is not observed in children with multiple fractures of unknown etiology. 2. To explain the causes and possible relationship with multiple fractures, the further investigations and observation of the patient with the increased expression of tarnstyretin protein must be performed.
The study was partly financed by Medical University in Łódź (No 502-11-599).
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Słowa kluczowe: anodontia, opis przypadku, osteopenia, zespół Witkopa, zęby
Jest to opis rzadkiego przypadku zespołu zębowo-paznokciowego (Tooth and Nail syndrome – TNS; zespół Witkopa)
wykrytego u 14-letniej dziewczynki, u której stwierdzono nie udokumentowaną dotychczas w innych doniesieniach naukowych cechę fenotypową w postaci całkowitego braku uzębienia stałego, a także towarzyszące objawom stomatologicznym
znaczne obniżenie gęstości mineralnej kości (BMD). Badanie przedmiotowe ujawniło dysmorfię w zakresie twarzy wyrażoną zmniejszeniem odcinka nosowo-wargowego, wywinięciem wargi dolnej, zmniejszeniem całkowitego wymiaru pionowego twarzy. Ponadto stwierdzono dysplastyczne i nadmiernie łamliwe paznokcie rąk i nóg (paluch). Rutynowe badanie stomatologiczne wykazało całkowite przetrwałe uzębienie mleczne. Zdjęcie rentgenowskie kefalometryczne oraz pan-
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tomogram uwidoczniły anodontię, tzn. całkowity brak zawiązków zębów stałych ze współistniejącą hipoplazją żuchwy.
Jednocześnie nie zaobserwowano jakichkolwiek cech resorpcji ale zamknięcie kanałów korzeni zębów mlecznych.
Z powodu sporadycznych bólów mięśniowo-szkieletowych w wieku 17 lat dziewczynce wykonano pomiar densytometryczny metodą DXA (dual energy X-ray absorptiometry), które wykazało obniżenie BMD zarówno w całym szkielecie jak
i w kręgach L1-L4 w porównaniu z normą dla wieku i płci (Z-score wynosiły odpowiednio -2,35 i -2,37). Niska masa kostna została potwierdzona po normalizacji na cechy antropometryczne i składowe ciała. Od momentu wstępnego rozpoznania rozpoczęto postępowanie ortodontyczne i skuteczne leczenie protetyczne (początkowo umocowano protezę tymczasową na zębach mlecznych), które jest kontynuowane do dnia dzisiejszego. Obraz kliniczny oraz stwierdzone w tym przypadku, a dotychczas nie opisywane objawy wskazują na całkowicie nową manifestację zespołu Witkopa (TNS), w którym
te same czynniki genetyczne lub wspólne mechanizmy patogenetyczne mogą być odpowiedzialne zarówno za objawy
w zakresie zębów jak i nieadekwatną akumulację minerału szkieletowego. Osteopenia może stanowić nowy nie znany dotychczas element zespołu TNS, dlatego istnieje zasadność wykonywania pomiarów DXA u takich pacjentów. Niższa
od przeciętnej masa kostna w TNS, może również pośrednio odzwierciedlać gorszą jakość i wytrzymałość tkanki kostnej,
a w konsekwencji utrudniać lub nawet uniemożliwiać ewentualne leczenie implantami zębowymi w przyszłości
P59
OSTEOPENIA ASSOCIATED WITH A RARE CASE OF TOOTH AND NAIL SYNDROME IN A 14-YEAR
OLD GIRL
Sierpinska T.1, Konstantynowicz J.2, Szarmach I.3, Szarmach J.4, Golebiewska M.1
1
Department of Prosthetic Dentistry
2
Department of Orthodontics
3
Department of Pediatrics and Auxology
4
Department of Dental Surgery, Medical University of Bialystok, Poland
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży UM w Białymstoku, Pracownia Densytometrii
Uniwersyteckiego DSK w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15274 Białystok
Key words: anodontia, case report, teeth, Witkop syndrome
We report on a rare genetic Tooth and Nail syndrome (TNS; Witkop syndrome) detected in a 14-year-old girl whose
particular clinical feature was absolute absence of permanent dentition and, additionally, reduced bone mineral density
(BMD). Physical examination revealed facial dysmorphy, receded subnasal region, eversion and pouting of the lower lip,
shortening of the lower facial height. dysplastic, centrally hollowed toenails being prone to fragility. In the routine intraoral examination, a complete persistent deciduous dentition was found with a major attrition of dental cusps and masticatory surfaces of all teeth. The panoramic and cephalometric radiographs proved anodontia i. e. the absence of all permanent tooth buds with the concomitant hypoplasia of the maxilla. Surprisingly, tooth roots of the deciduous teeth were still present without any features of resorption, whereas obliteration of root canals was found. Bone densitometry using dual energy
X-ray absorptiometry (DXA) performed at age of 17y showed decreased BMD in the total body and lumbar spine vertebrae
L1-L4 (Z-scores were -2.35 and -2.37, respectively) relative to age and gender reference. The osteopenia remained significant
after adjustment for anthropometric parameters and body composition (lean mass). Since the first presentation, a successful orthodontic management followed by prosthetic treatment had been implemented and continued until present. Initially, a temporary prosthetic appliance fixed on deciduous teeth was performed. These clinical symptoms suggest a completely new manifestation of the disorder in which genetic factors and/or shared mechanisms may contribute to the deterioration of the stomatognathic system, nail phenotype and reduced BMD. Osteopenia appears to be a new component of the syndrome, therefore there
is a rationale for bone density scans in patients with TNS. Pediatricians should be aware of an increased risk of osteopenia in
patients with TNS while dentists should realize that reduced BMD and, possibly, impaired bone quality and strength may produce difficulties or even exclude such patients from future treatment with dental implants.
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WPŁYW JEDNOCZESNEGO STOSOWANIA PANTOPRAZOLU I ALENDRONIANU NA PARAMETRY
HISTOMORFOMETRYCZNE KOŚCI DŁUGICH U OWARIEKTOMIZOWANYCH SZCZURÓW
Cegieła U., Pytlik M., Nowińska B., Bolek D., Ciężka B., Płaczek A.
Katedra i Zakład Farmakologii, Śląska Akademia Medyczna, Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Słowa kluczowe: pantoprazol, alendronian, kości, szczury, osteopenia
Pantoprazol jest inhibitorem pompy [H+/K+ATPazy] odpowiedzialnej za końcową fazę wytwarzania kwasu solnego
przez komórki okładzinowe żołądka. Wpływ pantoprazolu na V-ATPazę obecną w osteoklastach nie jest poznany. Alen-
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dronian jako lek antyresorpcyjny jest stosowany w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. W trakcie terapii alendronianem może występować zapalenie oraz owrzodzenie przełyku i żołądka, co wymaga jednoczesnego stosowania leków
zmniejszających wydzielanie soku żołądkowego.
Celem pracy było zbadanie wpływu jednoczesnego stosowania pantoprazolu i alendronianu na wzrost i remodelację
kości długich w ocenie parametrów histomorfometrycznych u obustronnie owariektomizowanych szczurów.
Badania przeprowadzono na 3-miesięcznych samicach szczurów szczepu Wistar, które podzielono na 6 grup (n = 8-10):
I – nieowariektomizowane szczury, kontrolne, II – nieowariektomizowane szczury, którym podawano pantoprazol
(3 mg/kg ip), III – owariektomizowane szczury kontrolne, IV – owariektomizowane szczury, którym podawano pantoprazol (3 mg/kg ip), V – owariektomizowane szczury, którym podawano alendronian (3 mg/kg po), VI – owariektomizowane
szczury, którym podawano pantoprazol (3 mg/kg ip) i alendronian (3 mg/kg po). Leki podawano przez 28 dni (alendronian
rano, pantoprazol po południu). Wzrost i przebudowę tkanki kostnej oceniano w oparciu o badania makrometryczne (długość i średnica w połowie długości kości piszczelowej i udowej) oraz histomorfometryczne, (przyrost kości na grubość
od strony okostnej i śródkostnej oraz szerokość osteoidu od strony okostnej i śródkostnej, powierzchnię przekroju porzecznego trzonu oraz powierzchnię przekroju porzecznego jamy szpikowej – w kości piszczelowej) i (szerokość beleczek w nasadzie i przynasadzie dalszej oraz szerokość chrząstki nasadowej – w kości udowej). Badano także masę kości, masę substancji mineralnych oraz zawartość wapnia w kości piszczelowej, udowej i kręgu L-4.
