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IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES
OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY
XVI ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII
I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY
Kraków, 29 września – 1 października 2011

25 lat Polskiej Osteoartrologii
20 lat Polskiej Fundacji Osteoporozy

PROGRAM
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ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS
16TH CONGRESS
OF THE POLISH OSTEOARTHROLOGY SOCIETY
AND POLISH FOUNDATION OF OSTEOPOROSIS
Krakow, 29 September – 1 October 2011

25 years of Polish Osteoarthrology
20 years of the Polish Foundation of Osteoporosis
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Wawel. Widok z Wieży Mariackiej.
Wawel Castle. View from the tower of St Mary’s Church.
Fot. E. Czerwiński
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Drodzy Przyjaciele,

Serdecznie witam na IV Środkowo Europejskim Kongresie Osteoporozy i Osteoartrozy. Jest
nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym Krakowie w roku, w którym świętujemy
25-lecie Polskiej Osteoartrologii i 20-lecie Polskiej Fundacji Osteoporozy.
Najznakomitsi wykładowcy z kraju i zagranicy przedstawią wykłady programowe odzwierciedlające postęp wiedzy w zakresie osteoporozy, która wraz z osteoartrozą należy do najczęstszych
schorzeń współczesnego człowieka. Wybrane spośród zgłoszeń uczestników referaty, jak i plakaty
zilustrują badania naukowe na terenie Polski. Program naukowy obejmuje 102 doniesienia,
w tym 56 wykładów i 46 plakatów. Uzupełnieniem programu są spotkania z ekspertem oraz
dyskusja okrągłego stołu. Jesteśmy przekonani, że poszerzenie wiedzy, umiejętności i wymiana
doświadczeń będą pomocne w codziennej praktyce lekarskiej uczestników Kongresu.
Z satysfakcją informujemy, że dzięki współpracy z Prof. Kanisem dysponujemy kalkulatorem
FRAX® opartym na danych polskich. Opracowaliśmy również jego wersję w formie kalkulatora
ręcznego. Liczymy na upowszechnienie tej metody nie tylko wśród lekarzy, ale i pacjentów, co
powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby złamań w naszym kraju. Służy temu również prowadzona przez nas od 2003 roku akcja „NIE ŁAM SIĘ”, w ramach której rozprowadziliśmy już
wśród lekarzy 57.000 ulotek informacyjnych. Hasłem Światowego Dnia Osteoporozy, który
obchodzimy 20 października jest „Razem jesteśmy niezłomni”.
Streszczenia Kongresu opublikowane w czasopiśmie „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” są również dostępne na naszym portalu www.osteoporoza.pl. Czeka tam na Państwa także
ponad 900 artykułów naukowych, streszczenia i dokumentacja fotograficzna poprzednich kongresów oraz bieżące informacje o wydarzeniach naukowych w świecie.
Pragnę podziękować przede wszystkim Wykładowcom oraz Uczestnikom za przygotowanie
prezentacji, które stanowią o wartości naukowej naszego Kongresu. Jesteśmy wdzięczni firmom
farmaceutycznym za wsparcie finansowe, bez którego zorganizowanie wydarzenia byłoby niemożliwe.
Życzę Wszystkim wiele satysfakcji naukowych i miłego pobytu w naszym Starym Grodzie.

Prof. dr hab. Edward Czerwiński

Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii
Kraków, wrzesień 2011
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ORGANIZATORZY
ORGANIZERS

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
Polish Osteoarthrology Society

Polska Fundacja Osteoporozy
Polish Foundation of Osteoporosis
Krakow Branch

Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne
Multidisciplinary Osteoporotic Forum

Zakład Chorób Kości i Stawów WNZ
Uniwersytet Jagielloński Coll. Med.
Department of Bone and Joint Diseases
Jagiellonian University Medical College

POD AUSPICJAMI
UNDER THE AUSPICES OF

International Osteoporosis Foundation
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INFORMACJE ADRESOWE
Miejsce Kongresu
Nowohuckie Centrum Kultury
Al. Jana Pawła II 232
31-982 Kraków
www.nck.krakow.pl

Komitet Organizacyjny
Adres korespondencyjny
Komitet Organizacyjny
IV Środkowo Europejski Kongres
Osteoporozy i Osteoartrozy
ul. Kopernika 32
31-501 Kraków
Organizator
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
ul. Kopernika 32
31-501 Kraków
NIP 675-12-47-247

Przewodniczący:
Zastępca:

Edward Czerwiński
Jolanta Osieleniec

Członkowie

Jarosław Amarowicz
Kamila Boczoń
Jadwiga Famielec
Anna Grygierzec
Agata Jaśkowiec
Anna Kumorek
Agata Milert

tel. 12 430 3220, fax. 12 430 3217
www.osteoporoza.pl
e-mail: krakow@osteoporoza.pl

HOTELE
BIURO KONGRESÓW JORDAN
ul. Sobieskiego 22/2
31-136 Kraków
tel. 12 341 6162, 601 397346
tel./fax. 12 341 6163
e-mail: biuro@kongres.jordan.pl
Numer imprezy: R 0001/10/2011
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TEMATY KONGRESU
I. Osteoporoza
1. Prewencja osteoporozy, znaczenie witaminy D
2. Ocena ryzyka złamania w Polsce, FRAX
3. Postępy w leczeniu osteoporozy
4. Skutki złamań osteoporotycznych
5. Upadki, zapobieganie i znacznie kliniczne
6. Osteoporoza u mężczyzn
7. Osteoporozy wtórne
8. Osteoporoza u dzieci i młodzieży
9. Tematy wolne
II. Osteoartroza i inne choroby kości i stawów
10. Diagnostyka
11. Leczenie
12. Tematy wolne

KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski
Prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół
Prof. Steven R. Cummings
Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
Prof. dr hab. med. Edward Franek
Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
Prof. dr hab. med. Andrzej Górecki
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prof. dr hab. med. Wanda Horst-Sikorska
Prof. dr hab. med. Mirosław Jabłoński
Prof. John A. Kanis
Dr hab. med. Jerzy Konstantynowicz
Prof. dr hab. med. Jacek Kruczyński
Prof. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
Dr hab. med. Piotr Leszczyński
Prof. dr hab. med. Roman S. Lorenc
Prof. Ghassan Maalouf
Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Prof. Eugene McCloskey
Dr n. med. Waldemar Misiorowski
Prof. Socrates E. Papapoulos
Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz
Dr hab. med. Jerzy Przedlacki
Prof. Jean-Yves Reginster
Prof. Heinrich Resch
Prof. Rene Rizzoli
Prof. dr hab. med. Ewa Sewerynek
Prof. Jan Stepan
Prof. dr hab. med. Marek Tałałaj
Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
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Białystok
Łódź
San Francisco, USA
Kraków
Warszawa
Kraków
Warszawa
Kraków
Poznań
Lublin
Sheffield, Anglia
Białystok
Bydgoszcz
Warszawa
Poznań
Warszawa
Bejrut, Liban
Warszawa
Warszawa
Sheffield, Anglia
Warszawa
Leiden, Holandia
Zabrze
Warszawa
Liege, Belgia
Wiedeń, Austria
Genewa, Szwajcaria
Łódź
Praga, Czechy
Warszawa
Warszawa
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KOMITET HONOROWY
Prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Barbara Bulanowska
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Dr n. med. Marek Krasuski
Krajowy Konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Dr hab. med. Andrzej Matyja
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
Prof. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński
Krajowy Konsultant w dziedzinie fizjoterapii
Prof. dr hab. med. Piotr Wiland
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
PRZESTAWICIELE ŚRODKOWO-EUROPEJSKICH
TOWARZYSTW OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY
Prof. Vidmantas Alekna
Lithuanian Osteoporosis Foundation, Litwa
Prof. Olga Lesnyak
Russian Association on Osteoporosis, Rosja
Prof. Vladimir Palicka
Czech Society for Metabolic Skeletal Diseases, Czechy
Prof. Juraj Payer
Slovak Society for Osteoporosis and Metabolic Bone Diseases, Słowacja
Prof. Vladislav Povoroznyuk
Ukrainian Association on Osteoporosis, Ukraina
Prof. Ema Rudenka
Belarusian Public Association "Fight Osteoporosis Together", Białoruś
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GŁÓWNI SPONSORZY
MAIN SPONSORS

Złoty Sponsor
The Golden Sponsor

AMGEN Sp. z o.o.

Srebrni Sponsorzy
The Silver Sponsors

SERVIER POLSKA Sp. z o.o.
ROCHE POLSKA Sp. z o.o.

Brązowy Sponsor
The Bronze Sponsor

ELI LILLY POLSKA Sp. z o.o.

Dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Financially supported by Ministry of Science and Higher Education
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WYSTAWCY (alfabetycznie)
COMMERCIAL EXHIBITORS (alphabetically)

Agencja Wydawnicza Medsportpress
Amgen Polska
Eli Lilly Polska
Ferrosan Poland
Immunodiagnostic Systems (IDS)
Kriomedpol
Roche Polska
Servier Polska
Teva Pharmaceuticals Polska
Unipharm
Vita Direct
Wolters Kluwer Health - Ovid Technologies
Zentiva PL

Lista Wystawców według stanu w dn. 29.08.2011
Pełny spis Wystawców wraz z informacjami umieszczony jest w „Katalogu Firm”
The Exhibitors list of 29.08.2011
The complete list including detailed information is available in the „Exhibitors catalogue”

11

A:Layout 1 2011-09-02 12:37 Strona 12

PROGRAM NAUKOWY
Wykłady
Program naukowy obejmuje: 104 doniesienia, w tym 58 referatów i 46 plakatów. Wykłady pogrupowane
są w 14 sesjach (S01-S14). Poszczególne wykłady w sesjach oznaczone są numerami L01-L56 (wykłady
inauguracyjne L I, L II). Językami wykładowymi są polski i angielski. Wykłady będą symultanicznie
tłumaczone na oba języki. Dyskusja planowana jest na zakończenie sesji. Czas każdego wystąpienia
będzie monitorowany w widoczny sposób dla wykładowcy i przewodniczącego sesji. Przewodniczący
sesji ma obowiązek przerwać wystąpienie i poprosić o końcowe wnioski. Sala wykładowa będzie
wyposażona w rzutnik multimedialny z komputerem (PowerPoint, Windows XP oraz nowsze wersje; nie
planujemy obsługi Macintosha).
Plakaty
Odbędą się dwie sesje plakatowe w porze lunchu.
I sesja 30.09.11 (piątek) w godz. 13.20-14.20.
Obowiązkowa obecność Autorów prezentujących:
– plakaty nr 01 do 21 w godz. 13.20-13.50
– plakaty nr 22 do 46 w godz. 13.50-14.20
II sesja 01.10.11 (sobota) w godz. 13.00-14.00
– plakaty nr 01 do 21 w godz. 13.00-13.30
– plakaty nr 22 do 46 w godz. 13.30-14.00
Prace będą oceniane przez Komisję Plakatową w piątek – 30.09.11 w godz. 13.20-14.20. Komisja wybierze
3 najlepsze prace do 3-minutowej prezentacji ustnej. Lista prac zakwalifikowanych będzie przedstawiona
przez Przewodniczącego Sesji na zakończenie sesji S06 w dniu 30.09.11 (piątek), ok. godz. 15.35 oraz
będzie dostępna na tablicy ogłoszeń. Prezentacja ustna doniesień plakatowych odbędzie się podczas sesji
S14 w dniu 01.10.11 (sobota). Dla najlepszych doniesień przewidujemy nagrody pieniężne: I miejsce
– 1 500 zł, II miejsce – 1000 zł i III miejsce – 500 zł. Osoby, których plakaty zostaną zakwalifikowane do
prezentacji ustnej otrzymują 35 punktów edukacyjnych przewidzianych za wygłoszenie referatu. Osoby te
proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Kongresu celem wymiany certyfikatu uczestnictwa.
Spotkanie z ekspertem
W celu umożliwienia bezpośredniej dyskusji ze znanymi autorytetami w zakresie osteoporozy w Polsce
przewidzieliśmy sesję: „Spotkanie z ekspertem” (S13). Sesja jest planowana w dniu 01.10.11 (sobota)
w godz. 15.15-16.00. Tematy sesji podane są w programie sesji naukowych. Wejście na spotkanie za
zaproszeniami, które będą rozprowadzane przy rejestracji. Numery sal będą podane na zaproszeniach oraz
na tablicy ogłoszeń podczas kongresu. Liczba zaproszeń ograniczona.
Dyskusja okrągłego stołu
W dniu 01.10.11 (sobota) w godz. 14.00-15.00 odbędzie się dyskusja okrągłego stołu (S12), której tematem
będzie „Identyfikacja chorych wymagających leczenia w Polsce wg zaleceń WHO i IOF.” Zachęcamy
uczestników do aktywnego udziału.
Warsztaty Tai Chi
W dniu 01.10.11 (sobota) w godz. 15.15-16.00 zapraszamy do udziału w godzinnych warsztatach Tai Chi
prowadzonych pod kierunkiem instruktora. Udział w warsztatach za zaproszeniami, które będą dostępne
przy rejestracji. Liczba zaproszeń ograniczona.
Nordic Walking
W dniu 01.10.11 (sobota), w porze lunchu w godz. 13.00-14.00, zorganizujemy warsztaty Nordic Walking.
Zajęcia odbędą się przed budynkiem NCK, a w razie niepogody w sali, której numer zostanie podany na
tablicy ogłoszeń.
Ocena wykładów
Prosimy uczestników o ocenę wygłoszonych wykładów pod względem merytorycznym i jakości prezentacji. Przed wejściem na salę wykładową będą rozprowadzane anonimowe ankiety, które po zakończeniu sesji prosimy oddać obsłudze lub złożyć do przygotowanych pojemników.
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Publikacje
Streszczenia wszystkich referatów oraz doniesień plakatowych będą opublikowane w wersji polskiej i angielskiej w suplemencie czasopisma medycznego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. Wszyscy uczestnicy
otrzymają je w materiałach kongresowych. Druk prac pełnej długości jest możliwy na łamach „Ortopedii
Traumatologii Rehabilitacji” (Index Copernicus - 7,57 pkt; KBN - 9 pkt). Prace przewidziane do druku należy
przygotować zgodnie z regulaminem redakcji i przesłać na jej adres. Szczegółowe informacje o zasadach
publikacji w „Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji” znajdują się na stronie www.ortopedia.com.pl.
Streszczenia online
Po kongresie streszczenia będą dostępne na Polskim Portalu Osteoporozy – www.osteoporoza.pl.
Na portalu dostępne są streszczania oraz dokumentacja fotograficzna naszych kongresów od roku 1994.
Zapraszamy.
Polski Portal Osteoporozy (www.osteoporoza.pl)
Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu, który działa już od 2003 roku. Osoby zarejestrowane mają
do dyspozycji około 950 publikacji oraz materiały naszych zjazdów od 2000 roku. W dwumiesięcznym
biuletynie (wysyłanym do ok. 4500 adresatów) zawieramy najnowsze publikacje z dziedziny osteoporozy
oraz informujemy o konferencjach naukowych. W bieżących publikacjach polecamy informacje o metodzie FRAX w Polsce i na świecie. Od roku 2008 kontynuujemy akcję „NIE ŁAM SIĘ”, która ma na celu
edukację na temat ryzyka złamań osteoporotycznych oraz ich profilaktyki.
Certyfikat
Uczestnicy Kongresu otrzymują Certyfikat Uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 06.10.04 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zależnie od formy uczestnictwa przewidujemy następującą
liczbę punktów:
15 pkt – uczestnictwo w sesjach naukowych,
25 pkt – uczestnictwo w sesjach i przedstawienie plakatu naukowego,
35 pkt – uczestnictwo w sesjach i wygłoszenie referatu.