Niedobór estrogenów powoduje rozwój osteopenii z nasileniem procesów resorpcji.
Pantoprazol w obecności estrogenów (szczury nieowariektomizowane) hamuje kościotworzenie (statystycznie znaczące zmniejszenie o 33,21% szerokości osteoidu od strony okostnej i o 32,93% od strony śródkostnej) oraz nasila resorpcję
(statystycznie znaczące zwiększenie o 11,62% stosunku powierzchni przekroju poprzecznego jamy szpikowej/powierzchni przekroju poprzecznego trzonu kości piszczelowej oraz znaczące zmniejszenie szerokości beleczek kostnych o 10,93%
w nasadzie kości udowej).
Pantoprazol u szczurów owariektomizowanych nasila zmiany osteoporotyczne wywołane niedoborem estrogenów poprzez hamowanie kościotworzenia i nasilenie resorcji.
Alendronian wykazuje prewencyjny wpływ na rozwój zmian osteoporotycznych wywołanych niedoborem estrogenów,
głównie przez hamowanie resorpcji.
Pantoprazol podawany jednocześnie z alendronianem osłabia antyosteoporotyczne działanie alendronianu u szczurów
z niedoborem estrogenów wywołanym usunięciem jajników.
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Pantoprazole is an inhibitor proton pump (H+/K+ATPase) responsible for final phase of HCl production by parietal
cells in the stomach. Its effect on V-ATPase in osteoclasts is not recognized. Alendronate, an antiosteoporotic drug used in
postmenopausal osteoporosis, can induce esophagitis and stomach ulceration, requiring the concurrent use of drugs which
decrease gastric juice production.
The aim of the present study was to investigate the effect of concurrent administration of pantoprazole and alendronate on the growth and remodeling of long bones in bilaterally ovariectomized rats by evaluation of histomorphometric parameters.
The experiments were carried out on 3-month-old Wistar rats, divided into 6 groups (n=8–10 per group): I – non-ovariectomized control rats, II – non-ovariectomized control rats, which were administered pantoprazole (3 mg/kg ip),
III – ovariectomized control rats, IV – ovariectomized rats, which were administered pantoprazole (3 mg/kg ip), V – ovariectomized rats, which were administered alendronate (3 mg/kg po), VI – ovariectomized rats, which were administered
pantoprazole (3 mg/kg ip) and alendronate (3 mg/kg po). The ovariectomy was perfomed 7 days before the start of daily
administration of the drugs (alendronate in the morning, pantoprazole in the afternoon) for 28 days. Bone mass, mineral
and calcium content in the tibia, femur and L-4 vertebra, macrometric (length and diameter in the mid-length of the tibia
and femur) and histomorphometric parameters (endosteal and periosteal transverse growth, width of endosteal and periosteal osteoid, transverse cross-section area of the cortical bone in the diaphysis and of the marrow cavity in the tibia, width
of epiphyseal cartilage, width of trabeculae in the epiphysis and metaphysis in the femur) were studied.
Estrogen deficiency results in the development of osteopenia with intensification of bone resorption.
Pantoprazole in the presence of estrogens (non-ovariectomized rats) decreases bone formation (statistically significant
decreases of the width of periosteal osteoid by 33.21% and endosteal osteoid by 32.93%) and increases bone resorption
(a statistically significant increase of the ratio of transverse cross-section area of the marrow cavity to transverse cross-sec-
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tion area of the diaphysis in the tibia by 11.62% and a significant decrease of trabeculae width in femoral epiphysis by
10.93%).
Pantoprazole in ovariectomized rats augments osteoporotic changes caused by estrogen deficiency by inhibiting bone
formation and intensifying bone resorption.
Alendronate has preventive effect on the development of osteoporotic changes caused by estrogen deficiency, mainly
by inhibition of bone resorption.
Pantoprazole administered concurrently with alendronate weakens antiosteoporotic effect of alendronate in rats with
estrogen deficiency caused by bilateral ovariectomy.
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Słowa kluczowe: flufenazyna, risperidon, własności mechaniczne, kość udowa, owariektomia, szczury
Ocena gęstości mineralnej kości u pacjentów leczonych neuroleptykami wskazuje na zaburzenia przebudowy kości wywołane głównie hiperprolaktynemią. Wpływ neuroleptyków na wydzielanie prolaktyny jest uzależniony od hamowania
działania dopaminy w podwzgórzu i przysadce mózgowej. Działanie dopaminy na podwzgórze i przysadkę mózgową jest
silnie blokowane przez flufenazynę, a słabo przez risperidon. Konsekwencją hiperprolaktynemii jest wtórny hipogonadyzm
oraz ubytek masy kostnej i wzrost ryzyka złamań. Dotychczas nie poznano wpływu neuroleptyków na parametry wytrzymałościowe tkanki kostnej.
Celem pracy było zbadanie wpływu flufenazyny i risperidonu, na własności mechaniczne kości udowej u szczurów samic z niedoborem estrogenów wywołanym obustronną owariektomią oraz u szczurów pozornie operowanych (SHAM).
Badania wykonano na 3-miesięcznych szczurach samicach szczepu Wistar: SHAM (szczury kontrolne pozornie operowane), SHAM-F1 (flufenazyna 1 mg/kg), SHAM-F5 (flufenazyna 5 mg/kg), SHAM-R (risperidon 1mg/kg), OVX (szczury kontrolne owariektomizowane), OVX-F1 (flufenazyna 1 mg/kg), OVX-F5 (flufenazyna 5 mg/kg), OVX-R (risperidon 1mg/kg); (n=7–8). Neuroleptyki podawano jeden raz dziennie (po) przez 28 dni, rozpoczynając po 7 dniach od wykonania obustronnej owariektomii. Oznaczano własności mechaniczne kości udowej (sztywność strukturalną, siłę maksymalną i powodującą złamanie, ugięcie w punkcie siły maksymalnej i powodującej złamanie) i szyjki kości udowej (siłę powodującą złamanie) oraz masę, długość, średnicę i zawartość substancji mineralnych.
Niedobór estrogenów wywołany obustronną owariektomią zmniejszał wytrzymałość na złamanie szyjki i całej kości
udowej. Risperidon stosowany u szczurów nieowariektomizowanych lub owariektomizowanych nie wpływał istotnie
na własności mechaniczne kości udowej. Natomiast flufenazyna zmniejszała wytrzymałość mechaniczną kości udowej
u szczurów nieowariektomizowanych oraz nasilała niekorzystny wpływ niedoboru estrogenów na własności mechaniczne
szyjki i całej kości udowej w sposób zależny od dawki.
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Bone mineral density measurements in patients treated with nuroleptics indicate disorders of bone remodeling caused
mainly by hyperprolactinemia. Effect of neuroleptics on prolactin secretion depends on inhibition of dopamine activity in
the hypothalamus and pituitary gland. Effect of dopamine on the hypothalamus and pituitary gland is strongly blocked by
fluphenazine, and weakly by risperidone. The consequence of hyperprolactinemia is secondary hypogonadism, bone mass
loss and increased fracture risk. So far, the effects of neuroleptics on bone mechanical properties are not known.
The aim of the present study was to investigate the effect of fluphenazine and risperidone on the mechanical properties
by of the femur in female rats with estrogen deficiency induced by bilateral ovariectomy and in sham-operated rats
(SHAM).
The experiments were carried out on 3-month-old Wistar rats: SHAM (sham-opered control rats), SHAM-F1 (fluphenazine 1 mg/kg in sham-operated rats), SHAM-F5 (fluphenazine 5 mg/kg in sham-operated rats), SHAM-R (risperidone 1
mg/kg in sham-operated rats), OVX (ovariectomized control rats), OVX-F1 (fluphenazine 1 mg/kg in ovariectomized rats),
OVX-F5 (fluphenazine 5 mg/kg in ovariectomized rats), OVX-R (risperidone 1 mg/kg in ovariectomized rats); (n=7–8).