SEKRETARIAT KONGRESU
Sekretariat Kongresu będzie czynny w miejscu obrad (Nowohuckim Centrum Kultury) w dniach:
29.09.11 (czwartek)
– 10.00-20.00
30.09.11 (piątek)
– 08.00-20.00
01.10.11 (sobota)
– 08.00-18.00
Kontakt podczas Kongresu:
tel. 12 425 7379
fax. 12 425 7699
e-mail: krakow@osteoporoza.pl
Rejestracja uczestników
Przy rejestracji prosimy o okazywanie formularzy potwierdzenia uczestnictwa (formularz żółty). Jeżeli konieczne jest uregulowanie płatności (formularz niebieski), prosimy o wpłatę w kasie Kongresu przed rejestracją.

OPŁATY (w tym 23% VAT)

Uczestnik

Członek PTOA*

Osoba
towarzysząca

Wczesna opłata kongresowa (do 30.06.11)

585 PLN

545 PLN

100 PLN

Opłata kongresowa

695 PLN

655 PLN

100 PLN

Bankiet 30.09.11 (piątek)

265 PLN

265 PLN

265 PLN

* pod warunkiem uregulowania składek do 2011 r.
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Opłata kongresowa uczestnika obejmuje:
– materiały kongresowe (streszczenia, program i inne),
– identyfikator,
– zaproszenie na otwarcie, spotkanie powitalne i transport powrotny do hotelu kongresowego,
– lunch 30.09 (piątek) i 01.10.11 (sobota),
– kawę/herbatę w przerwach,
– wstęp na obrady i wystawę firm,
– transport na miejsce obrad z hoteli kongresowych w dniach 30.09.11 i 01.10.11,
– internet bezprzewodowy na terenie obiektu.
Opłata kongresowa osoby towarzyszącej obejmuje:
– zaproszenie na otwarcie, spotkanie powitalne i transport do hotelu kongresowego,
– identyfikator,
– wstęp na wystawę firm,
– internet bezprzewodowy na terenie obiektu.
Identyfikatory
Wstęp na salę obrad, wystawę plakatów, wystawę firm oraz do innych pomieszczeń będzie możliwy tylko
dla osób z identyfikatorami. Uprzejmie prosimy o noszenie identyfikatorów w widocznym miejscu.

SPOSOBY PŁATNOŚCI
Płatności przyjmowane są w walucie polskiej – złoty polski (PLN) lub EURO w formie:
1. Przelew bankowy
Na przelewie bankowym należy umieścić informację, jakich świadczeń opłata dotyczy (np. opłata kongresowa, bankiet). Koszty przelewu ponosi Uczestnik, wpłata pomniejszona o te wartości będzie traktowana
jako niepełna.
Konto bankowe:
Nazwa banku:
Adres:
Numer konta:
SWIFT:
Nazwa:

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
Rynek Główny 47, 31-013 Kraków
42 1240 4689 1111 0000 5143 5606
PKOPPLPW
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii

2. Karty płatnicze (Visa, Mastercard, Eurocard) – Mail Order
Płatność kartą płatniczą można zlecić wypełniając odpowiedni formularz (mail order) dostępny na stronie
Kongresu (www.osteoporoza.pl), który po wydrukowaniu należy przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną (skan). Warunkiem obciążenia karty jest podpis jej właściciela na formularzu. Operacja będzie
dokonywana przez Biuro Kongresów JORDAN.
3. Opłaty na miejscu
W czasie trwania Kongresu będzie możliwe dokonanie wpłaty gotówką lub Kartą Visa, Mastercard, Eurocard.
Rezygnacja z uczestnictwa i zwrot płatności
Rezygnacja z uczestnictwa winna być zgłoszona do Komitetu Organizacyjnego w formie pisemnej. W przypadku dokonanej wpłaty, zwrot jest możliwy w wysokości 50% opłaty kongresowej do dnia 15.08.11. Po tym
terminie zwroty nie będą dokonywane.
Bezpieczeństwo
Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz wszelkie zdarzenia
i szkody Uczestnika, jakie mogą się zdarzyć podczas trwania Kongresu. Zaleca się Uczestnikom zawarcie
indywidualnego ubezpieczenia w tym zakresie.
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KOMUNIKACJA
Dojazd do Krakowa
Bezpośrednie połączenia PKP z Warszawą (czas podróży ok. 2,5h). Informacja telefoniczna 22 511 6003.
Rozkład jazdy dostępny jest na stronie: www.pkp.pl.
Lotnisko w Balicach posiada szereg połączeń z Warszawą (czas lotu ok. 50 min.) oraz z większością miast
europejskich (Londyn, Paryż, Rzym, Wiedeń, Zurich, Frankfurt, Tel Aviv). Infolinia PLL LOT: dla tel.
stacjonarnych 801 703703, dla tel. komórkowych 22 577 9952, www.lot.com.
Komunikacja w Krakowie
Dojazd do Nowohuckiego Centrum Kultury z Dworca PKP i PKS tramwajami linii nr 4, 15 lub autobusami
MPK nr 501, 502, 522.
Dla ułatwienia organizacji pobytu uczestnikom spoza Krakowa podajemy telefon TAXI, która współpracuje
z Komitetem Organizacyjnym: Euro Taxi tel. 12 266 6111, 601 449664, 19 664.
Transport dla uczestników
Komitet Organizacyjny zabezpiecza bezpłatny transport dla uczestników mieszkających w wyszczególnionych poniżej hotelach z przyjęcia powitalnego (29.09.11 - czwartek) oraz na obrady w dniach 30.0901.10.11 (piątek – sobota). Rozkład odjazdów będzie dostępny w hotelach.

HOTELE
Rezerwacji można dokonać przez stronę kongresową www.osteoporoza.pl spośród miejsc w hotelach:
Holiday Inn, Novotel Centrum, Chopin, Saski, Polski Pod Białym Orłem, Justyna, Campanile, Studencki
Żaczek.
Bazę noclegową zabezpiecza:
BIURO KONGRESÓW JORDAN
ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Kraków
tel. 12 341 6162, 601 397346,
tel/fax: 12 341 6163
mail: biuro@kongres.jordan.pl,
Nr imprezy R 0001/10/2011
SPIS HOTELI
HOLIDAY INN*****
ul. Wielopole 4 30-072 Kraków
tel. 12 619 0000, fax 12 619 0005
Położony w centrum miasta, do centrum
konferencyjnego (Nowohuckie Centrum Kultury)
20 minut tramwajem.
HOTEL JUSTYNA***
ul. Jana Pawła II 70 31-571 Kraków
tel. 12 649 8000, fax 12 643 0222
e-mail: hotel@hoteljustyna.pl
Położony poza centrum miasta , do centrum
konferencyjnego (Nowohuckie Centrum Kultury)
5 minut tramwajem.

16

HOTEL CAMPANILE **
ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków
tel. 12 424 2600, fax 12 424 2601
www.campanile.com.pl
Hotel jest usytuowany w obrębie Starego Miasta,
przy Plantach. Dojście z Dworca PKP i PKS ok. 7 min.
Czas dojazdu samochodem do NCK ok. 20 min.
HOTEL CHOPIN***
ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków
tel. 12 299 0000, fax 12 299 0001
www.chopinhotel.com
Hotel położony ok. 1 km od Dworca PKP i PKS
w kierunku na Nową Hutę. Dogodny dojazd tramwajami
zarówno do centrum miasta jak i do miejsca obrad.
Czas dojazdu samochodem do NCK 10 min.
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HOTEL NOVOTEL CENTRUM ****
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 30-105 Kraków
tel. 12 299 2900, fax 12 299 2999,
Hotel jest usytuowany w pobliżu Starego Miasta, nad
brzegiem Wisły, w odległości 2,5 km od dworca PKP
i PKS. Czas dojazdu samochodem do NCK ok. 25 min.
HOTEL POLSKI POD BIAŁYM ORŁEM ***
ul. Pijarska 17, 31-015 Kraków
tel. 12 422 1144, fax 12 422 1426
www.podorlem.com.pl
Hotel jest usytuowany w obrębie Starego Miasta.
Dojście z Dworca PKP i PKS ok. 10 min.
Czas dojazdu samochodem do NCK ok. 25 min.

HOTEL SASKI ***
ul. Sławkowska 3, 31-014 Kraków
tel. 12 421 4222, fax 12 421 4830
www.hotelsaski.pl
Hotel Saski usytuowany jest w samym sercu Krakowa,
w odległości 50 m od Rynku Głównego.
Dojście do Dworca PKP i PKS ok. 10 min.
Czas dojazdu samochodem do NCK ok. 25 min.
HOSTEL UJ ŻACZEK
ul. 3 Maja 5 30-063 Kraków
tel. 12 633 1914, fax 12 632 8735
Położony blisko centrum miasta, do centrum
konferencyjnego (Nowohuckie Centrum Kultury)
25 minut tramwajem.

PROGRAM SOCJALNY
Otwarcie Kongresu
Uroczyste otwarcie Kongresu nastąpi 29.09.11 (czwartek) o godz. 17.00 w Nowohuckim Centrum
Kultury. Po części oficjalnej zapraszamy na spotkanie powitalne.
Lunch
Organizatorzy zapewniają lunch dla uczestników w dniach 30.09.11 (piątek) i 01.10.11 (sobota). Bloczki
na lunch będą załączone do materiałów kongresowych każdego uczestnika.
Bankiet
Po obradach, w piątek (30.09.11) o godz. 20.00 zapraszamy na bankiet w Hotelu Park Inn by Radisson,
ul. Monte Cassino 2, (rondo Grunwaldzkie), 30-337 Kraków. Cena bankietu – 265 PLN (w tym 23%VAT)
od osoby. Liczba miejsc na bankiecie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wystawa Firm
W czasie Kongresu zapraszamy na wystawę firm, która będzie zlokalizowana obok sali wykładowej. Dane
Wystawców podamy w Katalogu Firm, który będzie załączony do materiałów uczestnika.
Internet
Na terenie całego obiektu będzie dostępny internet Wi-Fi. Ponadto w Nowohuckim Centrum Kultury
znajduje się Internet Cafe, która będzie dostępna bezpłatnie dla uczestników Kongresu. Zachęcamy do
odwiedzania naszej strony www.osteoporoza.pl.
Program turystyczny
Biuro Kongresowe JORDAN organizuje wycieczki grupowe i indywidualne. Zgłoszenia prosimy kierować na adres Biura Kongresowego JORDAN. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać w czasie
trwania Kongresu w punkcie informacyjnym Biura.
Wycieczkę można zarezerwować podczas rezerwacji hotelu.
BIURO KONGRESÓW JORDAN
ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Kraków
tel. 12 341 6162, 601 397346, tel./fax: 12 341 6163
mail: biuro@kongres.jordan.pl
www.jordan.pl
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PROGRAM SESJI
SCIENTIFIC SESSIONS
I DZIEŃ – 29.09.11 (czwartek)
I DAY – (Thursday)
sesja
session

S01

czas
time

14.00-15.20
Przewodniczący:
Chairman

L01

L02

L03

L04

L05

L06

S02

L08

80’

Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PFO – osiągnięcia i plany
na kolejne lata (Section of Metabolic Bone Diseases in Children and Adolescents at Polish
Foundation of Osteoporosis – achievements and plans for the future)
Płudowski P. (Warszawa)
Zastosowanie teorii mechanostatu w klinice pediatrycznej
(Application of mechanostat theory in a pediatric clinic)
Jakubowska-Pietkiewicz. E., Młynarski W., Klich I. i wsp. (Łódź)
Czy zmienność genu dla receptora witaminy D i gęstość mineralna kości są czynnikiem
ryzyka złamań kości u dzieci (Genetic polymorphisms of the vitamin D receptor gene
and bone mineral density contribute towards fractures in children from the Łódź region)
Konstantynowicz J. (Białystok)
Między dzieciństwem a dorosłością: problemy szkieletowe i złamania po zakończeniu wzrostu
(Between childhood and adulthood: bone health after completion of growth)
Muszyńska-Rosłan K. (Białystok)
Ryzyko osteoporozy po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej – problem teoretyczny
czy praktyczny? (Childhood cancer survivors are at risk for osteoporosis – is the theoretical
or practical problem? Review)
Roztoczyńska D. (Kraków)
Ocena przebudowy kostnej na podstawie badań densytometrycznych oraz oceny markerów
kostnych u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym (Bone remodelling evaluation based
on densitometry and bone markers level in girls suffering from anorexia nervosa)
Dyskusja (Discussion)

12’

15.20-16.55

95’

Przewodniczący:
Chairmen
L07

Choroby metaboliczne kości dzieci i młodzieży
Bone metabolic diseases in children and adolescents
Chlebna-Sokół D. (Łódź), Lorenc R.S.(Warszawa),
Konstantynowicz J. (Białystok)

Leczenie osteoporozy w praktyce codziennej
Treatment of osteoporosis in everyday practice
Pluskiewicz W. (Zabrze), McCloskey E. (Anglia)

Lesnyak O. (Rosja)
The IOF Eastern European & Central Asian Regional Audit. Epidemiology, costs & burden
of osteoporosis in 2010 (Audyt IOF dla Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Osteoporoza:
Epidemiologia, koszty i obciążenie w 2010)
Pluskiewicz W. (Zabrze)
Ocena skuteczności leczenia osteoporozy w praktyce codziennej (Evaluation of osteoporosis
treatment efficacy in everyday practice)

10’

10’

10’

10’

8’

15’

12’

12’
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L09

L10

L11
L12
L13

Lorenc R.S., Karczmarewicz E., Kryśkiewicz E. (Warszawa)
Markery obrotu kostnego w prognozowaniu ryzyka złamań i monitorowaniu leczenia
osteoporozy (Bone turnover markers in the prediction of the fracture risk and monitoring
of osteoporosis therapy)
Tałałaj M. (Warszawa)
Kamica nerkowa a suplementacja wapniem i witaminą D (Nephrolithiasis and supplementation
with calcium and vitamin D)
Tłustochowicz W. (Warszawa)
Leki przeciwbólowe w osteoporozie (Analgetic medications in osteoporosis)
McCloskey E. (Anglia)
FRAX in primary care setting in Europe (FRAX w podstawowej opiece zdrowotnej w Europie)
Resch H. (Austria)
Treatment of patients with high fracture risk (FRAX) and normal BMD (Leczenie pacjentów
z wysokim ryzykiem złamania (FRAX) i normalnym BMD)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

17.00

LI

L II

12’

12’

12’
12’
10’

10’
7’

Uroczyste otwarcie Kongresu
Opening ceremony
Badurski J.E. (Białystok)
25 lat Osteoartrologii Polskiej i 20 Polskiej Fundacji Osteoporozy
(25 years of Polish Osteoarthrology and 20 years of the Polish Foundation of Osteoporosis)
Cummings S.R. (USA)
Biology of aging (Biologia starzenia)

20.00

10’

30’

Spotkanie powitalne
Welcome reception

II DZIEŃ – 30.09.11 (piątek)
II DAY – (Friday)
sesja
session

czas
time

S03

09.00-10.05

Patofizjologia i zapobieganie osteoporozie
Pathophysiology and prevention of osteoporosis
Przewodniczący: Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa), Maalouf G. (Liban)
Chairmen

65’

L14

Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Kontrowersje wokół suplementacji wapniem i witaminą D (Controversies related to calcium
and Vitamin D supplementation)
Maalouf G. (Liban)
Co-management of fragility fractures (Leczenie towarzyszące złamaniom osteoporotycznym)
Franek E. (Warszawa)
Leki przyszłości (Medications of the future)
Hans D. (Szwajcaria)
Estimation of bone microarchitecture from AP spine DXA scan (Ocena mikroarchitektury
kości na podstawie zdjęć AP DXA kręgosłupa)
Dyskusja (Discussion)

12’

L15
L16
L17

Przerwa – Break

20

15’
12’
12’