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Neuroleptics were administered to the rats by daily oral gavage for 28 dni. Bilateral ovariectomy was performed 7 days before the start of drug administration. Mechanical properties of the whole femur (extrinsic stiffness, ultimate and breaking
load, deformation caused by the applied load) and the femoral neck (load at fracture) and bone mass, length, diameter and
mineral content in the femur were examined.
Estrogen deficiency induced by bilateral ovariectomy decreased mechanical endurance of the femoral neck and whole
femur. Risperidone administered to non-ovariectomized and ovariectomized rats did not significantly affect bone mechanical properties. Fluphenazine decreased mechanical endurance of the femur in non-ovariectomized rats and augmented the
unfavourable effect of estrogen deficiency on mechanical properties of the femoral neck and whole femur in a dose-dependent manner.
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Słowa kluczowe: perazyna, olanzapina, kości, szczur, osteopenia
Przewlekły charakter schorzeń psychicznych oraz tendencja do nawrotów wymaga długotrwałego stosowania leków
neuroleptycznych. Wiąże się to z ryzykiem występowania wielu ośrodkowych i obwodowych działań niepożądanych. Spośród nich najmniej poznany jest wpływ na układ kostny.
Celem badań było poznanie wpływu perazyny jako przedstawiciela neuroleptyków klasycznych oraz olanzapiny jako
neuroleptyka atypowego na własności mechaniczne kości udowych u samic szczurów owariektomizowanych i nieowariektomizowanych. Badania przeprowadzono na dojrzałych szczurach samicach szczepu Wistar, które podzielono na 6 grup:
szczury kontrolne owariektomizowane i nieowariektomizowane oraz szczury owariektomizowane i nieowariektomizowane otrzymujące perazynę (10 mg/kg po.) lub olanzapinę (5 mg/kg po.). Badane leki podawano przez 28 dni. Określano własności mechaniczne trzonu i szyjki kości udowej. Ponadto oznaczano masę kości udowych oraz zawartość substancji mineralnych i wapnia w tych kościach.
U szczurów nieowariektomizowanych perazyna i olanzapina nie wpływały statystycznie znamiennie na własności mechaniczne badanych kości. U szczurów owariektomizowanych obserwowano pogorszenie własności mechanicznych badanych kości, silniejsze po stosowaniu olanzapiny. Obserwacje te wskazują na zróżnicowany wpływ badanych neuroleptyków na układ kostny szczurów z prawidłowym poziomem estrogenów i w warunkach ich niedoboru.
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Psychical diseases, because of their chronic character, require long-term administration of neuroleptic drugs, which is
connected with the risk of numerous central and peripheral side effects. From among them, the least known is the effect of
neuroleptics on the skeletal system.
The aim of the present study was to investigate the effect of a conventional neuroleptic, perazine, and a representative
of atypical neuroleptics, olanzapine, on mechanical properties of the femur in ovariecomized and non-ovariectomized rats.
The experiments were carried out on mature female Wistar rats, divided into the control rats (ovariectomized and non-ovariectomized), and ovariectomized or non-ovariectomiozed rats receiving perazine (10 mg/kg po) or olanzapine (5 mg/kg
po). The drugs were administered for 28 days. Mechanical parameters of the femoral disphysis and femoral neck were determined. Additionally, the mass and their mineral and calcium content were examined.
Perazine and olanzapine did not statistically significantly affect the mechanical properties of the femur in non-ovariectomized rats. In ovariectomized rats, the worsening of bone mechanical properties caused by the neuroleptics was demonstrated, stronger after olanzapine administration. Results of the present study indicate differential effect of the investigated
neuroleptics on the skeletal system of rats with normal estrogen level and rats with estrogen deficiency.

180

P63
WPŁYW RISPERIDONU I FLUFENAZYNY NA PARAMETRY HISTOMORFOMETRYCZNE KOŚCI
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Neuroleptyki typowe (flufenazyna) oraz w mniejszym stopniu atypowe (risperidon) zwiększają wydzielanie prolaktyny, co może prowadzić do hipoestrogenizmu i rozwoju osteoporozy. Dotychczas nie jest poznany wpływ neuroleptyków
typowych i atypowych na układ kostny w warunkach niedoboru estrogenów.
Celem pracy było zbadanie wpływu risperidonu i flufenazyny na procesy przebudowy kości długich w ocenie parametrów histomorfometrycznych u obustronnie owariektomizowanych szczurów.
Badania przeprowadzono na 3 miesięcznych samicach szczurów szczepu Wistar, które podzielono na 5 grup: I – szczury kontrolne pozornie operowane, II – szczury kontrolne owariektomizowane, III – szczury owariektomizowane, którym
podawano risperidon (1 mg/kg po), IV – szczury owariektomizowne, którym podawano flufenazynę (1 mg/kg po),
V – szczury owariektomizowne, którym podawano flufenazynę (5 mg/kg po). Obustronna owariektomia była wykonana 7
dni przed stosowaniem leków. Leki podawano raz dziennie sondą dożołądkowo przez 28 dni.
Przebudowę tkanki kostnej oceniano w oparciu o badania makrometryczne (długość i średnicę w połowie długości kości
piszczelowej i udowej) oraz histomorfometryczne (przyrost kości na grubość oraz szerokość osteoidu od strony okostnej i śródkostnej, powierzchnię przekroju porzecznego trzonu oraz powierzchnię przekroju porzecznego jamy szpikowej) w kości piszczelowej i (szerokość beleczek w nasadzie i przynasadzie dalszej oraz szerokość chrząstki nasadowej) w kości udowej. Badano także masę kości, zawartość substancji mineralnych oraz zawartość wapnia w kości piszczelowej, udowej i kręgu L-4.
Uzyskane wyniki wykazały, że niedobór estrogenów powoduje rozwój osteopenii z nasileniem procesu resorpcji
w układzie kostnym u obustronnie owariektomizowanych samic szczurów.
Risperidon (1 mg/kg) nie wpływa na zmiany w procesach przebudowy kości wywołane niedoborem estrogenów.
Flufenazyna w konsekwencji hamowania procesów mineralizacji i kościotworzenia oraz nasilenia procesów resorpcji
zwłaszcza w kościach o strukturze gąbczastej pogarsza zmiany wywołane niedoborem estrogenów. Pogorszenie struktury
tkanki kostnej po stosowaniu flufenazyny jest zależne od dawki.
P63
EFFECT OF RISPERIDONE AND FLUPHENAZINE ON HISTOMORPHOMETRIC PARAMETERS
OF LONG BONES IN OVARIECTOMIZED RATS
Pytlik M., Nowińska B., Cegieła U., Folwarczna J., Fronczek J., Gocoł E., Bolek D.
Department of Pharmacology, Medical University of Silesia, Jagiellońska, 41-200 Sosnowiec, Poland
Key words: risperidone, fluphenazine, bones, osteopenia, rat
Typical neuroleptics (fluphenazine) and, to less extent, atypical neuroleptics (risperidone) increase secretion of prolactin, which can lead to hypoestrogenism and development of osteoporosis. So far, there are no data on the effect of typical
and atypical neuroleptics on the skeletal system in conditions of estrogen deficiency.
The aim of the present study was to investigate the effect of risperidone and fluphenazine on bone remodeling by evaluation of histomorphometric parameters of long bones in bilaterally ovariectomized rats.
The experiments were carried out on 3-month-old Wistar rats, divided into 5 groups: I – sham-operated control
rats, II – ovariectomized control rats, III – ovariectomized rats, which were administered risperidone (1 mg/kg po),
IV – ovariectomized rats, which were administered fluphenazine (1 mg/kg po), V – ovariectomized rats, which were administered fluphenazine (5 mg/kg po). Bilateral ovariectomy was performed 7 days before the start of drug administration.
The drugs were administered to the rats by daily oral gavage for 28 days.
Bone mass, mineral and calcium content in the tibia, femur and L-4 vertebra, macrometric (length and diameter in the mid-length of the tibia and femur) and histomorphometric parameters (endosteal and periosteal transverse growth, width of endosteal and periosteal osteoid, transverse cross-section area of the cortical bone in the diaphysis and of the marrow cavity in the
tibia, width of epiphyseal cartilage, width of trabeculae in the epiphysis and metaphysis in the femur) were studied.
Estrogen deficiency results in the development of osteopenia with intensified bone resorption in ovariectomized rats.
Risperidone (1 mg/kg) does not affect the changes in bone remodeling induced by estrogen deficiency.
Fluphenazine augments the changes caused by estrogen deficiency in the skeletal system, as the consequence of inhibition of bone mineralization and formation, and intensification of bone resorption, especially in bones of cancellous structure. The worsening of bone structure caused by fluphenazine is dose-dependent.
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NIEKORZYSTNY WPŁYW ROCZNEGO NARAŻENIA NA KADM NA FUNKCJĘ JĄDER SZCZURÓW
Czykier E.1, Brzóska M.2
1
Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Zakład Toksykologii1, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: kadm, szczury, jądra
Wstęp. Przewlekle narażenie organizmu na kadm prowadzi do kumulacji tego pierwiastka w narządach oraz do uogólnionej intoksykacji całego organizmu.
Cel. Naszym celem jest sprawdzenie w jakim stopniu roczne narażenie szczurów na kadm wpływa na morfologię i proliferacje komórek jąder.
Materiał i metodyka. Do badań użyto 28 samców szczurów rasy Wistar, które podzielono na 4 grupy. Zwierzęta grupy I otrzymały 1 mg Cd/dm3, zwierzęta grupy II 5 mg Cd/dm3, zwierzęta grupy III 50 mg Cd/dm3 w wodzie do picia. Szczury grupy kontrolnej pojono wodą redestylowaną. Doświadczenie trwało rok. Po tym czasie zwierzęta dekapitowano w znieczuleniu pentobarbitalem ip.. Pobierano jądra, przeznaczając jedno do pomiaru stężenia kadmu metodą atomowej absorpcji spektrofotometrycznej, drugie utrwalano w płynie Bouina. Utrwalony materiał prowadzono techniką parafinową, poczym wykonano barwienie H+E oraz odczyny immunocytochemiczne z użyciem mysich monoklonalnych przeciwciał
przeciwko PCNA i Ki-67 w rozcieńczeniu 1: 50. Ocenę statystyczną stężenia kadmu w jądrach szczurów przeprowadzono
używając jednoodczynnikowej analizy wariancji Anova oraz testu Kruskal-Wallis.
Wyniki. Stwierdzono, że stężenie kadmu w jądrach szczurów wzrastało proporcjonalnie do podanej dawki kadmu.
U szczurów grupy kontrolnej wynosiło 0,119 mg Cd/g świeżej tkanki, w grupie I 0,126 µg Cd/g świeżej tkanki, w grupie II 0,183 µg Cd/g świeżej tkanki i w grupie III 0,720 µg Cd/g świeżej tkanki. Przy czym różnice istotne statystycznie
obserwowano między kontrolą, a grupą II, kontrolą, a grupą III, między I i III grupą oraz między II i III grupą. Jednocześnie w ocenie patomorfologicznej szczurów grupy kontrolnej stwierdzono w niektórych preparatach mikroskopowych
włóknienie podtorebkowe oraz włóknienie wokół kanalików krętych. U zwierząt grupy I obserwowano przekrwienie
i obrzęk podścieliska, zaburzony układ komórek w nabłonku plemnikotwórczym, w pojedynczych komórkach płciowych
cechy zwyrodnienia wodniczkowego cytoplazmy z zaznaczonymi cechami atypii jądrowej. U zwierząt grupy II nastąpiło
nasilenie zmian patomorfologicznch w stosunku do zwierząt grupy I oraz pojawiły się cechy martwicy w komórkach płciowych wierzchnich warstw nabłonka plemnikotwórczego, ogniskowo martwica dochodziła do głębiej położonych warstw.
U zwierząt grupy III obserwowaliśmy w kanalikach krętych bardziej zaawansowaną martwicę aniżeli w grupie II, nabłonek plemnikotwórczy tworzył monomorficzną populację komórkową o zatartych cechach histologicznych, z cechami zwyrodnienia znacznego stopnia. W pojedynczych kanalikach krętych martwica obejmowała całą wysokość nabłonka plemnikotwórczego. Powyższym zmianom patomorfologicznym towarzyszyły ujemne odczyny na Ki-67 we wszystkich jądrach
komórkowych gonad w czterech badanych grupach. Natomiast obserwowano dodatni odczyn na PCNA w diploidalnych
komórkach płciowych (spermatogoniach A i B). Reakcja jądrowa na PCNA była bardzo silna. Ponadto stwierdzono dodatni odczyn na PCNA o słabszym charakterze w pokładach komórek leżących dośrodkowo: spermatocytach I rzędu oraz młodych spermatydach.
Wnioski. 1. Wykonane doświadczenie dowodzi, iż kadm powoduje zmiany morfologiczne zarówno odwracalne jak
i nieodwracalne w jądrach szczurów oraz prowadzi do zaburzenia proliferacji w komórkach płciowych o czym świadczy
ujemny odczyn na Ki-67, przy zachowanym odczynie na PCNA.
P64
UNFAVOURABLE EFFECT OF ONE-YEAR EXPOSURE TO CADMIUM ON THE FUNCTION
OF RAT TESTES
Czykier E.1, Brzóska M.2
1
Department of Histology and Embryology, Medical University of Bialystok
2
Department of Toxicology, Medical University of Bialystok
Key words: cadmium, rats, testes
Introduction. Chronic exposure to cadmium leads to its accumulation in body organs and results in generalized intoxication of the whole organism.
Aim of the study. The aim of the current study is to determine the effect of one-year exposure to cadmium on the morphology and proliferation of testicular cells.
Material and methods. The study used 28 male Wistar rats, divided into 4 groups. Group I animals received 1 mg
Cd/dm3, group II – 5 mg Cd/dm3, and group III – 50 mg Cd/dm3 in drinking water. Control rats were given redistilled water.
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The experiment lasted for one year. Then, the animals were decapitated in pentobarbital anaesthesia ip. Of the two testicles, one was used to determine cadmium concentration by atomic absorption spectrophometry, the other was fixed in
Bouin’s fluid. The fixed material was processed by means of the paraffin procedure, which was followed by H+E staining
and immunocytochemical reactions with mouse monoclonal anti PCNA and anti Ki-67 antibodies diluted 1: 50. One-way
analysis of variance (Anova) and Kruskal-Wallis test were used for statistical analysis.
Results. Cadmium concentration in the rat testicles showed a dose-dependent increase. It was 0.119 mg Cd/g of fresh
tissue in control rats, 0.126 µg Cd/g of fresh tissue in group I, 0.183 µg Cd/g of fresh tissue in group II and 0.720 µg Cd/g
of fresh tissue in group III. Statistically significant differences were observed between the control and group II, the control
and group III, between group I and group III and group II and group III. At the same time, pathomorphological assessment
of the control group revealed subcapsular fibrosis and fibrosis around seminiferous tubules in some microscopic preparations. Group I rats had hyperaemia and oedema of the stroma, disturbed distribution of cells in spermatogenic epithelium,
and vacuolar degeneration of the cytoplasm with distinct nuclear atypia in single sex cells. The pathomorphological changes were intensified in group II, compared to group I and additionally features of necrosis appeared in the sex cells of superficial layers of spermatogenic epithelium, with necrotic foci seen in deeper layers. Group III rats presented with more
advanced necrosis in the seminiferous tubules, and their spermatogenic epithelium formed a monomorphic population of
cells with indistinct histological features and marked degeneration. In single seminiferous tubules, necrosis occupied the
total height of spermatogenic epithelium. These pathomorphological changes were accompanied by negative reactions to
Ki-67 in all gonad cell nuclei in the four study groups. However, a positive reaction to PCNA was observed in diploid sex
cells (spermatogonia A and B). The nuclear PCNA expression was very strong. Moreover, PCNA-positive expression was
noted in the centrally situated cell layers: I line spermatocytes and young spermatids.