15’
15’
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S04

10.20-11.40
Przewodniczący:
Chairmen

L18
L19

L20

L21
L22

S05

Kanis J.A. (Anglia)
FRAX – 2 years of experience world wide (FRAX – Dwa lata doświadczeń na całym świecie)
Czerwiński E., Kumorek A., Borowy P. i wsp. (Kraków)
Występowanie złamań w populacji Małopolski w obserwacji 10-letniej a prognoza ryzyka
metodą FRAX-PL (Incidence of fractures in population of Malopolska in a 10-year
follow-up vs. prognosis with FRAX-PL)
Badurski J.E., Kanis J.A., Johansson H. i wsp. (Białystok)
Potencjalne kryteria doboru pacjentów do leczenia osteoporozy: badania BOS-2
(Potential criteria of patient selection for osteoporosis treatment: BOS-2 study)
Johansson H., Kanis J.A., Oden A. i wsp. (Anglia)
Therapeutic intervention thresholds in Europe (Próg interwencji terapeutycznej w Europie)
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A. i wsp. (Warszawa)
Jak kwalifikować do leczenia farmakologicznego osteoporozy na podstawie metody
FRAX? Program POMOST (How to qualify for the pharmacological treatment of osteoporosis
based on FRAX®? POMOST study)
Dyskusja (Discussion)

11.55-13.15
Przewodniczący:
Chairmen

L23

L24
L25

Ocena ryzyka złamania metodą FRAX w Polsce i na świecie
Fracture risk assessment with FRAX in Poland and world wide
Czerwiński E. (Kraków), Badurski J.E. (Białystok), Kanis J.A. (Anglia)

20’
12’

12’

12’
9’

15’

Przerwa – Break

15’

Postępy w leczeniu osteoporozy – AMGEN
Progress in treatment of osteoporosis – AMGEN
Czerwiński E. (Kraków), Cummings S.R. (USA),
Papapoulos S.E. (Holandia)

80’

Czerwiński E., Osieleniec J. (Kraków)
Denosumab a bisfosfoniany; podobieństwa i różnice (Denosumab and bisphosphonates;
similarities and differences)
Cummings S.R. (USA)
Denosumab for prevention of fractures (Denosumab w zapobieganiu złamań)
Papapoulos S.E. (Holandia)
Long-term efficacy and safety of denosumab in postmenopausal osteoporosis
(Długoterminowy efekt i bezpieczeństwo stosowania denosumabu w pomenopauzalnej
osteoporozie)
Dyskusja (Discussion)
Czerwiński E. (Kraków)
Podsumowanie (Summing up)

13.15-14.20

80’

15’

25’
20’

15’
5’

Lunch

Sesja plakatowa – Poster session
Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.20 – 13.50 (nr 01 – 21)
13.50 – 14.20 (nr 22 – 46)
Komisja Plakatowa – Poster Committee
Głuszko P. (Kraków), Franek E. (Warszawa), Konstantynowicz J. (Białystok),
Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
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S06

14.20-15.35

Przewodniczący:
Chairmen
L26

L27

L28

S07

Czerwiński E., Amarowicz J. (Kraków)
Wpływ ranelinianu strontu na przebudowę kości w osteoporozie (Effect of strontium ranelate
on bone remodeling in osteoporosis)
Rizzoli R. (Szwajcaria)
Efficacy of strontium ranelate in fracture risk reduction in the oldest old (Skuteczność
ranelinianu strontu w zmniejszeniu ryzyka złamań u osób starszych)
Horst-Sikorska W. (Poznań)
Skuteczność i bezpieczeństwo długoterminowego leczenia osteoporozy ranelinianem strontu
(Efficacy and safety of the long-term strontium ranelate osteoporosis treatment)
Dyskusja (Discussion)

15.45-17.05
Przewodniczący:
Chairmen

L29
L30

L31

L32
L33

Jakość kości a skuteczność przeciwzłamaniowa terapii
– SERVIER
Bone quality vs efficacy of the fracture prevention treatment
– SERVIER
Czerwiński E. (Kraków), Horst-Sikorska W. (Poznań),
Rizzoli R. (Szwajcaria)

75’

15’

25’

20’

15’

Przerwa – Break

10’

Leki anaboliczne i inne w osteoporozie
Anabolic and other medications in osteoporosis
Głuszko P. (Kraków), Stepan J. (Czechy)

80’

Stepan J. (Czechy)
Teriparatide – effects on microstructure of bone (Teryparatyd – wpływ na mikrostrukturę kości)
Głuszko P. (Kraków)
Osteoporoza posterydowa – miejsce teryparatydu (Glucocorticoid induced osteoporosis
– the role of teriparatide)
Lorenc R.S. Binkley N., Bone H. i wsp. (Warszawa)
Four-year results of a phase 2 study of the cathepsin K inhibitor odanacatib
in postmenopausal women with low bone mineral density (Wyniki czteroletniego badania
2 fazy odanakatibu, inhibitora katepsyny, u kobiet pomenopauzalnych z niskim BMD)
Misiorowski W. (Warszawa)
Osteoporoza u mężczyzn (Osteoporosis in the aging male)
Glinkowski W. (Warszawa)
Zrost kości w osteoporozie (Fracture healing in osteoporosis)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

12’
20’

12’

12’
12’
12’
5’

S08

17.10-18.30

Powikłania w leczeniu osteoporozy
Complications in osteoporosis treatment
Przewodniczący: Jabłoński M. (Lublin), Kruczyński J. (Bydgoszcz)
Chairmen

80’

L34

Jabłoński M. (Lublin)
Atypowe złamania podkrętarzowe w trakcie leczenia bisfosfonianami
(Atypical subtrochanteric fractures during bisphosphonate therapy)
Przedlacki J. (Warszawa)
Wpływ bisfosfonianów na ryzyko jałowej martwicy szczęki i raka przełyku
(The risk of osteonecrosis of the jaw and oesophageal cancer after treatment
with bisphosphonates)

12’

L35

22
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L36

L37

L38

L39

Leszczyński P. (Poznań)
Ryzyko złamania w reumatoidalnym zapaleniu stawów (Fracture risk in rheumatoid
arthritis patients)
Holzer G. (Austria)
Osteoporosis versus fractures – cortical versus trabecular bone (Osteoporoza a złamania
– kość korowa a kość beleczkowa)
Gasik R. (Warszawa)
Leczenie zachowawcze i operacyjne w osteoporotycznych złamaniach kręgosłupa
(Conservative and surgical treatment of osteoporotic spinal fractures)
Povoroznyuk V. (Ukraina)
Bone mineral density, osteoporosis and its consequences in Ukrainian population
(BMD, osteoporoza i ich konsekwencje w populacji Ukrainy)
Dyskusja (Discussion)

12’

12’

12’

8’

15’

Bankiet – Banquet
Hotel Park Inn by Radisson

20.00

III DZIEŃ – 01.10.11 (sobota)
III DAY – (Saturday)
sesja
session

S09

czas
time

9.00-9.50
Przewodniczący:
Chairmen

L40
L41
L42

Upadki – przyczyny, możliwości zapobiegania
Falls – causes and prevention
Grodzicki T. (Kraków), Księżopolska-Orłowska K. (Warszawa),
Żak M. (Kraków)

Skalska A., Grodzicki T. (Kraków)
Kruchość (frailty), sarkopenia a upadki (Frailty, sarcopenia and falls)
Żak M. (Kraków)
Zapobieganie upadkom w praktyce (Practical approach to falls-prevention issue)
Kumorek A., Borowy P., Milert A. i wsp. (Kraków)
Ocena przydatności testu “Tandem Walk” oraz “Timed Up and Go” w ocenie ryzyka upadków
u pacjentów z osteoporozą (Efficacy of “Tandem Walk” and “Timed Up and Go” tests
in fall risk evaluation in osteoporotic patients)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

S10

10.00-11.15

Przewodniczący:
Chairmen
L43

L44

Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie choroby
zwyrodnieniowej stawów
(Current views on pathogenesis and treatment of osteoarthritis)
Górecki A. (Warszawa), Małdyk P. (Warszawa),
Tłustochowicz W. (Warszawa)

50’

12’
12’
10’

15’
10’
75’

Badurski J. E. (Białystok)
15’
Osteoarthritis: rola uwarunkowania genetycznego i przeciążenia stawu (Osteoarthritis: role
of the genetic predisposition and joint overload)
Reginster J-Y. (Belgia)
15’
Glucosamine sulfate for structure modification in osteoarthritis: fact or fantasy? (Zastosowanie
siarczanu glukozaminy do modyfikacji struktur w osteoartrozie: Fakt czy fantazja?)
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L45

L46

Szczepański L. (Lublin)
15’
Przegląd międzynarodowych rekomendacji leczenia zachowawczego choroby zwyrodnieniowej
stawów (International recommendations of non-surgical managements of osteoarthritis – a survey)
Górecki A., Małdyk P. (Warszawa)
Wskazania do aloplastyki w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego
15’
– zagadnienia formalne (Indications for alloplasty in hip and knee osteoarthritis – practical issues)
Dyskusja (Discussion)
15’
Przerwa – Break

S11

11.30-12.50

Przewodniczący:
Chairmen
L47

L48

L49

Jak poprawić skuteczność terapii osteoporozy w warunkach
codziennej praktyki lekarskiej – ROCHE
How to improve effectiveness of osteoporosis treatment in everyday
practice – ROCHE
Pluskiewicz W. (Zabrze), Misiorowski W. (Warszawa)

Czerwiński E., Osieleniec J. (Kraków)
Dylematy w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa leków antyresorpcyjnych w badaniach
klinicznych (Dilemmas in the assessment of efficacy and safety of antiresorptive medications
in clinical trials)
Sewerynek E. (Łódź)
Wyzwania codziennej praktyki lekarskiej – rola rzadszych schematów dawkowania
w terapii osteoporozy (Challenges of daily clinical practice – the role of less frequent
dosage schedules in osteoporosis therapy)
Santorski J. (Warszawa)
Jak zamienić motywację w determinację? Wskazówki praktyczne dla lekarzy leczących
chorych z osteoporozą (How to turn motivation into determination - practical guidelines
for doctors treating osteoporotic patients)
Dyskusja (Discussion)

12.50-14.00

15’
80’

20’

20’
25’

15’

Lunch

Sesja plakatowa – Poster session / Nordic Walking
Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.00 – 13.30 (nr 01 – 21)
13.30 – 14.00 (nr 22 – 46)
S12

14.00-15.00

Przewodniczący:
Chairmen

Dyskusja okrągłego stołu – Identyfikacja chorych wymagających
60’
leczenia w Polsce wg zaleceń WHO i IOF
Round table discussion – Identification of patient to be treated
in Poland in accordance with WHO and IOF guidelines
Badurski J. E. (Białystok), Czerwiński E. (Kraków),
Lorenc R.S.(Warszawa), Misiorowski W. (Warszawa),
Pluskiewicz W. (Zabrze), Przedlacki J. (Warszawa), Sewerynek E. (Łódź)
Przerwa – Break

S13

24

15.15-16.00
Spotkanie z ekspertem (Meet the experts session)
Badurski J.E. (Białystok)
Osteoporoza: logika wskazań do leczenia w Polsce
(Osteoporosis: logic of treatment indication in Poland)
Księżopolska-Orłowska K. (Warszawa)
Fizjoterapia w osteoporozie (Physiotherapy in osteoporosis)

15’
45’
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Lorenc R.S. (Warszawa)
Miejsce markerów w ocenie ryzyka złamania (Role of markers in fracture risk evaluation)
Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Suplementacja Ca i wit. D (Calcium and vitamin D supplementation)
Sawicki A. (Warszawa)
Leczenie osteoporozy u osób starszych a interakcje z chorobami współistniejącymi
(Osteoporosis treatment on elderly patients with comorbidities)
Dorota Bzinkowska (Kraków)
Warsztaty Tai Chi (Tai Chi Workshop)
S14

16.00-17.05
Przewodniczący:
Chairmen

L50

L51

L52

L53

L54

L55

L56

17.15

Tematy wolne oraz prezentacja plakatów
Free topics and posters presentation
Tałałaj M. (Warszawa), Przedlacki J. (Warszawa), Głuszko P. (Kraków)

65’

Abramowicz P., Konstantynowicz J., Białokoz-Kalinowska I. i wsp. (Białystok)
8’
Ocena masy szkieletowej i metabolizmu kostnego u dzieci z otyłością prostą
– udział procesu zapalnego i adipocytokin (The pathogenic role of adipocytokines and inflammation
in altered bone metabolism in obese children)
Wądołowska L., Sobaś K., Człapka-Matyasik M. i wsp. (Olsztyn)
8’
Wpływ wzorów spożycia wapnia z produktów mlecznych na gęstość mineralną tkanki kostnej
i występowanie ryzyka złamania kości u kobiet. Projekt MODAF (Effects of patterns
of calcium intake from dairy products on bone mineral density and the occurrence of fracture
risk in women. The MODAF Project)
Wąsowski M., Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
8’
Efektywność uzupełniania niedoborów witaminy D u osób z otyłością poprzez stymulację jej
syntezy skórnej promieniami UVb w porównaniu z podażą doustną w zalecanej dawce
(The effectiveness of vitamin D defficiency supplementation in obese patients with stimulation
of cutaneous synthesis with UVb irradiation compared with oral supplementation
in recommended dose)
Gruszecka K., Świerkot J., Matuszewska A. i wsp. (Wrocław)
8’
Analiza stężeń 25-OH wit.D w surowicy kobiet chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów
w zależności od aktywności choroby i stopnia ekspozycji na światło słoneczne (Serum
concentration of 25-OH-vitamin D in women with rheumatoid arthritis)
Wiktor K., Pluskiewicz W., Grzeszczak W. i wsp. (Warszawa)
8’
Związek sprawności funkcjonalnej Polek z występowaniem upadków i złamań: badanie
epidemiologiczne (Association of Polish women functional capabilities with falls and fractures:
epidemiologic study)
Yankovskaya L. (Białoruś)
8’
Fear of falls is an independent risk factor for fractures (Lęk przed upadkiem jako indywidualny
czynnik ryzyka złamania)
Marcinkowska M., Dytfeld J., Wawrzyniak A. i wsp. (Poznań)
8’
Aktualne rezultaty operacyjnego leczenia złamania bliższego końca kości udowej (b.k.k.u.)
(Current results of surgical treatment of hip fractures)
Poster 1
3’
Poster 2
3’
Poster 3
3’
Zamknięcie Kongresu
Closing ceremony