Conclusions. 1. The present experiment allows the conclusion that cadmium causes both reversible and irreversible
morphological changes in rat testicles and leads to proliferative disorders in sex cells, which is indicated by negative Ki-67 expression coexisting with positive PCNA reaction.
P65
OSTEOMALACJA ONKOGENNA – OPIS PRZYPADKU. ROLA FOSFATONIN W REGULACJI
GOSPODARKI WAPNIOWO-FOSFORANOWEJ
Zygmunt A., Cyniak-Magierska A., Wojciechowska-Durczyńska K., Zasada K., Lewiński A.
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych ICZMP w Łodzi
Słowa kluczowe: osteomalacja onkogenna, fosfatoniny, FGF-23, hipofosfatemia
Osteomalacja to zaburzenia mineralizacji nowo wytworzonego osteoidu, polegające na nieadekwatnej lub opóźnionej
jego mineralizacji. Najważniejszym minerałem kości jest hydroksyapatyt [Ca10(PO4)6(OH)2], dlatego jakakolwiek przyczyna prowadząca do ograniczenia dostępności wapnia i fosforu dla kości może prowadzić do osteomalacji.
Osteomalacja onkogenna (oncogenic osteomalacia, tumor-induced osteomalacia) jest rzadkim, nabytym zaburzeniem
neoplazmatycznym, u podłoża którego leży wzmożona utrata fosforanów przez nerki w wyniku działania na nefron nadmiaru związków (fosfatonin) produkowanych przez komórki nowotworowe. Najlepiej poznaną fosfatoniną jest FGF-23
który, podobnie jak PTH, prowadzi do szybkiej internalizacji i następczej lizosomalnej degradacji NPT2a (Sodium-Phosphate Cotransporter 2a), odpowiedzialnego za transport wbrew gradientowi elektrochemicznemu fosforu z moczu do komórek nabłonkowych proksymalnej części nefronu. Nasilona fosfaturia wywołuje głęboką hipofosfatemię, prowadząc
do osteomalacji. W obrazie klinicznym objawowej osteomalacji mogą występować rozlane bóle kostne, osłabienie mięśni
proksymalnych, czasami zanik mięśni. Mogą wystąpić złamania niskoenergetyczne.
W pracy przedstawiono opis przypadku 52-letniego mężczyzny, przyjętego do Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi w celu ustalenia przyczyny licznych złamań kręgosłupa i żeber, ogólnego osłabienia mięśni i upośledzonego poruszania się. Choroba rozpoczęła się w 46 roku życia bólami kończyn dolnych. W tym okresie wystąpiły
pierwsze, niskoenergetyczne złamania. W ciągu jednego roku, wzrost chorego zmniejszył się o kilkanaście centymetrów.
Oprócz złamań wystąpiło osłabienie i zanik siły mięśniowej (szczególnie kończyn dolnych). Od tego czasu, pacjent porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo kilkukrotnych hospitalizacji w różnych klinikach, nie udało się określić jednoznacznej przyczyny choroby. W trakcie obecnej hospitalizacji stwierdzono bardzo małe stężenie fosforanów w surowicy (0,3
mmol/l przy dolnej granicy normy 0,87 mmol/l). TRP wynosiło 65%, początkowo nie stwierdzono wzmożonej fosfaturii,
co tłumaczyć można zbyt niskim pierwotnym ładunkiem fosforu w przesączu kłębuszkowym. Nie stwierdzono innych zaburzeń czynności nefronu. Pozostałe parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej były względnie prawidłowe.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną nasilonej hiperfosfaturii prowadzącej do hipofosfatemii jest nadmiar działających na nefron fosfatonin wydzielanych przez chorobowo zmienioną tkankę – najczęściej guzy wywodzące się z mezenchymy o typie haemangiopericytomata. Zaburzenia metabolizmu fosfatonin uwarunkowane genetycznie (krzywica hipofosfatemiczna dziedziczona autosomalnie bądź sprzężona z chromosomem X) wydają się mało prawdopodobne z powodu
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późnego początku choroby, dużej dynamiki procesu oraz braku obciążającego wywiadu rodzinnego. Oznaczenie FGF-23
było wyraźnie podwyższone, ale nie ekstremalnie wysokie.
Wykonano szereg badań obrazowych (TK o wysokiej rozdzielczości całego ciała, PET, scyntygrafię receptorów somatostatynowych) jednak nie uwidoczniono ewidentnej zmiany/zmian o charakterze rozrostowym. Diagnostyka lokalizacyjna nowotworów jest konieczna, gdyż wycięcie guza prowadzi potencjalnie do wyleczenia. Niestety nowotwory mezenchymalne, będące przyczyną nadmiaru wydzielanych fosfatonin często są małe, rosną powoli, a lokalizacja ich może być różnorodna.
Intensywna doustna substytucja fosforanów spowodowała normalizację stężeń fosforanów w surowicy, poprawę siły
mięśniowej oraz ogólnego samopoczucia pacjenta. Chory porusza się samodzielnie, jednak ze względu na liczne dokonane złamania, jego sprawność ruchowa jest znacząco ograniczona.
P65
ONCOGENIC OSTEOMALACIA – CASE REPORT. ROLE OF PHOSPHATONINS IN REGULATION
OF CALCIUM AND PHOSPHATE METABOLISM
Zygmunt A., Cyniak-Magierska A., Wojciechowska-Durczyńska K., Zasada K., Lewiński A.
Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Medical University of Lodz, Poland
Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Polish Mother’s Memorial Hospital – Research Institute, Lodz, Poland
Key words: oncogenic osteomalacia, phosphatonins, FGF-23, hypophosphataemia
Osteomalacia is a disorder of mature bone, where mineralization of newly formed osteoid is inadequeate or delayed.
The major mineral in bone is hydroxyapatite [Ca10(PO4)6(OH)2], therefore any disease that limits the availability of calcium
or phosphorus by bones may result in osteomalacia. Oncogenic osteomalacia (tumor-induced osteomalacia) is rare, acquired, paraneoplastic syndrome of renal phosphate wasting because of excess of phosphatonin produced by neoplasm. The
best known phosphatonin is FGF-23 (fibroblast growth factor-23), which, like parathyroid hormone, lead to rapid internalization and subsequent lysosomal destruction of NPT2a (Sodium-Phosphate Cotransporter 2a). NPT2a is crucial transporter in renal proximal tube, which transports phosphate against an electrochemical gradient from the urine into the proximal
tubular epithelial cells. Increased renal phosphate wasting leads to severely decreased serum level of phosphorus and then
to osteomalacia. Symptomatic osteomalacia may present with diffuse skeletal pain, proximal muscle weakness, and sometimes muscle wasting. Fractures may result form only minor trauma.
The paper presents a case report of 52-year-old man, admitted to Department of Endocrinology and Metabolic Diseases of Medical University of Lodz, in order to establish a cause of multiple fractures of vertebra and ribs, generalized muscle weakness and difficulties with moving. The disease started at age 46 with pains in lower extremities. At this time, first
low-energy fractures occured. Within one year patient’s height decreased by several centimeters. Apart from fractures, patient suffered from weakness and disappearance of muscle strength (especially of lower limbs). Since then, patient has lived
in wheelchair. Despite several hospitalizations in various clinics a definite cause of the disease has not been determined.
During current hospitalization very low serum phosphates concentration was found (0.3 mmol/L with lower limit of 0.87
mmol/L). TRP was 65%, at first phosphaturia was not increased, probably due to too low primary phosphorus load in glomerular filtrate. No other abnoramities in the nephron function were found. The rest of calcium and phosphate metabolism
parameters were relatively normal.