25
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SPIS PLAKATÓW
LIST OF POSTERS
P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14
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Słowińska M.A. (Olsztyn)
Wpływ cech socjoekonomicznych, zdrowotnych i trybu żywienia na zawartość wapnia w dietach
mieszkańców małych miast w wieku 75-80 lat. Projekt SENFOOD – badania wstępne (Effect
of socioeconomic, health and nutritional characteristics on the calcium content in diets of inhabitants
of small towns aged 75-80. SENFOOD project – preliminary studies)
Strazdiene V., Tamulaitiene M., Mastaviciute A. et al. (Litwa)
Relationship between vitamin D and physical performance in community dwelling elderly men
(Zależność między poziomem witaminy D a sprawnością fizyczną starszych mężczyzn żyjących
samodzielnie)
Povoroznyuk V., Balatska N., Muts V. (Ukraina)
Vitamin D-deficiency and insufficiency in people of regions of Ukraine (Niedobór i niedostatek
witaminy D u mieszkańców Ukrainy)
Borowy P., Czerwiński E. (Kraków)
Ocena skuteczności suplementacji cholekalcyferolu w dawce 5000UI/dobę u chorych z osteoporozą
i obniżonym poziomem 25(OH)D3 (Efficacy of cholecalciferol supplementation of 5000UI/day
in osteoporotic patients with low level of 25(OH)D3)
Chełchowska M., Maciejewski T., Ambroszkiewicz J. i wsp. (Warszawa)
Wpływ palenia tytoniu na metabolizm kostny u kobiet ciężarnych (The effect of smoking on bone
metabolism in pregnant women)
Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Czekajło A. i wsp. (Katowice)
Badanie epidemiologiczne osteoporozy u Polek: badanie RAC-OST-POL (Epidemiologic study on
osteoporosis in polish women: RAC-OST-POL study)
Kezhun L., Yankovskaya L., Karaulko I (Białoruś)
Osteoporosis risk factors prevalence in postmenopausal women with arterial hypertension (Występowanie
czynników ryzyka osteoporozy u kobiet z nadciśnieniem tętniczym w wieku pomenopauzalnym)
Sarycheva A. (Białoruś)
Prevalence of risk factors of osteoporosis, risk of fractures and quality of life in individuals who have
survived femoral neck fracture (Występowanie czynników ryzyka osteoporozy i złamań a jakość życia
u osób po przebytym złamaniu szyjki kości udowej)
Dytfeld J., Marcinkowska M., Ignaszak-Szczepaniak M. i wsp. (Poznań)
Porównanie ryzyka złamania niskoenergetycznego obliczonego za pomocą algorytmu FRAX vs Nguyena
na przykładzie polskich kobiet z osteoporozą pomenopauzalną (Comparison of 10-year fracture risk
calculated by FRAX or Nguyen algorithm in polish women with postmenopausal osteoporosis)
Milert A., Kumorek A., Amarowicz J. i wsp. (Kraków)
Ocena zgodności wyników ręcznego kalkulatora FRAX z wersją on-line (Comparison of results
of the hand-held FRAX calculator and the online FRAX)
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A. i wsp. (Warszawa)
Kwalifikacja do badania w kierunku osteoporozy – czy edukacja jest skuteczna? Program POMOST
(Qualification for diagnosis of osteoporosis – is education effective? POMOST study)
Zygmunt A., Łagońska M., Wojcieszek M. (Łódź)
Ocena stanu wiedzy na temat osteoporozy wśród kobiet w okresie postmenopauzalnym (Evaluation
of the level of knowledge on osteoporosis among postmenopausal women)
Jamal S.A., Ljunggren O., Stehman-Breen C. i wsp. (Kanada)
Wpływ denosumabu (DMab) na gęstość mineralną kości (BMD) i złamania w zależności od czynności
nerek (Influence of denosumab (DMab) on bone mineral density (BMD) and fractures depending
on kidney function)
Rawo T., Deszczyński J. (Warszawa)
Leczenie dożylne osteoporozy ibandronianem w materiale Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji w latach
2009-2010 (Intravenous treatment of osteoporosis with use of ibandronate in material of Department
of Orthopedic Surgery and Rehabilitation 2009-2010)
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P30

Povoroznyuk V., Grygorieva N., Vaуda V. et al. (Ukraina)
Effect of zolendronic acid in treatment of postmenopausal osteoporosis (Skuteczność kwasu
zoledronowego w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej)
Chmielewska E., Kafarski P., Wietrzyk J. (Wrocław)
Kwasy aminometylenobisfosfonowe – synteza i zastosowanie w leczeniu osteoporozy
(Aminomethylenebisphosphonic acids – synthesis and their activity in treatment of osteoporosis)
Ramanau H. (Białoruś)
The annual age-adjusted incidence of hip fractures in Gomel area in the Republic of Belarus in 20072010 (Roczne występowanie złamania biodra względem wieku w rejonie Gomel na Białorusi w latach
2007-2010)
Trushina A. (Białoruś)
The role of quality of life indicators in antiresorptive therapy estimation (Znaczenie wskaźników jakości
życia w ocenie leczenia antyresorpcyjnego)
Czerwiński E., Osieleniec J. (Kraków)
Opóźniony zrost kostny po przebytym atypowym złamaniu podkrętarzowym w trakcie terapii
alendronianem (Delayed union after atypical subtrochanteric fracture during alendronate therapy)
Horst R., Mętel S., Trąbka R. i wsp. (Niemcy)
Implikacja stymulacji układu przedsionkowego w terapii N.A.P. w leczeniu osteoporozy i ograniczaniu
ryzyka upadków (Implication for vestibular stimulation in N.A.P. – treatment of osteoporosis
and reducing risk of falling)
Zygmunt A., Szymanek M., Wojciechowska-Durczyńska K. i wsp. (Łódź)
Ocena ryzyka upadków u chorych z wybranymi endokrynopatiami (Assessment of the risk of falling
in patients with selected endocrinopathies)
Młot-Michalska M., Grzegorzewska A. (Poznań)
Ocena wpływu wskaźników stanu odżywienia na predykcyjność markerów metabolizmu kostnego
względem mineralnej gęstości kości u chorych leczonych powtarzaną hemodializą (Evaluation of the
influence of nutritional state indices on bone metabolism seromarkers predictability of bone mineral
density in patients treated with hemodialysis)
Matuszewska A., Gruszecka K., Świerkot J. i wsp. (Wrocław)
Aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów a markery metabolizmu kostnego (The activity
of rheumatoid arthritis and markers of bone metabolism)
Gruszecka K., Świerkot J., Matuszewska A. i wsp. (Poznań)
Stężenie modulatorów metabolizmu kostnego u pacjentek leczonych z powodu reumatoidalnego
zapalenia stawów (Serum concentration of bone metabolism modulators in women with rheumatoid
arthritis)
Borowy P., Czerwiński E. (Kraków)
Wpływ kamicy nerkowej na wartość BMD kręgosłupa i szyjki kości udowej u kobiet pomenopauzalnych
(Influence of nephrolithiasis on spine and femoral neck BMD in postmenopausal women)
Rudenka E. (Białoruś)
Vertebral deformities in patients with psoriatic arthritis (Deformacje kręgosłupa u chorych
z łuszczycowym zapaleniem stawów)
Chlebna-Sokół D., Rusińska A., Golec J. i wsp. (Łódź)
Przydatność badań densytometrycznych i ultradźwiękowych kości w przewlekłych chorobach przewodu
pokarmowego u dzieci (The usefulness of bone densitometry and quantitative ultrasound examination
in children with chronic diseases of alimentary tract)
Karpiński M., Popko J., Żelazowska-Rutkowska B. i wsp. (Białystok)
Występowanie niedoboru witaminy D3 u dzieci ze złamaniami niskoenergetycznymi (Prevalence
of vitamin D3 insufficiency in children with low-energy fractures)
Golec J., Rusińska A., Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Analiza funkcjonalna mineralizacji szkieletu u dzieci z niską i prawidłową masą kostną (The functional
analysis of the bone mineralization in children with low and normal bone mass)
Gajewska J., Weker H., Ambroszkiewicz J. i wsp. (Warszawa)
Poziom witaminy D u dzieci otyłych przed i po wprowadzeniu programu leczniczego (Vitamin D status
in obese children before and after lifestyle intervention)
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Jędrzejewska A., Halaba Z., Szota M., i wsp. (Katowice)
Stopień zaopatrzenia organizmu w witaminę D u dzieci z przewlekłymi chorobami neurologicznymi
i stan kośćca oceniany przy użyciu ilościowej metody ultradźwiękowej paliczków dłoni (Supply level
of vitamin D in children with chronic neurological disorders and the skeletal status assessed using
quantative ultrasound method of hand phalanges examination)
Graff K., Jelonek E., Pawlak P. i wsp. (Warszawa)
Wpływ treningu wibracyjnego na gęstość mineralną kości i stan funkcjonalny pacjentów z wrodzoną
łamliwością kości. Doniesienie wstępne. (Influence of the vibrating training on bone mineral density
and functional status of patients with osteogenesis imperfecta. Preliminary data)
Michałus I., Prochowska A., Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Parametry badania ultradźwiękowego i wskaźniki metabolizmu kostnego u dzieci urodzonych
przedwcześnie (Parameters of ultrasound examination and bone metabolism indices in premature
neonates)
Rusińska A., Golec J., Michałus I. i wsp. (Łódź)
Artrogrypoza u trojga noworodków – opis przypadku (Arthrogryposis in three neonates – case report)
Ambroszkiewicz J., Gajewska J., Sands D. i wsp. (Warszawa)
Osteoprotegeryna i RANKL jako regulatory tempa obrotu kostnego u dzieci chorych na mukowiscydozę
(Osteoprotegerin and RANKL as regulators of bone remodelling in children with cystic fibrosis)
Jelonek E., Karczmarewicz E., Graff K. i wsp. (Warszawa)
Wpływ treningu wibracyjnego na metabolizm kostny u dzieci – doniesienia wstępne
(Influence of the vibrating training on bone metabolism in children. Preliminary data)
Przedlacki J. (Warszawa)
Osteoporoza w Dekadzie Kości w Polsce – 2000-2010 (Osteoporosis in the Bone Decade 2000-2010)
Grabala P., Kossakowski D., Król E. i wsp. (Olsztyn)
Występowanie złamań kości u dzieci i młodzieży w populacji województwa warmińsko–mazurskiego
– badanie epidemiologiczne (Incidence of fractures among children and adolescents in the warmianmasurian province – a one year epidemiological survey)
Kaczmarczyk-Sedlak I., Batoryna O., Sedlak L. i wsp. (Sosnowiec)
Wpływ talidomidu na histomorfometryczne parametry kości w osteoporozie wywołanej zapaleniem
u szczurów (Effects of thalidomide on histomorphometric parameters of bones in inflammation-induced
osteoporosis in rats)
Luzin V., Yeryomin A., Fomina K. et al. (Ukraina)
Morphometric research of trabecular bone L5 vertebra (Badanie morfometryczne kości gąbczastej
kręgu L5)
Kozielski M., Buchwald T., Niciejewski K. i wsp. (Poznań)
Badanie tkanki kostnej głowy kości udowej pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
z wykorzystaniem metody mikrospektroskopii Ramana (Raman microspectroscopy study of bone tissue
of the femoral head of patients with degenerative disease of the hip joint)
Yeryomin A., Luzin V., Fomina K. et al. (Ukraina)
Quasifractal organisation of spongy bone tissue of human sacral vertebrae (Pseudo-fraktalna struktura
kości gąbczastej kręgów krzyżowych u ludzi)
Ciesielczyk B., Kozielski M., Piotrowski A. i wsp. (Poznań)
Obraz jałowej martwicy głowy kości udowej w mikrospektroskopii Ramana (Aseptic necrosis of the
femoral head by Raman microspectroscopy)
Janik M., Ptaszek A., Stuss M. i wsp. (Łódź)
Ocena parametrów antropometrycznych oraz składu ciała u pacjentek leczonych z powodu osteoporozy
(Anthropometric parameters assessment and body composition in patients treated for osteoporosis)
Bieniek A., Niedźwiedzki T., Pawlikowski M. (Kraków)
Badania mineralogiczne zjawiska osteoporozy głów kości udowej a rentgenowskie badanie
densytometryczne (The mineralogical investigation of the osteoporosis of the head of femur
– a comparison to the results of the dual energy X-ray absorptiometry method)
Nikodem A., Gabryś P., Dragan S. (Wrocław)
Badania właściwości strukturalnych i mechanicznych tkanki kostnej nasady bliższej kości udowej
człowieka (Investigations of structural and mechanical properties of human trabecular femur bone)
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4TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS
ON OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS
16TH CONGRESS
OF THE POLISH OSTEOARTHROLOGY SOCIETY
AND POLISH FOUNDATION OF OSTEOPOROSIS
Krakow, 29 September – 1 October 2011

25 years of Polish Osteoarthrology
20 years of the Polish Foundation of Osteoporosis

PROGRAMME
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Dear Friends,
Welcome to the 4th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis. We are
extremely happy to receive you in our magnificent Krakow in the year of 25th anniversary of the
Polish Osteoarthrology and 20th anniversary of the Polish Foundation of Osteoporosis.
The most renowned scientists from Poland and aboard will present lectures reflecting the
amazing advance of knowledge on osteoporosis, which together with osteoarthritis are of the
most common diseases of the contemporary man. Presentations selected from the submitted
abstracts will illustrate scientific research in Poland. The scientific programme consists of 102
reports, including 56 lectures and 46 posters. Meet the experts sessions and the round table
discussion will complete the program of this year’s Congress. We are positive that the new
knowledge and skills as well as the exchange of experiences will help in the everyday practice of
Congress participants.
We are delighted to inform you that thanks to collaboration with Prof. John Kanis we can
present FRAX® calculator based on Polish population. We also designed the hand-held version
of this calculation tool. We hope to see the method spread not only among doctors but also among
patients, which will contribute to the decrease of the number of fractures in our country. This goal
is also raison d'être of our campaign „Do Not Break”, which since 2003 reached doctors in the
form of 57,000 educational leaflets. The motto for this year’s Day of Osteoporosis, which we will
celebrate on 20 October, is “Together we are unbreakable”
The abstracts of this year’s Congress will be published in „Ortopedia Traumatologia
Rehabilitacja” and will be available on the Polish Portal of Osteoporosis www.osteoporoza.pl. On
the portal you can find over 900 scientific articles, abstracts and photo galleries of the previous
congresses as well as the current update on worldwide events.
I wish to thank the Lecturers and the Participants for preparing the reports which constitute the
scientific value of our Congress. We are grateful to the pharmaceutical companies for financial
support without which the 4th Central European Congress would not be possible.

I wish everybody an immense scientific satisfaction and a wonderful stay in our medieval city.

Professor Edward Czerwinski

President
of the Polish Osteoarthrology Society
Kraków, wrzesień 2011
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ADDRESS INFORMATION
Congress venue
Nowohuckie Centrum Kultury
Al. Jana Pawła II 232
31-982 Krakow, Poland
www.nck.krakow.pl

Organizing Committee
Address for correspondence
Organizing Committee
4th Central European Congress
on Osteoporosis and Osteoarthritis
ul. Kopernika 32
31-501 Krakow, Poland
Organisers
Organizer
Polish Osteoarthrology Society
ul. Kopernika 32
31-501 Krakow, Poland

Chairman:
Vice-Chairmen :

Edward Czerwiński
Jolanta Osieleniec

Members:

Jarosław Amarowicz
Kamila Boczoń
Jadwiga Famielec
Anna Grygierzec
Agata Jaśkowiec
Anita Konik
Anna Kumorek
Agata Milert

tel.+48 12 430 3220, fax +48 12 430 3217
www.osteoporoza.pl
e-mail: krakow@osteoporoza.pl

HOTELS
BIURO KONGRESÓW JORDAN
ul. Sobieskiego 22/2
31-136 Kraków, Poland
tel. +48 12 341 6162, +48 601 397346
tel./ fax: +48 12 341 6163
e-mail: biuro@kongres.jordan.pl
Event ref.number R 0001/10/2011
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CONGRESS TOPICS
I. Osteoporosis
1. Osteoporosis prevention, importance of vitamin D
2. Fracture risk evaluation in Poland, FRAX
3. Progress in osteoporosis treatment
4. Causes of osteoporotic fractures
5. Falls, prevention and clinical significance
6. Osteoporosis in men
7. Secondary osteoporosis
8. Osteoporosis in children and adolescents
9. Free subjects
II. Osteoarthritis and other bone and joint diseases
10. Diagnosis
11.Treatment
12. Free subjects

SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski
Prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół
Prof. Steven R. Cummings
Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
Prof. dr hab. med. Edward Franek
Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
Prof. dr hab. med. Andrzej Górecki
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prof. dr hab. med. Wanda Horst-Sikorska
Prof. dr hab. med. Mirosław Jabłoński
Prof. John A. Kanis
Dr hab. med. Jerzy Konstantynowicz
Prof. dr hab. med. Jacek Kruczyński
Prof. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
Dr hab. med. Piotr Leszczyński
Prof. dr hab. med. Roman S. Lorenc
Prof. Ghassan Maalouf
Prof dr hab. med. Paweł Małdyk
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Prof. Eugene McCloskey
Dr n. med. Waldemar Misiorowski
Prof. Socrates E. Papapoulos
Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz
Dr hab. med. Jerzy Przedlacki
Prof. Jean-Yves Reginster
Prof. Heinrich Resch
Prof. Rene Rizzoli
Prof. dr hab. med. Ewa Sewerynek
Prof. Jan Stepan
Prof. dr hab. med. Marek Tałałaj
Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
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Białystok, Poland
Łódź, Poland
San Francisco, USA
Kraków, Poland
Warszawa, Poland
Kraków, Poland
Warszawa, Poland
Kraków, Poland
Poznań, Poland
Lublin, Poland
Sheffield, United Kingdom
Białystok, Poland
Bydgoszcz, Poland
Warszawa, Poland
Poznań, Poland
Warszawa, Poland
Beirut, Lebanon
Warszawa, Poland
Warszawa, Poland
Sheffield, United Kingdom
Warszawa, Poland
Leiden, Netherlands
Zabrze, Poland
Warszawa, Poland
Liege, Belgium
Vienna, Austria
Geneva, Switzerland
Łódź, Poland
Prague, Czech Republic
Warszawa, Poland
Warszawa, Poland
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HONORARY COMMITTEE
Prof. dr hab. Karol Musioł
Rector of the Jagiellonian University
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Vice-Rector of Jagiellonian University for Medical College
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Dean of the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College
Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Dean of Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College
Barbara Bulanowska
Director of the National Health Fund Malopolska Branch
Dr n. med. Marek Krasuski
National Consultant in Medical Rehabilitation
Dr hab. med. Andrzej Matyja
Chairman of the Regional Medical Chamber in Krakow
Prof. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński
National Consultant in Physiotherapy
Prof. dr hab. med. Piotr Wiland
Chairman of the Polish Society for Rheumatology
REPRESENTATIVES OF CENTRAL EUROPEAN
SOCIETIES OF OSTEOPOROSIS
Prof. Vidmantas Alekna
Lithuanian Osteoporosis Foundation, Lithuania
Prof. Olga Lesnyak
Russian Association on Osteoporosis, Russia
Prof. Vladimir Palicka
Czech Society for Metabolic Skeletal Diseases, Czech Republic
Prof. Juraj Payer
Slovak Society for Osteoporosis and Metabolic Bone Diseases, Slovakia
Prof. Vladislav Povoroznyuk
Ukrainian Association on Osteoporosis, Ukraine
Prof. Ema Rudenka
Belarusian Public Association "Fight Osteoporosis Together", Belarus
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SCIENTIFIC PROGRAMME
Lectures
The scientific programme consists of 102 reports, including 56 lectures and 46 posters. Lectures are divided
between 14 scientific sessions (S01 - S14). The lectures are numbered L01 – L56 (welcome lectures L I, L
II). Polish and English are the languages of the Congress and the lectures will be simultaneously translated
into both languages. A discussion is planned at the end of each session.
The time of each presentation will be monitored and signalized to lecturers and chairmen. The chairman of
the session is obliged to interrupt the speaker and ask for the final conclusion. Lecture rooms will be equipped
with a multimedia projector and computer (PowerPoint, Windows XP minimum, no Mac OS).
Posters
Two poster sessions are planned during lunchtime.
Poster session one: 30.09.11 (Friday) at 13.20 – 14.20
Obligatory presence of the presenting authors:
– posters numbered from 01 to 21 at 13.20 – 13.50
– posters numbered from 22 to 46 at 13.50 – 14.20
Poster session two: 01.10.11 (Saturday) at 13.00 – 14.00
– posters numbered from 01 to 21 at 13.00 – 13.30
– posters numbered from 22 to 46 at 13.30 – 14.00
Posters will be evaluated by the Poster Committee on 30.09.11 (Friday) at 13.20 – 14.20. The Committee
will select 3 outstanding posters for 3-minute oral presentations. The list of nominated posters will be
available on a notice board and announced at the end of session S06 on 30.09.11 (Friday) at 15:35. Oral
poster presentations will be held during the session S14 on 01.10.11 (Saturday). The best posters will be
awarded the following prizes: 1st place – 1 500 PLN, 2nd place – 1000 PLN, 3rd place – 500 PLN. Authors
of the posters nominated for the oral presentations will be accredited 35 educational points, for which
appropriate certificates will be issued by the Congress secretariat.
Meet the expert
In order to enable a direct discussion with well-known Polish osteoporosis experts “Meet the experts” session
will be organized. The session (S13) is scheduled on 01.10.11 (Saturday) at 15.15-16.00. Topics of the
meetings are listed in the scientific programme. Meeting room numbers will be indicated in the final
programme. Event invitations will be distributed at registration points. The number of invitations is limited.
Round table discussion
On 01.10.11 (Saturday) at 14.00-15.00 a round table discussion “Identification of patients in Poland in
accordance with WHO and IOF guidelines” will take place (S12). The participants are invited to an active
involvement in the discussion.
Tai Chi workshops
On 01.10.11 (Saturday) at 15.15-16.00 the participants are invited to take part in an hour Tai Chi
workshops conducted by a professional instructor. Event invitations will be distributed at registration
points. The number of places is limited.
Nordic Walking workshop
On 01.10.11 (Saturday) during lunch time (at 13.00-14.00) a Nordic Walking workshop will be held
outside the Congress venue or, in case of bad weather, on the premises (room number will be announced
on the notice board).
Evaluation of the lectures
Participants will be asked to evaluate the lectures in regard to their content and quality of presentation.
Anonymous questionnaires will be distributed at the lecture room entrance before each session and after
the session should be returned to the congress staff or inserted into prepared containers.
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PROGRAMME AT A GLANCE
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Publications
Abstracts of all lectures and posters will be published in Polish and English in a supplement of a medical
journal “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. All participants of the Congress will receive the journal
in congress materials. The participants are welcome to publish full-length articles in the journal:
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” (Index Copernicus – 7.57 points; KBN - 9 points). Articles
should be prepared and sent to the editors according to submission regulations. Detailed information about
the submission of articles in “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” is available at: www.ortopedia.com.pl.
Abstracts online
After the Congress all the abstracts will be available on the Polish Portal of Osteoporosis – www.osteoporoza.pl.
The site also offers abstracts and photo galleries of all the congresses held since 1994.
Polish Portal of Osteoporosis (www.osteoporoza.pl)
Please visit our site www.osteoporoza.pl, which has been active since 2003. Registered users have access
to 950 publications and materials from previous congresses (since 2000). The most current news and
scientific events regarding osteoporosis are sent to 4,500 inboxes in a bimonthly newsletter. Presently, we
are recommending information on FRAX in Poland and throughout the world. Since 2008 we have been
organizing the “DO NOT BREAK” action, which is an outreach concerning osteoporotic fracture risk and
prevention.
Certificate and educational points
Participants of the Congress will receive a Certificate of Participation with educational points according
to the Minister of Health ordinance as of 06.10.2004 regarding means of fulfilling obligation of continuous
medical education. Depending on the form of participation the following points are allocated:
15 points – participation in scientific sessions,
25 points – participation and poster presentation,
35 points – participation and lecture presentation.

CONGRESS SECRETARIAT
Congress Secretariat will be open at the Congress Venue (NCK) during the opening hours:
29.09.11 (Thursday)
10.00-20.00
30.09.11 (Friday)
08.00-20.00
01.10.11 (Saturday)
08.00-18.00
During this time the following numbers will be available:
tel. +48 12 425 7379
fax +48 12 425 7699
e-mail: krakow@osteoporoza.pl
Participant registration
The participants will be asked to present the participation confirmation form (a yellow form) upon
registration. Pre-registered participants (a blue form), will need to pay at the cash-desk before registration.
PAYMENTS IN EURO
(GROSS inc. 23% VAT)

Participant

Accompanying person

Early registration (until 30.06.2011)

150 Euro

26 Euro

Regular registration fee

180 Euro

26 Euro

Banquet 30.09.11 (Friday)

85 Euro

85 Euro
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Congress fee for each participant includes:
– congress materials (abstracts, programme and other),
– identification card,
– invitation to the opening ceremony, welcome reception and transport back to the congress hotel,
– lunch on 30.09 and 01.10.2011,
– coffee during breaks,
– admission to the lecture rooms and commercial exhibition,
– transfer from the congress hotels to congress venue on 30.09.11 and 01.10.11,
– wireless internet connection on the premises.
Congress fee for the accompanying person includes:
– invitation to the opening ceremony and welcome reception and transfer to the hotel,
– identification card,
– admission to the commercial exhibition,
– wireless internet connection on the premises.
Identification cards
Entry to the lecture rooms, poster exhibition, commercial exhibition and other premises is admitted to
persons with identification cards. Participants are asked to attach identification cards in a visible place.

METHODS OF PAYMENT
Payments can be made in Polish Zloty (PLN) or in EURO (foreign participants) in the form of:
1. Bank transfer
Place the purpose of payment (e.g. congress fee, banquet) on the bank transfer form. The cost of the
transfer is to be covered by the participant; otherwise the payment will be considered incomplete.
Bank account details:
Bank name:
Address:
Account no:
SWIFT:
Account name:

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
Rynek Główny 47, 31-013 Kraków
PL 42 1240 4689 1111 0000 5143 5606
PKOPPLPW
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii

2. Credit cards (Visa, Mastercard, Eurocard) Mail Order
Fill in the details necessary for credit card authorisation (including credit card holder’s signature) on the
Registration Form which is available on the Congress site www.osteoporoza.pl and send it to the Organising
committee by mail, fax or e-mail as a scan. Please note it is necessary to sign the form in order for it to be
valid. The operation is handled by Biuro Kongresów JORDAN.
3. On-site payments
Cash or credit card (Visa, Mastercard, Eurocard) payments will be possible during the Congress.
Withdrawal from participation and refunds
Withdrawal from participation should be submitted to the Organising Committee in writing. If the payment
has been made, 50% of the fee will be returned. After 15 August 2011 no refunds will be possible.
Safety
The Organizing Committee shall not be responsible for any unfortunate accidents and damages of the
Participants during the Congress. We advise the participants to obtain their own insurance.
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TRANSPORT
How to reach Krakow
There are direct trains from Warsaw to Krakow (approx. time of the journey 2.5 hours) and other Polish
and European cities. Telephone information: +48 22 511 6003. Current timetable of departures is available
at: www.pkp.pl.
The Balice Airport has several connections a day with Warsaw (approx. time of the flight 50 minutes) and
most of the European cities (London, Paris, Rome, Vienna, Zurich, Frankfurt, Tel Aviv). Polish Airlines
LOT information: +48 801 703 703 (land lines) or +48 22 577 9952 (mobile phones) or www.lot.com.
Transport within Krakow
The Congress Venue is easy to reach from the bus and railway station by trams no. 4 and 15 and buses
(MPK) no: 501, 502, 522.
For easier travelling we recommend the following taxi companies that collaborate with the Organizing
Committee: Euro Taxi: +48 12 266 6111, +48 12 601 449664, +48 12 19 664.
Transportation for the participants
For the Participants staying in the hotels listed below, the Organizing Committee will provide free
transfers after the welcome reception (29.09.11, Thursday) and from the hotels to the Congress Venue on
30.09-01.10.11 (Friday, Saturday). The bus timetable will be available in the congress hotels.

HOTELS
Hotel booking is possible via the congress site www.osteoporoza.pl in the following hotels: Holiday Inn,
Novotel Centrum, Chopin, Saski, Polski Pod Białym Orłem, Justyna, Campanile, Studencki Żaczek.
Accommodation (hotels listed below) is organized by:
BIURO KONGRESÓW JORDAN
ul. Sobieskiego 22/2
31-136 Krakow, Poland
tel. +48 12 341 6162, +48 601 397346,
tel./fax: +48 12 341 6163
mail: biuro@kongres.jordan.pl,
Event ref.number R 0001/10/2011
List of hotels
HOLIDAY INN*****
ul. Wielopole 4, 30-072 Kraków
tel: +48 12 619 0000, fax +48 12 619 0005
Located in the Old Town City Center
20 minute by tram to the Conference Venue (NCK)
Railway Station – 1 km, 10 minute walk
Balice Airport – 13 km, 20 minute drive
HOTEL JUSTYNA***
ul. Jana Pawła II 70, 31-571 Kraków
tel. +48 12 649 8000, fax +48 12 643 0222
e-mail: hotel@hoteljustyna.pl
Located In the Old Town City Center
5 minute by tram to the Conference Venue (NCK)
Railway Station – 10 km, 20 minute drive
Balice Airport – 26 km, 40 minute drive
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HOTEL CAMPANILE **
ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków
tel. +48 12 424 2600, fax +48 12 424 2601
www.campanile.com.pl
Located In the Old Town City Center
20 minute by tram to the Conference Venue (NCK)
Railway Station – 0,5 km, 10 minute walk
Balice Airport – 13 km, 20 minute drive
HOTEL CHOPIN***
ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków
tel. +48 12 299 0000, fax +48 12 299 0001
www.chopinhotel.com
Located In the Old Town City Center
15 minute by tram to the Conference Venue (NCK)
Railway Station – 2 km, 10 minute drive
Balice Airport – 16 km, 20 minute drive
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HOTEL NOVOTEL CENTRUM ****
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 30-105 Kraków
tel. +48 12 299 2900, fax +48 12 299 2999
Located In the Old Town City Center
20 minute by tram to the Conference Venue (NCK)
Railway Station – 3 km, 10 minute drive
Balice Airport – 13 km, 20 minute drive
HOTEL POLSKI POD BIAŁYM ORŁEM ***
ul. Pijarska 17, 31-015 Kraków
tel. +48 12 422 1144, fax +48 12 422 1426
www.podorlem.com.pl
Located In the Old Town City Center
20 minute by tram to the Conference Venue (NCK)
Railway Station – 0,5 km, 10 minute walk
Balice Airport – 13 km, 20 minute drive

HOTEL SASKI ***
ul. Sławkowska 3, 31-014 Kraków
tel. +48 12 421 4222, fax +48 12 421 4830
www.hotelsaski.pl
Located In the Old Town City Center
20 minute by tram to the Conference Venue (NCK)
Railway Station – 0,5 km, 10 minute walk
Balice Airport – 13 km, 20 minute drive
HOSTEL UJ ŻACZEK
ul. 3 Maja 5, 30-063 Kraków
tel. +48 12 633 1914, fax +48 12 632 8735
Located In the Old Town City Center
20 minute by tram to the Conference Venue (NCK)
Railway Station – 3 km, 10 minute drive
Balice Airport – 13 km, 20 minute drive

SOCIAL PROGRAMME
Opening Ceremony
The opening ceremony of the Congress will be held on 29.09.11 (Thursday) at 17.00 in the Congress
Venue. After the official part, the Organizing Committee invites all participants to a welcome reception.
Lunch
The organizers will provide lunch for participants on 30.09.11 (Friday) and 01.10.11 (Saturday). Lunch
vouchers will be attached to the participant materials.
Banquet
After the lectures on Friday (30.09.11) at 20.00 we would like to invite all participants to the banquet that
will take place in Park Inn by Radisson Hotel, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Krakow. Banquet entry – 68
EURO (GROSS inc. 23% VAT) per person. Number of banquet invitations is limited, therefore it is
necessary to book in advance.
Commercial Exhibition
During the Congress we invite all participants to the Commercial Exhibition situated next to the lecture
room. Detailed information about the exhibitors will be placed in the exhibition catalogue, which will be
distributed with congress materials.
Internet
Wireless internet connection will be available on the premises of the Congress venue. Moreover, an
Internet Cafe will be open to all the participants free of charge. The participants are invited to visit our
portal at www.osteoporoza.pl.
Sightseeing program
Biuro Kongresowe JORDAN organizes individual and group sightseeing tours. Tours can be booked in
advance (see contact details below), while booking a hotel on your online registration form or during the
Congress on the JORDAN information point.
BIURO KONGRESÓW JORDAN
ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Kraków, Poland
tel. +48 12 341 6162, +48 601 397346,
tel./ fax: +48 12 341 6163
e-mail: biuro@kongres.jordan.pl
www.jordan.pl
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Sp. z o.o.

www.medsport.pl

wydawca czasopism naukowych, popularnonaukowych i książek z obszaru medycyny,
psychologii, sportu i pozostałych nauk humanistycznych

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA
– pierwszy i jedyny w Polsce periodyk naukowy łączący tematykę i zakres specjalności
medycznych określonych w tytule. Zbiorcze opracowania naukowe wybranych zagadnień tematycznych
są przedstawiane w sposób kompleksowy, uwzględniający zarówno nowoczesną diagnostykę, patofizjologię
i patogenezę poszczególnych schorzeń i obrażeń narządu ruchu, a także możliwości ich leczenia (zachowawczego
i operacyjnego), jak również program rehabilitacji i fizjoterapii, jako istotny i pełnoprawny element terapii.
Czasopismo rekomendowane przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału IV
Nauk Medycznych PAN, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.
Indeksowane w: Index Copernicus (7,57 pkt IC), 9 pkt MNiSzW, EMBASE/Excerpta Medica, Index Medicus/MEDLINE.
Od 2007 roku wydawany w całości w formie dwujęzycznej (j. polski i j. angielski).
Wersja angielskojęzyczna dostępna w całości on-line: www.ortopedia.com.pl lub www.medsport.pl. Dwumiesięcznik.