Most likely cause of increased renal phosphate wasting, leading to hypophosphataemia, is excess of phosphatonin, produced and secreted by mesenchymal neoplasm (haemangiopericytomata). Genetic disorders of phosphatonin metabolism
(autosomal dominant hypophosphatemic rickets and X-linked hypophosphatemic rickets) are unlikely because of late onset
of the disease, rapid progress of the disease and negative family history. Serum level of FGF-23 was markedly elevated,
but not extremely high.
Several imaging procedures have been performed (HRCT, PET, octreoscan) but there has been no evident feature of
a tumor.
The imaging procedures are essential because the excision of tumor potentially leads to cure. Unfortunately, the mesenchymal tumors that cause this syndrome are often small, slow growing, and frequently situated in diverse, unususal anatomical sites.
Intensive oral phosphate substitution led to normalization of serum level of phosphates, improvement in muscle
strength and general feeling of the patient. The patient is now able to move on his own, however, due to multiple past fractures, his physical fitness is considerably limited.
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POLIMORFIZM RECEPTORA WITAMINY D A ZŁAMANIA U PACJENTÓW PO LECZENIU
W DZIECIŃSTWIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ
Muszyńska-Rosłan K., Latoch E. J., Panasiuk A., Krawczuk-Rybak M.
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMWB
Słowa kluczowe: polimorfizm receptora witaminy D, złamanie, nowotwór, dzieci
Liczne doniesienia wskazują na związek między metabolizmem wapnia a polimorfizmem receptora witaminy D3,
szczególnie wchłanianie i wydzielanie wapnia wydaje się być determinowane genetycznie. Rozwój układu kostnego związany jest z zarówno z metabolizmem wapnia w ustroju, jak i z wpływem innych czynników środowiskowych (min. z aktywnością fizyczną, prawidłowym odżywianiem, prawidłową gospodarką hormonalną). Pacjenci po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej wydają się być populacją szczególnie narażoną na zaburzenia tkanki kostnej i w konsekwencji na złamania.
Celem pracy była ocena polimorfizm receptora witaminy D u pacjentów po leczeniu choroby nowotworowej
Materiał i metody. Grupę badana stanowiło 176 pacjentów (64 z ALL, 41 z NHL, 46 z rozpoznaniem guzów litych),
śr. wieku 14,8, grupę kontrolną 26 rówieśników. Polimorfizm genu receptora witaminy D (Fok 1) oceniono wykorzystując
metodę RFLP, oceny złamań dokonano analizując dokumentację medyczną.
Wyniki. Nie wykazano różnic w dystrybucji polimorfizmu Fok 1 w zależności od wieku, płci, przyjmowania wapnia,
nie stwierdzono również zależności pomiędzy liczbą złamań a analizowanymi genotypami zarówno w grupie badaniej jak
i w kontrolnej. Wykazano przewagę genotypu Ff (52.8%) co jest zgodne z rozkładem w populacji kaukaskiej. Najwięcej
złamań stwierdzono w grupie pacjentów po leczeniu ALL. W tej grupie obserwowano przewagę złama©ń u pacjentów
z obecnością przynajmniej jednego allelu f (Ff, ff).
Wnioski. Rozkład polimorfizmu receptora Witaminy D (Fok 1) w grupach badanych był zgodny z rozkładem populacyjnym. Grupa pacjentów po leczeniu ALL wydaje się być najbardziej narażona na wystepowanie złamań, mimo większej
częstości występowania allelu f, wskazywanego w piśmiennictwie jako mający „ochronny” wpływ na metabolizm wapnia
związany z tkanką kostną.
P66
VITAMIN D RECEPTOR GENE POLYMORPHISM AND FRACTURES IN CHILDREN TREATED
FOR CANCER
Muszyńska-Rosłan K., Latoch E. J., Panasiuk A., Krawczuk-Rybak M.
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMWB
Key words: vitamin D receptor polymorphism, fracture, cancer, children
Introduction. Several reports show relation between calcium metabolism and vitamin D receptor (VDR) gene polymorphism. In particular calcium absorption and accretion seem to be genetically determined. Other environmental factors,
as prolonged bedrest, frequent and long hospitalizations, steroids use in therapeutic protocols, may influence bone remodelling. Recessive homozygote of Fok I (ff) is postulated to be responsible for deficits in total body calcium accretion.
This study aimed at analysing a VDR genetical status in treated for cancer children and adolescents, who are at risk of
poor bone metabolism.
Material and methods. We have examined 176 patients with cancer (94 boys, mean age 14.82 ± 5.83) treated at the
Department of Paediatric Oncology and Haematology of Medical University of Bialystok in Poland. Among those 64 subjects had leukaemia, 41 lymphoma and 45 were diagnosed with solid tumors. Control group consisted of 26 healthy children (mean age 14.84 ± 5.32) from north-eastern region of Poland. The VDR Fok I gene polymorphism was evaluated by
RFLP (restricted fragment length polymorphism) method, using polymerase chain reaction (PCR). Fracture status and calcium substitution dose were established for each patient by the leading physician.
Results. No significant differences in distribution of VDR genotypes, age, gender, calcium intake nor correlation with
fracture status were found between patients and controls. In the studied population, higher prevalence of Ff genotype
(52.8%) of VDR gene was found, which is consistent with data for Caucasian population. Analysis of the cancer group
showed that in patients with leukaemia the FF genotype was significantly more frequent (42,2%) than in solid tumors group
(22,2%; p<0,024). Fractures occurred more frequently in the leukaemia group (31,25%) than in the solid tumors (20%) and
lymphomas (17,78%), although statistical significance between these groups wasn’t reached. Among leukemia subjects
with at least one f allele (ff and Ff) the tendency to greater number of fractures was observed in comparison to those without polymorphism (p<0,053).
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Conclusion. 1. Fok I gene polymorphism established in this study is representative for Caucasian population. 2. In spite
of protective genotype, assessed data suggests that children treated for luekaemia are at higher risk of fractures than children with solid tumors, which may be explained by steroid therapy, longer treatment and not sufficient calcium bone accretion. 3. Further analysis including association of the FokI gene polymorphism with bone mineral density assessed by
dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) and fractures is being conducted.
P67
WPŁYW 17-BETA-ESTRADIOLU NA MODYFIAKCJĘ SYSTEMU RANK-L/RANK/OPG U PACJENTEK
Z ZESPOŁEM TURNERA
Andrysiak-Mamos E., Sowińska-Przepiera E., Syrenicz A.
Klinika Endokrynologii, Chorób Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Słowa kluczowe: BMD, zespół Turnera, osteoprotegeryna, estradiol
Wstęp. Osteoprotegeryna (OPG) jako jeden ze związków systemu RANKL/RANK/OPG ma zdolność hamowania resorpcji kości poprzez wpływ na osteoklastogenezę. W niedoborach estrogenów występuje spadek ekspresji OPG związanej ze zwiększeniem aktywności osteoklastów i w związku z tym z zakłóceniem równowagi remodelingu.
Cel pracy. Ocena związku między stężeniem OPG a gęstością mineralną kości (BMD) u pacjentek z zespołem Turnera (TS) w trakcie leczenia hormonalnego preparatem estroprogestagenowym (EP).
Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 32 pacjentki z zespołem Turnera (TS) w wieku od 16-38 lat, z niskorosłością, bez cech pokwitania i z pierwotnym brakiem miesiączki, dotychczas nieleczone preparatami EP, hormonem
wzrostu (GH) i preparatami anabolicznymi. Badania densytometryczne (BMD) w odstępach rocznych wykonano z zastosowaniem densytometru (GE Lunar, Madison, WI, USA). Oznaczono stężenia hormonów (TSH, FSH, LH, E2, T) za pomocą testów RIA KIT firmy Orion Diagnostica. Stężenie OPG oznaczono (OPG (1) – przed leczeniem, OPG (2) – po 6
miesiącach leczenia, OPG (3) – po 2 latach leczenia) metodą ELISA (Biomedica, Austria).
Wyniki. Średni przyrost gęstości mineralnej kości (Δ BMD%) w grupie TS był największy po pierwszym 7,5%
(±10,9g/cm2; I÷II p<0,0129) i drugim 6,6% (±9,5g/cm2; II÷III p<0,0076) roku leczenia. Po 2 latach leczenia przyrost BMD
był nieistotny. Stężenie OPG (1) przed włączeniem leczenia EP wynosiło 4,52 (±0,79) pmol/L, po 6 m-cach OPG (2) 6,47
(±1,64) pmol/L (p<0,01), a OPG (3) po 2 latach leczenia EP wynosiło 4,39 (±0,78) pmol/L i wartość ta była nieistotna statystycznie w porównaniu do stężenia wyjściowego OPG (1).
Wnioski. Zwiększenie endogennej syntezy OPG jest celem terapeutycznym w obniżonej gęstości mineralnej kości jednakże zależność ta występuje tylko w określonym czasie leczenia estradiolem.
P67
THE INFLUENCE OF 17-BETA-OESTRADIOL ON MODIFICATION OF THE RANK-L/RANK/OPG
SYSTEM IN PATIENTS WITH THE TURNER’S SYNDROME
Andrysiak-Mamos E., Sowińska-Przepiera E., Syrenicz A.
Klinika Endokrynologii, Chorób Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Key words: BMD, Turner syndrom, osteoprotegerin, oestradiol
The introduction. Osteoprotegerin (OPG) as one of the components of the RANK-L/RANK/OPG system has ability
of inibition of the bones resorption across the influence on osteoclastogenesis. In hypoestrogenism states appear the fall of
the expression OPG due to increase of the osteoclasts activity and thereby the disturbance of the remodelling balance.
The aim of the study. The estimation of the relationship between the OPG concentration and the bone mineral density
(BMD) in patients with the Turner’s Syndrome (TS) in progress of the hormonal therapy with oestroprogestogen (EP).
Material and methods. To research were classified 32 patients with TS aged 16-38 years, with short stature, without
features of the pubescence and with the primary amenorrhea, till now not treated with EP, with growth hormone (GH) and
with anabolic preparations. Examined patients determined the natural clinical model of hypoestrogenism. The densitometric examinations (BMD) at intervals one year′s were performed with the use of densitometer (GE Lunar, Madison, WI, U.
S. A.). The concentrations of hormones (TSH, FSH, LH, E2, T) were determined by means of RIA kits the Orion Diagnostica firm.. The OPG concentrations were examined before the treatment – OPG (1), after 6 months of the treatment – OPG
(2) and after 2 years of the treatment – OPG (3) with the ELISA method (Biomedica, Austria).
Results. The average increase of the mineral bones density (ΔBMD%) in the TS group was the greatest after first 7,5%
(±10,9g/cm; I÷II p<0,0129) and second 6,6% (±9,5g/cm; II÷III p<0,0076) year of the treatment. After 2 years of the treatment the increase BMD was insignificant. The concentration OPG (1) before the inclusion of the treatment EP carried
out 4,52 (±0,79) pmol/L, after 6 months OPG (2) 6,47 (±1,64) pmol/L (p<0,01), and OPG (3) after 2 years of treatment
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with EP carried out 4,39 (±0,78) pmol/L and this value was insignificant statistically in comparison to the primary concentration OPG (1).
Conclusions. The inrease of the endogenic synthesis OPG is a therapeutic aim in the lowered mineral bones density,
however after 2 years of the treatment with oestroprogestogens do not grow up the mineral bones density and the concentration of osteoprotegerin returns to the concentration from before the treatment.
Presumably the influence of oestrogens on the increase of the osteoprotegerin expression is limited.
P68
DOŚWIADCZENIA WŁASNE W STOSOWANIU CYNAKALCETU U CHORYCH Z WTÓRNĄ
NADCZYNNOŚCIĄ PRZYTARCZYC
Nowak Z., Konieczna M., Baczyński D., Wesołowski P., Saracyn M., Wańkowicz Z.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Zofia Wańkowicz
Słowa kluczowe: kalcymimetyki, cynakalcet, nadczynność przytarczyc
Wprowadzenie. Wtórna nadczynność przytarczyc dotyczy około 20-25% chorych przewlekle dializowanych. Wiąże
się ona z licznymi powikłaniami w obrębie gospodarki kostnej, mineralnej oraz układu sercowo-naczyniowego. Cynakalcet działając na receptor wapniowy i zwiększając jego wrażliwość na wapń zmniejsza wydzielanie parathormonu.
Cel pracy. Ocena skuteczności leczenia cynakalcetem chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc przewlekle dializowanych.
Materiał i Metody. Badaniu poddano 16 pacjentów leczonych dializami powyżej 3 miesięcy z wyjściowym poziomem
iPTH >450pg/ml. W grupie tej było 7 kobiet i 9 mężczyzn, 5 osób było leczonych dializą otrzewnową a 11 osób hemodializami; średni wiek badanej grupy wynosił 58±16 lat. Cynakalcet był podawany doustnie raz dziennie w trakcie 24 tygodni badania. U wszystkich chorych badano stężenie wapnia, fosforanów, parathormonu przed leczeniem oraz w odstępach
4 tygodniowych w trakcie 6 miesięcy terapii.
Wyniki. Stwierdzono istotne statystycznie obniżenie wartości parathormonu już po 4 tygodniach leczenia (z 821±
267pg/ml do 323±268pg/ml) oraz po 24 tygodniach (do 291±164pg/ml, obniżenie o 64%). Stężenie wapnia i fosforanów
również obniżyło się, jednak nie uległo istotnym statystycznie zmianom w trakcie całego okresu obserwacji (odpowiednio 8,7±1,2mg/dl vs. 8,6±1,1mg/dl i 7,3±2,8mg/dl. vs. 6,3±1,7mg/dl). Nie zanotowano poważnych objawów ubocznych
podczas leczenia.
Wniosek. Cynakalcet jest skutecznym i dobrze tolerowanym sposobem nie chirurgicznego leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych przewlekle dializowanych.
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CINACALCET IN THE THERAPY OF SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM – OWN EXPERIENCES
Nowak Z., Konieczna M., Baczyński D., Wesołowski P., Saracyn M., Wańkowicz Z.
Departement of Nephrology Military Institute of Health Services, Warsaw, Poland
Head of Departement prof. dr hab. med. Zofia Wańkowicz
Key words: calcimimetics, cinacalcet, hyperparathyroidism
Introduction. Secondary hyperparathyroidism (sHPT) affects 20-25% dialysed patients and is related to the bone,
mineral and cardiovascular complications. Cinacalcet, acts on the calcium-sensing receptor to increase its sensitivity to
calcium, thereby reducing parathyroid hormone (PTH) secretion.
The aim of the study was the evaluation of cinacalcet efficacy in dialysed patients with sHPT.
Material and methods. We studied group of 16 patients being on dialysis > 3 months with sHPT and baseline
iPTH> 450 pg/ml (F=7, M= 9; on peritoneal dialysis 5 patients and on hemodialysis 11 patients; mean age 58±16). Cinacalcet was titrated from 30 mg one daily during a 6 months period. The following parameters were determined in serum:
iPTH, Ca, P, before onset of the therapy and after every 4 weeks in the course of 6 months therapy.
Results. Serum iPTH significantly decreased after 4 weeks of therapy compared to the start point (from 821±267pg/ml
to 323±268) and after 24 weeks of cinacalcet therapy to 291±164pg/ml. (64% reduction). Serum calcium and phosphate
concentrations decreased but not significantly from 8,7±1,2mg/dl to 8,6±1,1mg/dl and 7,3±2,8mg/dl. to 6,3±1,7mg/dl respectively. We didn’t observe any serious adverse events.
Conclusions. Cinacalcet is effective and well tolerated method of treatment of secondary hyperparathyroidism in dialysed patients.
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MORPHOGENESIS OF THE SKELETAL BONES AFTER IMPLANTATION OF HYDROXYAPATITE
INTO THE TIBIA
Luzin V. I., Lubenets A. A., Stry V. V., Vereskun R. V., Astrakhantsev D. A., Rudoy B. S.