FIZJOTERAPIA POLSKA
– oficjalny organ prasowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, jest ogólnopolskim
czasopismem o charakterze naukowym, publikującym recenzowane prace w zakresie rehabilitacji
i fizjoterapii, pochodzące z uznanych ośrodków klinicznych i teoretycznych z kraju i z zagranicy.
Obok podstawowej części naukowej, w każdym wydaniu wydzielona jest część szkoleniowa i informacyjna
(komunikaty i sprawozdania z odbytych konferencji naukowych, żywotne problemy Oddziałów Polskiego Towarzystwa
Fizjoterapii itp.), co sprawia, że magazyn staje się przydatny w codziennej pracy specjalisty fizjoterapii.
Indeksowany w: Index Copernicus (6,17 pkt IC), 6 pkt MNiSzW, EMBASE/Excerpta Medica.
Od 2007 roku wydawany w całości w formie dwujęzycznej (j. polski i j. angielski).
Wersja angielskojęzyczna dostępna w całości on-line: www.fizjoterapiapolska.pl
lub www.medsport.pl. Kwartalnik.

MEDYCYNA SPORTOWA
– recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne
prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, prace przeglądowe i poglądowe oraz
prace kazuistyczne (opisy przypadku) z zakresu szeroko pojętej, interdyscyplinarnej
specjalności, jaką jest medycyna sportowa. Od 1985 r. oficjalny organ Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sportowej. Wydawany we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej
Indeksowane w: Index Copernicus (5,92 pkt IC), 6 pkt MNiSzW, SPORTDiscus. Od 2007 roku wydawany w całości
w formie dwujęzycznej (j. polski i j. angielski).
Wersja angielskojęzyczna dostępna on-line: www.medycynasportowa.edu.pl
lub www.medsport.pl. Kwartalnik.

ACTA NEUROPSYCHOLOGICA
– oficjalny organ naukowy Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, pierwsze
i jedyne w Polsce czasopismo poświęcone neuropsychologii, publikujące prace kliniczne
(oryginalne-badawcze lub studium przypadków), a także prace naukowe o charakterze
przeglądowym, poglądowym i informacyjne z zakresu neuropsychologii, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii
i rehabilitacji ośrodkowego układu nerwowego. Wydawany w języku angielskim.
Odbiorcami kwartalnika są specjaliści reprezentujący ww. dziedziny nauki i praktyki klinicznej.
Indeksowany w: Index Copernicus (5,84 pkt IC), 6 pkt MNiSzW.
Dostępny w całości on-line: www.actaneuropsychologica.com
lub www.medsport.pl. Kwartalnik.

BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY
– oficjalny organ prasowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
jest recenzowanym czasopismem wydawanym od 1994 roku, jako rocznik naukowy
o zasięgu międzynarodowym. Od 2006 roku ukazuje się 2 razy w roku.
Publikuje prace empiryczne i studyjne, reprezentatywne dla ponadlokalnych standardów
akademickich w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych o kulturze fizycznej.
Przygotowywany w całości w języku angielskim.
Indeksowany w: Index Copernicus (5,67 pkt IC), 6 pkt MNiSzW, SPORTDiscus.
Dostępny w całości on-line: www.medsport.pl. Kwartalnik.

JOURNAL OF COMBAT SPORTS AND MARTIAL ARTS
– recenzowane czasopismo, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu
o badania własne, jak również artykuły przeglądowe i poglądowe oraz kazuistyczne.
Tzw. sztuki i sporty walki, to grupa dyscyplin, których podstawowym wyróżnikiem jest walka i bezpośredni
kontakt z przeciwnikiem. Specyfika dyscyplin sportowych takich jak judo, karate i pozostałe sporty dalekowschodnie,
a także zapasy, boks czy nawet szermierka wymaga zaangażowania praktycznie wszystkich kondycyjnych i koordynacyjnych
zdolności motorycznych takich jak szybkość, siła, wytrzymałość i równowaga.
W czasopiśmie poruszane są zagadnienia obejmujące zarówno elementy praktyczne (specjalizacja i metodyka treningu,
fizjologia i biochemia wysiłku, medycyna sportowa, psychologia sportu, żywienie i wspomaganie w sporcie, doping i in.),
jak i teoretyczne (teoria sportu, historia sportów walki, zagadnienia humanistyczne i prospołeczne przesłanie ujmujące
humanistyczne wartości sportów walki, przeciwdziałanie i walka z patologiami społecznymi itp.).
Indeksowany w Index Copernicus (4,37 pkt IC). Ukazuje się w druku dwa razy w roku.

Więcej informacji na stronach internetowych www.medsport.pl
Zamówienia można składać: tel./fax: (022) 834 67 72 (pon.-pt. w godz. 900-1700), przez internet: prenumerata@medsport.pl lub listownie

Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Sp. z o.o.
04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72/176, tel./fax: (22) 834 67 72, tel.: (22) 405 42 72, e-mail: nauka@medsport.pl, www.medsport.pl
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LI
25 LAT OSTEOARTROLOGII POLSKIEJ I 20 POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY
25 YEARS OF POLISH OSTEOARTHROLOGY AND 20 YEARS OF THE POLISH FOUNDATION
OF OSTEOPOROSIS
Badurski J.E.
L II
BIOLOGY OF AGING
Cummings S.R.
Cells age in 3 main ways. They lose the ability to produce energy from mitochondria. They lose the ability to repair
and clear damaged enzymes, DNA and organelles (autophagy). And they lose the ability to replicate to replace old cells
with new ones (replicative senescence).
Mitochondria produce 90% of the energy required for biological functions. Their number and function decreases
dramatically with aging. In mice maintaining mitochondria in muscle prolongs life, sustains muscle mass and mobility and
prevents bone loss.
Short-lived cells that turnover rapidly, such as bone stem cells, can reproduce about 30 times and then stop. This
‘replicative senescence’ is due to the progressive loss of ‘caps’ – or telomeres – at the end of chromosomes. A few in vitro
studies suggest that lengthening telomeres prevents loss of osteoblast function with aging. One human study found weak
correlations between the length of telomeres and BMD.
Producing ATP energy requires oxidative reactions that also produce oxygen radicals that damage other molecules and
membranes. Damage is cleared by ‘autophagy’ by lysosomes: taking up and recycling damaged molecules, for example,
breaking down enzymes into amino acids that can be used to build new enzymes. Autophagy decrease with aging and
garbage accumulates in the cell that in turn decreases its own clearance in a downward spiral to cell dysfunction and death.
Restricting calories prolongs lifespan. Sirtuin, from red grapes, mimics caloric restriction and prolongs the lifespan of
overfed mice. Exercise also appears to prolong lifespan and slow aging. All of these may work at least in part by stimulating
mitochondrial biogenesis and autophagy. These interventions also slow bone loss.
Slowing aging would postpone many chronic degenerative diseases, including osteoporosis.
L II
BIOLOGIA STARZENIA
Cummings S.R.
Komórki starzeją się na trzy sposoby. Tracą zdolność do produkcji energii w mitochondriach. Tracą zdolność do naprawy i usuwania uszkodzonych enzymów, DNA i organelli (autofagii). Tracą zdolność do replikacji, do zastępowania starych
komórek nowymi (starzenie replikacyjne).
Mitochondria wytwarzają 90% energii niezbędnej dla biologicznych funkcji. Ich liczba i funkcja dramatycznie obniża
się wraz z wiekiem. U myszy zachowanie mitochondriów w mięśniach przedłuża życie, podtrzymuje masę mięśniową
i ruchomość oraz zapobiega utracie masy kostnej.
Krótko żyjące komórki, np. komórki macierzyste szpiku mogą odtworzyć się około 30 razy i następnie zatrzymać.
Starzenie replikacyjne jest wynikiem postępującej utraty „czapki”- lub telomerów- na końcach chromosomów. Kilka badań in vitro sugeruje, że wydłużenie telomerów chroni osteoblasty przed traconą wraz z wiekiem funkcją. Jedne badania
wykazały słabą korelację między długością telomerów i BMD.
Produkcja ATP wymaga procesów tlenowych, które są również źródłem rodników tlenowych, które uszkadzają inne
molekuły i błony komórkowe. Uszkodzone struktury są usuwane dzięki autofagii przez lizosomy: pochłaniają i recyklingują uszkodzone molekuły, np. przez rozkładanie enzymów na aminokwasy, które mogą być wykorzystane do budowy nowych enzymów. Zdolność do autofagii obniża się wraz z wiekiem. Zatem odpadki gromadzą się w komórce, zajmują jej
wewnętrzną przestrzeń, co prowadzi do jej dysfunkcji i śmierci.
Ograniczenie kalorii przedłuża długość życia. Sirtuiny z czerwonych winogron naśladują ograniczenie kalorii i przedłuża długość życia przekarmionej myszy. Wydaje się, że wysiłek fizyczny również wydłuża długość życia i spowalnia starzenie się. Powyższe fakty mogą choć częściowo stymulować biogenezę mitochondriów oraz autofagię. Interwencje te powodują również zwolnienie utraty masy kostnej.
Zwolnienie procesu starzenia się może opóźnić postęp przewlekłych chorób degeneracyjnych, nie wykluczając osteoporozy.
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L01
SEKCJA CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PFO – OSIĄGNIĘCIA
I PLANY NA KOLEJNE LATA
Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: Choroby Metaboliczne Kości, Sekcja
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży została powołana 14 czerwca 2008 przez Zarząd Główny
Polskiej Fundacji Osteoporozy. Organy statutowe Sekcji to Zarząd (Przewodnicząca i 8 członków) oraz Zespoły: Naukowo-Konsultacyjny i Badawczo-Organizacyjny.
Celem Sekcji jest działalność naukowa, popularyzatorska i profilaktyczno-lecznicza obejmująca choroby układu ruchu
w wieku rozwojowym, a tym samym pierwotną profilaktykę ich występowania w dalszych okresach życia.
Kierunki działań:
• prowadzenie badan naukowych
• opracowanie wytycznych dotyczących leczenia i profilaktyki chorób metabolicznych kości dzieci i młodzieży
• popularyzacja wiedzy naukowej
• integracja środowiska lekarskiego (praktyków) i naukowego zajmującego się tematyką osteoporozy
Osiągnięcia:
• posiedzenie naukowe 10 stycznia 2009 roku w Łodzi, pod patronatem Prezesa Polskiej Fundacji Osteoporozy – prof.
dr hab. n. med. Janusza E. Badurskiego
• stworzenie ogólnopolskiego rejestru chorych z Osteogenesis imperfecta
• obecność członków Sekcji w Zespole Ekspertów, który opracował „Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D” (2009)
• ścisła współpraca Sekcji z Fundacją Pomagającą Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem”
• zorganizowanie Sesji Pediatrycznej podczas III Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie (24 września 2009r.)
• zorganizowanie I Konferencji Naukowej nt. „Aktualne problemy osteologii dziecięcej” w Łodzi, 12 czerwca 2010r.
• zorganizowanie II Konferencji Naukowej nt. „Witaminy D –Wczoraj, Dziś, Jutro” w Łodzi, 14-15 stycznia 2011r.
• członkowie Sekcji, z kilku ośrodków w kraju, realizują (w roku 2011) wieloośrodkowy projekt badawczy pt. „Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D polskiej populacji dzieci w wieku 9-15 lat – badania wieloośrodkowe”. Projekt realizowany jest w 6 ośrodkach (poznańskim, białostockim, lubelskim, śląskim, szczecińskim i łódzkim), a kierownikiem
projektu jest Przewodnicząca Sekcji
• zaplanowano zorganizowanie III Konferencji Naukowej nt. osteoporoz wtórnych (2012r.)
• na podstawie wyników uzyskanych z badań wieloośrodkowych będą opracowane nowe zalecenia dotyczące profilaktycznego stosowania witaminy D u dzieci w wieku szkolnym
Aktualnie siedzibą Sekcji jest Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a przewodniczącą Zarządu Sekcji – prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół.
L01
SECTION OF METABOLIC BONE DISEASES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AT POLISH
FOUNDATION OF OSTEOPOROSIS – ACHIEVEMENTS AND PLANS FOR THE FUTURE
Chlebna-Sokół D.
Department of Paediatric Propedeutics and Bone Metabolism Diseases, Medical University of Lodz, Poland
Key words: Metabolic Bone Diseases, Section
The Section of Metabolic Bone Diseases in Children and Adolescents was founded on 14 June 2008 by the Board of
Polish Foundation of Osteoporosis. The statutory bodies of the Section are: the Board (the Chairwoman and 8 members)
and Think-Tanks: Scientific and Consultative as well as Research and Organizational.
The task of the Section involves scientific and popularizing activity and also prevention and treatment of locomotor
diseases of developmental age, i. e. primary prophylaxis in further stages of life.
Activities:
• conducting scientific research
• drawing up guidelines concerning treatment and prevention of metabolic bone diseases in children and adolescents
• popularizing scientific knowledge
• integrating general medical practitioners and researchers dealing with the problem of osteoporosis
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Achievements:
scientific meeting held on 10 January 2009 in Łódź, under the patronage of the President of Polish Foundation of Osteoporosis – prof. Janusz E. Badurski, MD, PhD
• creating an all-Poland register of patients suffering from Osteogenesis imperfecta
• involvement of the members of the Section in the Think-Tank, which worked out „Polish Recommendations on the Prophylaxis of Vitamin D Deficiency” (2009)
• close cooperation of the Section with Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy
Razem” (a foundation helping children with locomotor diseases „We Walk Together”)
• organizing Paediatric Session during 3rd Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis in Cracow (24
September 2009)
• organizing 1st Scientific Conference: „Current Problems of Osteology in Children” in Łódź, 12 June 2010
• organizing 2nd Scientific Conference: „Vitamin D – Yesterday, Today, Tomorrow” in Łódź, 14-15 January 2011
• the members of the Section from a few Polish centres conduct (in 2011) a multicentre scientific research: „Evaluation of
Vitamin D Level in Polish Children Aged 9-15 –Multicentre Research”. The research is carried out in six centres in Poland
(Poznań, Białystok, Lublin, Silesia, Szczecin, Łódź regions). The head of the research is the Chairwoman of the Section
• plans to organize 3rd Scientific Conference on secondary osteoporosis (2012)
• plans to draw up guidelines concerning preventative administration of vitamin D in school children
The present seat of the Section is the Department of Pediatric Propedeutics and Metabolic Bone Diseases of Łódź
Medical University and the Chairwoman of the Section Board is prof. Danuta Chlebna–Sokół, MD, phD.
•