State Medical University, Luhansk, Ukraine
Key words: rats, bone defect, hydroxyapatite, regeneration
Introduction. In the study, we attempted to assess features of bone growth after implantation of hydroxyapatite material OK-015 into the tibia.
Materials and methods. 126 rats with initial mass of 130-135 grams were divided into 3 groups: 1st group – intact animals, 2nd group – rats with 2.2 mm defect formed on the border between proximal metaphysis and diaphysis of the tibia. In
the 3rd group, the bone defect was filled with 2.2 mm hydroxyapatite implants that contained vitreous phase up to 6,6%.
The observations terms were 7, 15, 30, 60, 90 and 180 days. The humeri, hipbones and the 3rd lumbar vertebrae were
excised for osteometry, and Simon index calculation.
Results and discussion. The intact animals exhibited intensive longitudinal and appositional bone growth. The 2nd
group exhibited retarded bone growth evident in decrease of humerus length by 2.44%-5.43% in the period from the 30th
till the 90th days compared to the controls. Length of the vertebral body by the 30th day of observation was less than that of
the controls by 3.05%. Here we may assume that the experimental conditions influenced primarily epiphyseal cartilages
because only the humerus features two epiphyseal cartilages unlike the rest of the studied bones. In the period from the 7th
day to the 90th day antero-posterior diameter of the humerus was less than in the control group by 5.42%-8.83%. Vertebral
body width in the same period decreased by 2.76%-5.49% and transverse diameter of the diaphysis of humerus decreased
by 4.11%-7.10%. By the 180th day of observation, all values returned to baseline. Bone loss was confirmed by dynamics
changes of obturator foramen size: its longitudinal size increased by 2.03%-5.61% compared to the controls. In the 3rd
group growth rate also decreased yet to smaller extent than in the 2nd group and was observed mostly in humerus. The length
of the humerus was less than in 1st group, by the 7, 30, 60 and 90 days by 2.69%-4.20%. Hipbone length and vertebral body
length were not different to those of controls. Antero-posterior diameter of the humerus, was less than in group 1st on
the 3,31%-7,22% respectively, in time from 15 day to 60 days. The transverse size of the vertebral body was not different
to that of the control group. Simon index under such conditions increased similarly to the 2nd group.
Conclusions. The defect in tibia results in decrease of bone growth rate. Bone growth rate depended on regeneration
activity degree in bone defect zone. Implantation of hydroxyapatite also resulted in retarded bones growth though less
expressed than in the 2nd group. Probably, we can influence regeneration processes in the defect zone by implanting hydroxyapatite and systemic skeletal reactions by changing composition of implants.
P70
POLIMORFIZM RECEPTORA ESTROGENOWEGO TYPU ALFA A WYSTĘPOWANIE ZŁAMAŃ
U PACJENTÓW PO LECZENIU W DZIECIŃSTWIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ
Muszyńska-Rosłan K.1, Panasiuk A.1, Krawczuk-Rybak M.1, Konstantynowicz J.2
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMWB
2
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju UMWB

1

Słowa kluczowe: polimorfizm receptora estrogenu, złamanie, nowotwór, dzieci
Receptor estrogenowy alfa jest głównym receptorem odpowiedzialnym za działanie estrogenów w tkance kostnej. Wiele badań populacyjnych wskazuje na istnienie korelacji między polimorfizmem tego receptora a mineralizacją poszczególnych regionów szkieletu i szczytową masą kostną. Pacjenci leczeni w dzieciństwie z powodu choroby nowotworowej stanowią populację o szczególnym narażeniu na zaburzenia w rozwoju tkanki kostnej i być może związanym z tym zwiększonym ryzyku złamań (steroidoterapia, chemioterapia, radioterapia, zmniejszona aktywność fizyczna, zaburzenia wchłaniania, infekcje).
Celem pracy była ocena zależności między polimorfizmem genu receptora Er a występowaniem złamań u pacjentów
po leczeniu choroby nowotworowej.
Materiał i metody. Grupę badana stanowiło 188 pacjentów (średnia wieku: 17.8 lat, 86 – po leczeniu ALL, 45 – po leczeniu NHL i 53 – po leczeniu guzów litych), grupę kontrolną 27 zdrowych rówieśników.
Oceny polimorfizmu genów dokonano z wykorzystaniem metody RFLP. Genotypy dla PvuII i XbaI oznaczano odpowiednio PP, Pp, pp, XX, Xx, xx, oceny złamań dokonano analizując dokumentację medyczną.
Wyniki. Wykazano przewagę heterozygot (48.9% w PuvII oraz 51.5 dla XbaI. Nie stwierdzono istotnych różnic w rozkładzie badanych polimorfizmów w zależności od wieku, płci, ilości i rodzaju złamań między grupą badaną i kontrolną.
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Największą liczbę złamań obserwowano u pacjentów z ALL. Analiza alleli XbaI w grupie badanej wykazała większą liczbę złamań u hetero i homozygot recesywnych; tylko u pacjentów z ALL wykazano zależność pomiędzy XbaI a występowaniem złamań.
Wnioski. Rozkład polimorfizmów genu ER typu alfa w grupie badanej i kontrolnej nie różni się od populacji kaukaskiej. Homozygoty recesywne XbaI wydają się być predysponowane do złamań, szczególnie dzieci z rozpoznaniem ALL
(nasilone niekorzystne wpływy środowiskowe, związane z chorobą i leczeniem. Dalsze badania wydają się być konieczne
do oceny wpływu polimorfizmów genowych na stan tkanki kostnej i występowanie złamań u pacjentów po leczeniu
w dzieciństwie choroby nowotworowej
P70
ESTROGEN RECEPTOR ALPHA (ERα) GENE POLYMORPHISM AND FRACTURES IN CHILDREN
TREATED FOR CANCER
Muszyńska-Rosłan K.1, Panasiuk A.1, Krawczuk-Rybak M.1, Konstantynowicz J.2
1
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMWB
2
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju UMWB
Key words: estrogen receptor polymorphism, fracture, cancer, children
Introduction. Estrogenes, acting through estrogen receptor (ER), play a crucial role in achieving and maintaining peak
bone mass, which in turn is a major determinant of osteoporosis risk in later life. Negative influence of prolonged bedrest,
intake of drugs affecting bone metabolism, imbalanced calcium intake may result in worse bone mineralization, lower
achieved peak bone mass and tendency to fractures. Therefore of particular interest are children exposed to several negative factors for bone development, i. e. population with cancer. In this study possible relation between genetics of ERα gene
polymorphism and fractures occurrence was assessed.
Material and methods. We have examined 188 patients (98 boys, mean age 17,84± 5,52) treated at the Department of
Pediatric Oncology and Hematology of Medical University of Bialystok and 27 healthy children (15 boys, mean
age 17,5±3,32) from the same region of Poland. In the cancer group 86 subjects suffered from leukaemia, 49- lymphoma
and 53- solid tumors. Genotyping was conducted using restricted fragment length polymorphism (RFLP). Genotypes for
PvuII and XbaI were termed PP, Pp, pp, and XX, Xx, xx, respectively. Anamnestic fractures were documented from the
previous medical history.
Results. Obtained genotype frequencies of ERα showed domination of the heterozygotes (48,94% in PvuII and 51,59%
for XbaI). No significant differences in distribution of ERα genotypes, age, gender, nor correlation with fractures were
found between patients and control group. The highest fracture rate had leukaemia patients (30,23%). Analysis of the XbaI
alleles in the cancer group indicate that subjects heterozygous and recessive sustained more fractures (p<0,061). Further
assessment revealed that only among leukemia patients statistical significance regarding XbaI and fractures was reached
(p<0,050).
Conclusion. 1) Presented ERα gene frequencies are representative for the Caucasian population. 2) Recessive homozygotes of ERα XbaI gene polymorphism seem to predispose to fractures, especially in children confined to bed and treated
with bone-affecting drugs, as in leukemia. 3) No influence of ERα PvuII was noted. Further assessment of studied population in terms of genotype and its influence on bone properties is needed to establish possible risk factors for fractures in
children with cancer.
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