L02
ZASTOSOWANIE TEORII MECHANOSTATU W KLINICE PEDIATRYCZNEJ
Płudowski P.
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Zgodnie z tezami „teorii mechanostatu” wzrost i konsolidacja szkieletu jest przejawem adaptacji mechanicznej tkanki
kostnej do wzrastających gradientów obciążeń generowanych przez tkankę mięśniową. W efekcie układ szkieletowy osiąga optymalną masę i gęstość tkanki kostnej, a jego rozmiar i kształt w poszczególnych lokalizacjach dostosowany jest
w sposób optymalny do obciążeń generowanych ze strony mięśni. W konsekwencji w warunkach fizjologii zostaje osiągnięty i następnie jest utrzymywany swoisty stan homeostazy biomechanicznej, co zapobiega występowaniu samoistnych
złamań w obrębie układu szkieletowego. Wykazano, że oznaczona metodą DXA masa odpowiednika tkanki mięśniowej
(LBM, g) silnie koreluje z parametrami antropometrycznymi (wiek i masa ciała), jednakże głównym czynnikiem determinującym wartości LBM jest wysokość ciała. Zarówno u dziewcząt jak i chłopców wykazano, że wzrostowi wysokości ciała
towarzyszy proporcjonalny wzrost wartości masy odpowiednika tkanki mięśniowej (LBM). Jeśli u badanego pacjenta
oznaczona metodą DXA masa odpowiednika tkanki mięśniowej będzie niższa od oczekiwanej dla jego wysokości ciała, to
można przyjąć, że obciążenia generowane ze strony mięśni (w wyniku sarkopenii) są obniżone. Według Frosta, stwierdzenie
obecności sarkopenii stanowi istotny czynnik ryzyka dla prawidłowego wzrostu i konsolidacji szkieletu dzieci i młodzieży. W warunkach fizjologii ujawniono występowanie bardzo silnej zależności pomiędzy wartościami masy odpowiednika
tkanki mięśniowej (LBM, g) a masą tkanki kostnej całego szkieletu (TBBMC, g). Jeśli u danego pacjenta masa tkanki kostnej (TBBMC, g) będzie niższa od oczekiwanej dla masy tkanki mięśniowej (LBM, g) to można przyjąć, że wytrzymałość
mechaniczna kości badanego pacjenta nie jest adekwatna do obciążeń generowanych ze strony mięśni. W konsekwencji,
zaobserwowana dysproporcja między wartością TBBMC (g) a wartością LBM (g) ujawnia, według Frosta, stan podwyższonego ryzyka złamania u badanego pacjenta. Udokumentowane występowanie bardzo silnych zależności pomiędzy wysokością ciała a masą tkanki mięśniowej (LBM, g) oraz pomiędzy masą tkanki kostnej (BMC, g) a masą tkanki mięśniowej (LBM, g) implementowano w badaniach dzieci z wrodzoną łamliwością kości, idiopatyczną osteoporozą młodzieńczą,
jadłowstrętem psychicznym, niedoborem hormonu wzrostu a także w przypadkach celiakii atypowej. W warunkach stwierdzonego osłabienia tkanki mięśniowej (ang. muscle weakness), jak postulują autorzy opierając się na tezach teorii mechanostatu, należy oczekiwać obniżonych wartości masy tkanki kostnej (BMC, g), jako konsekwencji obniżonego gradientu
obciążeń generowanych ze strony mięśni wobec kości. W kolejnym kroku funkcjonalnego analizowania stanu szkieletu
dzieci i młodzieży proponuje się, aby obok badania zależności pomiędzy wysokością ciała a LBM (g), ocenie poddać zależność pomiędzy masą tkanki kostnej (BMC, g) a LBM (g). Oznaczoną metodą densytometryczną masę tkanki kostnej
(BMC, g) należy w takim wypadku traktować jako najprostszy parametr opisujący wytrzymałość mechaniczną kości. Z kolei masa odpowiednika tkanki mięśniowej (LBM, g) umożliwia pośrednią ocenę obciążeń/sił generowanych ze strony mięśni.
Określenie zależności pomiędzy wartościami TBBMC (g) i LBM (g) w postaci stosunku TBBMC/LBM umożliwia zatem
ocenę adaptacji biomechanicznej tkanki kostnej do obciążeń ze strony mięśni i w konsekwencji analizę homeostazy biomechanicznej (mechanostazy) szkieletu. W efekcie analiza funkcjonalna umożliwia nieinwazyjne oszacowanie własności
biomechanicznych kości, a niskie wartości stosunku TBBMC/LBM jako względnego indeksu wytrzymałości mechanicznej kości stanowią czynnik ryzyka złamania.
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L02
APPLICATION OF MECHANOSTAT THEORY IN A PEDIATRIC CLINIC
Płudowski P.
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
L03
CZY ZMIENNOŚĆ GENU DLA RECEPTORA WITAMINY D I GĘSTOŚĆ MINERALNA KOŚCI SĄ
CZYNNIKIEM RYZYKA ZŁAMAŃ KOŚCI U DZIECI
Jakubowska-Pietkiewicz E. 1, Młynarski W. 2, Klich I. 2, Fendler W. 2, Chlebna-Sokół D.1
Klinika Propedeutyki Pediatrii i chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

1

Występowanie złamań kości u dzieci i młodzieży może wynikać zarówno z czynników środowiskowych (większa urazowość w populacji wieku rozwojowego, niska masa kostna), jak i genetycznych (struktura i kształt kości, tempo obrotu
kostnego). Za procesy przebudowy tkanki kostnej i podatność kości na złamania w 75-80% są odpowiedzialne czynniki
genetyczne, w tym polimorfizm VDR. Celem pracy była analiza związku pomiędzy zmiennością genu dla receptora witaminy D a występowaniem złamań kości u dzieci.
Pacjenci i metody. Grupę badaną stanowiło 395 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. U wszystkich przeprowadzono metodą PCR-RFLP genotypowanie miejsc polimorficznych BsmI (rs 1544410), FokI (rs 2228570), ApaI (rs 7975232) oraz
TaqI (rs 731236) w obrębie genu VDR. 294 dzieci było grupą porównawczą w badaniu częstości poszczególnych genotypów. U 161 pacjentów zebrano wywiad dotyczący przebytych złamań kości oraz wykonano następujące badania: densytometryczne kośćca metodą DXA i obrotu kostnego (osteokalcyny – metodą Elisa i Ntx-metodą chemiluminescencji). Analizę czynników związanych ze złamaniami u dzieci przeprowadzono metodą regresji logistycznej, której model generowano
metodą wsteczną krokową. Do modelu włączono zmienne o parametrach wystandaryzowanych dla płci i wieku, informacje na temat nosicielstwa alleli polimorficznych VDR oraz stężenia markerów metabolizmu kostnego. Poziom istotności
zmiennych p<0,15.
Wyniki. Analiza 161 dzieci wykazała, że zmiennymi związanymi z wystąpieniem złamań były: stężenie osteokalcyny
oraz granicznie nieistotnie Z-score BMDt. Wartości OR dla poszczególnych parametrów wynosiły odpowiednio 1,01
(95%CI 1,00-1,02) dla osteokalcyny (p=0,006) oraz 0,66 (95%CI 0,42-1,03; p=0,07) dla Z-score BMDt. W grupie pacjentów z niską masą kostną czynnikami związanymi ze złamaniami była także osteokalcyna (0,04) oraz granicznie nieistotnie
nosicielstwo BsmI G (0,07) i ApaI C (0,08). Ilorazy szans wynosiły odpowiednio 1,01 (5%CI 1,00-1,02) dla OC, 0,29
(95%CI 0,07-1,14) dla BsmI G plus oraz 2,13 (95%CI 0,91-4,99) dla ApaI C plus.
Wniosek. Nosicielstwo allela b BsmI zmniejszało ryzyko złamań kości, natomiast obecność allela a ApaI i większe stężenie osteokalcyny było związane z większym ryzykiem wystąpienia złamań u dzieci z niską masą kostną w regionie łódzkim.
L03
GENETIC POLYMORPHISMS OF THE VITAMIN D RECEPTOR GENE AND BONE MINERAL DENSITY
CONTRIBUTE TOWARDS FRACTURES IN CHILDREN FROM THE ŁÓDŹ REGION
Jakubowska-Pietkiewicz E.1, Młynarski W.2, Klich I.2, Fendler W.2, Chlebna-Sokół W.1
1
Department of Paediatric Propedeutics and Bone Metabolism Diseases
2
Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Diabetology
Medical University of Lodz, Poland
Abstract. Bone fractures in children depend on both environmental and genetic factors. Bone tissue turnover processes and their susceptibility to fractures depends heavily upon genetic factors such as Vitamin D Receptor gene (VDR)
variability which was investigated in this study.
Patients and methods. 161 patients were recruited and underwent: skeletal densitometry (DXA) method and bone
turnover studies (Osteocalcin and Ntx). The study group was evaluated using restriction enzyme digestion at BsmI
(rs1544410), FokI (rs2228570), ApaI (rs7975232) and TaqI (rs731236), polymorphic sites of the VDR gene. Multivariate
logistic regression was used to assess factor significance. The model included variables with sex- and age-standardized
parameters, VDR genotypes, and bone metabolism marker levels.
Results. Factors associated with fractures were: osteocalcin concentration and Z-score BMDt. Odds Ratio (OR) values
equaled: 1.01 (95%Confidence Interval (95%CI) 1.00-1.02) for osteocalcin (p=0.006), and 0.66 (95%CI 0.42-1.03; p=0.07)
for Z-score BMDt. In patients with reduced bone mass, factors related to fractures were: osteocalcin (0.04) and carriage of
BsmI b (0.07) or ApaI a alleles (0.08). ORs were 1.01 (95%CI 1.00-1.02) for OC, 0.29 (95%CI 0.07-1.14) for BsmI,
and 2.13 (95%CI 0.91-4.99) for ApaI polymorphic allele carriage.
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Conclusions. Carriage of BsmI b allele reduces, while carriage of ApaI a allele and heightened osteocalcin level increase the risk of fractures in children with reduced bone mass.
L04
MIĘDZY DZIECIŃSTWEM A DOROSŁOŚCIĄ: PROBLEMY SZKIELETOWE I ZŁAMANIA
PO ZAKOŃCZENIU WZROSTU
Konstantynowicz J.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: szczytowa masa kostna, wiek rozwojowy, młodzi dorośli, osteoporoza młodzieńcza
Wstęp. Ponieważ nie dysponujemy obecnie jasno sprecyzowanymi wytycznymi International Society for Clinical Densitometry (ISCD) na temat diagnostyki osteoporozy u tzw. młodych osób dorosłych, problemy niskiej gęstości mineralnej
kości (BMD), nadmiernej łamliwości, bólów szkieletowych w tej grupie wiekowej oraz późne konsekwencje osteoporoz
wtórnych rozpoznanych w dzieciństwie stanowią pewną lukę poznawczą, a jednocześnie duże wyzwanie dla klinicystów.
Okres życia przypisany formalnie opiece pediatrycznej zamyka się granicą wieku metrykalnego 18 lat, jednakże fizjologiczna akumulacja minerału szkieletowego trwa jeszcze długo po zakończeniu rozwoju fizycznego i wykracza poza fazę
osiągania ostatecznego wzrostu. W świetle badań w różnych populacjach, uzyskiwanie szczytowej masy kostnej (peak
bone mass, PBM) dokonuje się od końca drugiej do końca trzeciej dekady życia, obejmując zatem bardzo szeroki zakres
wieku. Jednocześnie wiadomo, iż sama PBM nie zawsze odzwierciedla maksymalną wytrzymałość kości, czy też optymalną odporność mechaniczną na złamania, zaś proces modelowania tkanki kostnej (bone modeling) utrzymuje się długo
poza okresem dojrzewania.
Problemem pozostaje więc nie tylko zmiana interpretacji pomiaru densytometrycznego (DXA) z zastosowania Z-score
na aplikację T-score, lecz przede wszystkim identyfikacja przyczyn niskiej BMD, nadmiernej resorpcji kości lub powtarzających się złamań po przekroczeniu progu dorosłości. Oprócz dylematów administracyjnych (kontynuacja opieki przez
specjalności inne niż pediatria) i kwestii dotyczących terminologii, istnieje jeszcze zasadnicza konieczność ustalenia algorytmów postępowania w przypadku osób młodych zagrożonych osteoporozą. Należy pamiętać, że dziewczęta i młode kobiety z niską BMD, nie mając szansy na zwiększenie masy kostnej przez kolejne etapy życia, stanowią grupę ryzyka przyszłej osteoporozy pomenopauzalnej. Podobnie, szereg schorzeń przewlekłych i czynników jatrogennych powodujących
wtórną osteoporozę w okresie rozwojowym (choroby metaboliczne, genetyczne, zaburzenia odżywiania, celiakia, hipogonadyzm, niskorosłość i zespół Turnera, zaburzenia endokrynologiczne, farmakoterapia padaczki, steroidoterapia, niewydolność nerek, przeszczepy narządowe) przechodzi wraz z pacjentami w okres dorosłości. Sytuacja ta dyktuje konieczność
stworzenia standardów diagnostyki, monitorowania i zindywidualizowanego leczenia młodych osób dorosłych zagrożonych osteoporozą.
L04
BETWEEN CHILDHOOD AND ADULTHOOD: BONE HEALTH AFTER COMPLETION OF GROWTH
Konstantynowicz J.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Key words: peak bone mass, childhood, young adults, pediatric osteoporosis
Objectives. The official position statement of the International Society for Clinical Densitometry (ISCD) does not
clearly define recommendations regarding low bone mineral density (BMD), skeletal pain or fragility in young adults. There are no guidelines established for young male or female patients who suffered from pediatric secondary osteoporosis
either. Although the age range typically assigned to pediatric care closes by 18th year of life, the physiological bone mineral accretion continues beyond the final height completion. Based on available evidence, peak bone mass (PBM) is achieved through second to the end of third life decade. However, the PBM alone does not necessarily reflect maximum bone
strength or anti-fracture resistance, while bone modeling may be maintained after puberty. The major issue in young adults
is not only an appropriate interpretation of DXA results (using or misusing Z-scores and T-scores) but the detection of causal
pathways of low BMD, increased bone resorption or repeated fractures in post-puberty. There is a need of new algorhythms and concepts regarding young adults at risk of osteoporosis. For example, some diagnostic procedures should be developed focusing on girls and young women with extremely low BMD as these female patients will not have possibility to
increase their bone mineral accumulation and remain at risk of future postmenopausal osteoporosis. Furthermore, several
chronic conditions and medical treatments used in childhood and adolescence implicate secondary osteoporosis and produce the burden of future osteoporosis and risk of fragility after the age of 18. These factors include chronic metabolic disorders, genetic diseases, eating disorders, celiac disease, hypogonadism and endocrine disorders, short stature and Turner
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syndrome, epilepsy treatment, prolonged steroid use, renal failure, transplant recipients and others). As all the above conditions are transferred into adulthood, standard diagnostic procedures, monitoring, preventive strategies and individualized
management should be considered in the specific age group.
L05
RYZYKO OSTEOPOROZY PO LECZENIU W DZIECIŃSTWIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ
– PROBLEM TEORETYCZNY CZY PRAKTYCZNY?
Muszyńska-Rosłan K.
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 15-274 Białystok,
ul. Waszyngtona 17
Słowa kluczowe: osteoporoza, dzieci, nowotwór, późne powikłanie
Wstęp. Osiągnięcia medyczne ostatnich lat pozwoliły na zwiększenie skuteczności leczenia przeciwnowotworowego,
co znacznie zwiększa odsetek dzieci osiągających wiek dorosły. Modyfikacje protokołów terapeutycznych, leczenie skojarzone, chemio i megachemioterapia, udoskonalenie technik chirurgicznych oraz zastosowanie nowoczesnej radioterapii
przyczyniły się do poprawy efektywności leczenia, stały się jednak odpowiedzialne za występowanie (zależnych od rodzaju i agresywności stosowanej w dzieciństwie terapii) odległych działań niepożądanych. Zmniejszenie lub zwolnienie mineralizacji układu kostnego w dzieciństwie często nie manifestuje się klinicznie, może mieć jednak wpływ na wystąpienie
objawowej osteoporozy w wieku dojrzałym. Kompleksowe leczenie choroby nowotworowej, obejmujące chemio, radio
i steroidoterapię wydaje się mieć istotny wpływ na zasoby mineralne układu kostnego. Z chemioterapią związane są zaburzenia odżywienia i wzrastania u dzieci, mielosupresja, częste uogólnione ostre i przewlekłe infekcje, nasilenie procesów
katabolicznych ustroju, uszkodzenie śluzówek przewodu pokarmowego i zaburzenia wchłaniania, mogące mieć znaczenie
w patogenezie zaburzeń mineralizacji układu kostnego.
Najczęściej badaną grupą są pacjenci po leczeniu w dzieciństwie ostrej białaczki limfoblastycznej (z uwagi na stosowanie wszystkich potencjalnie szkodliwych dla układu kostnego rodzajów terapii), znacznie mniej doniesień dotyczy pacjentów po leczeniu chłoniaków i guzów litych. Doniesienia autorów bywają sprzeczne, część opisuje niską masę kostną
(Z-score poniżej -2) u 8 do 70% pacjentów leczonych w dzieciństwie z powodu choroby nowotworowej, inni obserwują
prawidłową mineralizację układu kostnego w tej populacji. Interesujący wydaje się również fakt, że częstość złamań w tej
grupie pacjentów nie jest skorelowana z niską masą kostną.
Przedstawiony przegląd aktualnych doniesień na temat długofalowych ocen zaburzeń mineralizacji, u pacjentów po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej oraz doświadczenia własne być może pozwolą odpowiedzieć na pytanie,
czy ryzyko osteoporozy w tej populacji pacjentów stanowi problem teoretyczny czy praktyczny.
L05
CHILDHOOD CANCER SURVIVORS ARE AT RISK FOR OSTEOPOROSIS – IS THE THEORETICAL
OR PRACTICAL PROBLEM? REVIEW.
Muszyńska-Rosłan K.
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 15-274 Białystok,
ul. Waszyngtona 17
Keywords: osteoporosis, children, cancer, late effect
Objectives. Published data show that increasing number of survivors of childhood cancer is now reaching adulthood.
This population represent a specific group at risk for many health problems, including skeletal complications and osteoporosis. Some, but not all, studies demonstrated that reduced bone mineral density (BMD) is an important sequela after childhood cancer treatment.
The major factors leading to decreased bone mass in survivors are: the disease itself, used therapy (glucocorticoids,
methotrexate or cranial/local irradiation), as well as decreased physical activity in children treated for cancer.
However, there have been inconsistencies in studies evaluating the effect of childhood cancer and its treatment on BMD
after therapy. Of all cancer survivors, those children treated for acute lymphoblastic leukemia have been studied most
extensively (probably due to the specificity and multiplicity of adverse effects on bone tissue resulting from the complex
treatment used), however, less information have been published about factors modulating bone mineral density in survivors of lymphomas or solid tumors. Different authors demonstrated BMD lower than 1-2 standard deviations (SD) below
age-matched controls in range from 8 to 70%, others have shown no difference in BMD in childhood cancer survivors.
There are some patients treated for childhood cancer with higher prevalence of fracture, interestingly the higher fracture
rate seems to be not associated with low bone mass. Is bone strength impaired and what are the risk factors? Are these
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patients at increased risk for osteoporosis or bone fractures? What are the relations between bone mineral density and fracture risk in childhood cancer survivors? How can bone strength be improved? Review of literature and own experiences.
L06
OCENA PRZEBUDOWY KOSTNEJ NA PODSTAWIE BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH ORAZ OCENY
MARKERÓW KOSTNYCH U DZIEWCZĄT Z JADŁOWSTRĘTEM PSYCHICZNYM
Roztoczyńska D.
Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CMUJ
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, densytometria, N-Mid-Osteokalcyna, Serum Cross Laps
Cel. Ocena przebudowy kostnej na podstawie badań densytometrycznych oraz oceny markerów kostnych u dziewcząt
z J. P. w okresie wyniszczenia oraz czasie 3 lat leczenia.
Materiał i metody. Trzyletnią obserwacją objęto 36 dziewcząt z J. P., mediana wieku wynosiła 16,12 lat, BMI 16
kg/m2, czasu trwania wtórnego braku miesiączki 9 mies., a czasu trwania choroby 10 mies. Podstawą leczenia była psychoterapia oraz leczenie dietetyczne. W przypadku obniżonej gęstości mineralnej kości (Z-score < -1,0 SD), stosowano preparaty wapnia i witaminy D3. U dziewcząt z wtórnym brakiem miesiączki trwającym ponad 12 miesięcy stosowano estrogenowo-progesteronową terapię zastępczą.
Metody. Co 6 miesięcy wykonywano badania: antropometryczne, biochemiczne (stężenie wapnia, fosforu, fosfatazy
alkalicznej w surowicy krwi oraz kalciurię w dobowym moczu), hormonalne (w surowicy krwi stężenie estradiolu, LH,
FSH, kortyzolu o. g. 8,00 oraz wydalanie kortyzolu w dobowym moczu), badanie densytometryczne kręgosłupa AP, metodą DEXA „Lunar” oraz badanie markerów kościotworzenia – N-Mid-Osteokalcyny i resorpcji kostnej-Serum Cross Laps.
Wyniki. W czasie 3 lat leczenia dziewcząt z J. P. uzyskano przyrost wartości BMI oraz stężenia estradiolu (p<0,01),
przyrost stężenia IGF1 oraz spadek stężenia kortyzolu w moczu dobowym (p<0,05). Najniższą gęstość mineralną kości
stwierdzono po roku i po dwóch latach leczenia. Uzyskana po trzech latach poprawa mineralizacji kości charakteryzowała się medianą Z-score -1,2 SD, identyczną jak w chwili rozpoczęcia leczenia. W okresie wyniszczenia, porównano wyniki oznaczeń N-Mid-Osteokalcyny i Serum Cross Laps w grupie z J. P. z wynikami w grupie kontrolnej, wykazując najwyższe stężenia markera resorpcji kostnej – Serum Cross Laps oraz najniższe wartości markera syntezy kości N-Mid–Osteokalcyny. Mediana wartości Mid-Osteokalcyny w grupie dziewcząt chorych na J. P. była znamiennie niższa niż w grupie
dziewcząt z grupy kontrolnej. Nie zaobserwowano znamiennej zależności pomiędzy stężeniami wymienionych markerów
kostnych, a wskaźnikami Z-score i BMI. W okresie wyniszczenia wykazano ujemną korelację pomiędzy markerem resorpcji kości Serum Cross Laps, a stężeniem IGF-I (p<0,05), wartością LH (p<0,01) oraz FSH (p<0,01) oraz dodatnią korelację ze stężeniem kortyzolu w moczu dobowym (p<0,01) i stężeniem kortyzolu w surowicy krwi (p<0,05). U dziewcząt z J.
P. w kolejnych miesiącach stężenia Serum Cross Laps obniżały się, osiągając najniższą wartość po 36 miesiącach leczenia.
Jednocześnie zaobserwowano wzrost wartości markera syntezy kostnej N-Mid-Osteokalcyny, której najwyższą wartość zaobserwowano po 18 i 24 miesiącach leczenia. Wartości N-Mid Osteokalcyny w czasie trzech lat leczenia korelowały dodatnio ze stężeniem IGF-I i stężeniem fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi (p<0,01) oraz ze stężeniem estradiolu
(p<0,05). Wykazano ujemną korelację (p<0,01) pomiędzy stężeniem kortyzolu, a stężeniem N-Mid-Osteokalcyny w surowicy krwi.
Wnioski. 1. U dziewcząt z J. P. stwierdza się obniżenie gęstości mineralnej kości, które nie ulega normalizacji w czasie 3 lat, pomimo leczenia i poprawy somatycznej chorych. 2. Patomechanizm osteoporozy u chorych na J. P. jest wieloczynnikowy. Niedożywienie, hypoestrogenizm, niskie stężenie IGF-I oraz hiperkortyzolemia są głównymi czynnikami
wpływającymi na syntezę i resorpcję kości. 3. Utrata masy kostnej u chorych na J. P. jest związana ze zmniejszeniem kościotworzenia, przy względnym nasileniu resorpcji kostnej. Wraz z poprawą stanu odżywienia stwierdza się wzrost kościotworzenia i zmniejszenie resorpcji kostnej.
L06
BONE REMODELLING EVALUATION BASED ON DENSITOMETRY AND BONE MARKERS LEVEL
IN GIRLS SUFFERING FROM ANOREXIA NERVOSA
Roztoczyńska D.
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L07
THE IOF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN REGIONAL AUDIT „EPIDEMIOLOGY, COSTS
AND BURDEN OF OSTEOPOROSIS IN 2010”
Lesnyak O. et al. (on behalf of the group of contributors)
Department of Family Medicine, Ural State Medical Academy, 3, Repina street, Yekaterinburg 620219 Russian Federation
Keywords: osteoporosis, epidemiology, socioeconomic burden
Worldwide, osteoporosis and resulting fractures constitute a major public health burden with often devastating consequences, leading to increased levels of morbidity and mortality.
Aim. The aim of this study was to estimate the incidence, prevalence and burden of osteoporosis and fractures in the
Eastern European and Central Asian region.
Material and methods. The study was organized by the International Osteoporosis Foundation (IOF). The local
experts from 21 countries performed a search for relevant information on epidemiology, risk factors and socioeconomic
burden of osteoporosis and fractures in their countries.
Results. It is clear from the Audit that osteoporosis and fractures are and will continue to be a major public health burden in the region, escalating as the proportion of people over 50 years of age increases. Although osteoporotic fractures are
greatly under recognized as a major health problem leading to lack of diagnosis and treatment. In the majority of the countries it is a great lack of epidemiological studies and official statistics and formal hip or fragility fracture registries. Vertebral fractures are common in the region, however very few are diagnosed. Hip fractures are the most devastating fracture.
In some countries, annual morbidity and mortality rates are 30-40%. The main reason for this is the poor standard, and even
complete lack, of specialized care given to patients who have suffered a hip fracture. In many countries the level of hospitalization after hip fracture is extremely low. Thus, in Georgia, rates of hospitalization after hip fracture are estimated to be
only 25%. Conservative methods for managing hip fracture are widespread throughout the region. All these lead to extremely high mortality rates and morbidity rates, with many patients remaining bedridden.
The average daily calcium intake in nearly all countries falls far below the FAO/WHO recommendations. In addition
the majority of populations in the region suffer from severe vitamin D insufficiency. In most countries, DXA technology is
only accessible in main cities. In countries without reimbursement, the population cannot afford DXA examinations. In the
Russian Federation there are only 167 DXA machines for the entire country, with 52% of them in Moscow. Out of the 21
countries presented in this report, only 2 (Republic of Belarus and Bulgaria) consider osteoporosis as a health priority. The
lack of structured government sponsored awareness programmes for both physicians and the public contribute to the
under recognition of osteoporosis. In many countries there are no official government approved national guidelines on osteoporosis diagnosis and treatment.
It is our hope that these findings will serve to focus the attention of governments and health authorities on the devastating and growing problems posed by osteoporotic fractures in the region. In many countries throughout the region the development and introduction of modern unified standards of care for patients with hip fracture, in particular surgical treatment, are urgently required.
L07
AUDYT IOF DLA EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI CENTRALNEJ. OSTEOPOROZA: EPIDEMIOLOGIA,
KOSZTY I OBCIĄŻENIE W 2010
Lesnyak O. et al. (on behalf of the group of contributors)
Department of Family Medicine, Ural State Medical Academy, 3, Repina street, Yekaterinburg 620219, Russian Federation
Słowa kluczowe: osteoporoza, epidemiologia, socjo-ekonomiczne obciążenie
Na całym świecie osteoporoza i wynikające z choroby złamania wraz z negatywnymi konsekwencjami prowadzącymi
do wzrostu zachorowalności i śmiertelności stanowią znaczne obciążenie dla zdrowia publicznego.
Cel. Celem pracy było oszacowanie częstości występowania oraz obciążenia osteoporozą i złamaniami w Europie
Wschodniej i Centralnej Azji.
Materiał i metody. Badanie zorganizowała IOF. Lokalni eksperci z 21 krajów uczestniczyli w poszukiwaniu istotnych
informacji dotyczących osteoporozy i złamań w ich krajach z zakresu: epidemiologii, czynników ryzyka, socjo-ekonomicznych obciążeń.
Wyniki. Z audytu jasno wynika, że osteoporoza i złamania pozostaną głównym problemem dla zdrowia publicznego
w regionach z rosnącym odsetkiem ludzi powyżej 50 roku życia. Złamania osteoporotyczne pozostają w większości nierozpoznane jako główny problem zdrowotny, co prowadzi do braku diagnozy i leczenia. W większości krajów brak jest ba-
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dań dotyczących epidemiologii, oficjalnych statystyk, rejestrów złamań biodra i złamań osteoporotycznych. Złamania kręgów są powszechne w regionie, jednakże rzadko są diagnozowane. Złamania szyjki kości udowej są najbardziej obciążającymi typami złamań. W niektórych krajach roczna zachorowalność i śmiertelność wynosi od 30-40%. Główną przyczyną są słabe standardy lub nawet brak specjalistycznej opieki dla pacjentów, którzy doświadczyli złamania szyjki kości udowej. W wielu krajach odsetek hospitalizacji po złamaniu szyjki kości udowej jest bardzo niski. Przykładowo w Gruzji odsetek hospitalizacji po złamaniu szyjki kości udowej został oszacowany na jedyne 25%. Zachowawcze metody leczenia
złamań szyjki kości udowej są szeroko rozpowszechnione w tym regionie. Prowadzą one do bardzo wysokiej zachorowalności i śmiertelności, pozostawiając pacjenta przykutego do łóżka.
Niemal we wszystkich krajach średnia dzienna podaż wapnia jest dużo niższa niż zaleca FAO/WHO. Co więcej, większość populacji w badanym regionie cierpi z powodu poważnego niedoboru witaminy D. W większości krajów DXA jest
dostępne jedynie w głównych miastach. W krajach gdzie badanie DXA nie jest refundowane ludzie nie mają możliwości
pokrycia kosztów badania. W Rosji znajduje się 167 urządzeń do wykonywania DXA, z czego 52% jest w Moskwie. Z prezentowanych w raporcie 21 krajów tylko dwa uznaje osteoporozę za priorytetowy problem opieki zdrowotnej (Białoruś,
Bułgaria). Brak rządowych programów uświadamiających zarówno lekarzy jak i opinię publiczną przyczynia się do nierozpoznawania osteoporozy. W wielu krajach rząd nie zatwierdził ogólnie obowiązujących wytycznych diagnozowania
i leczenia osteoporozy.
Mamy nadzieję, że nasze badania zwrócą uwagę rządu i opieki zdrowotnej na pustoszące i wciąż rosnące problemy
z powodu złamań osteoporotycznych w badanym regionie. W wielu krajach z badanego obszaru wprowadzenie i rozwój
nowoczesnych, ujednoliconych standardów leczenia pacjentów ze złamaniem bkku (hip fracture), szczególnie leczenia
operacyjnego, jest pilnie potrzebne.
L08
OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA OSTEOPOROZY W PRAKTYCE CODZIENNEJ
Pluskiewicz W.
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Jak zdefiniować pojęcie „skuteczność leczenia”?
Kategorie pojęcia „skuteczność”
• Skuteczność diagnostyczna
• Skuteczność kliniczna.
Skuteczność diagnostyczna
Skuteczność diagnostyczna – badania laboratoryjne
Poprawa wyników badań może być traktowana jako ekwiwalent skuteczności.
Skuteczność diagnostyczna – badania RTG
• Porównania wyników badań RTG może stanowić kryterium skuteczności.
• Porównuje się tylko wyniki badań RTG kręgosłupa.
• Ocena skuteczności terapii polega na wykonaniu pomiarów wysokości trzonów w celu obrazowania stopnia złamania
lub ocenie stopnia kifozy odcinka piersiowego.
Skuteczność diagnostyczna – badania densytometryczne
• Ocena skuteczności dokonywana jest na podstawie porównania różnicy wyników densytometrycznych wyrażonej
w procentach.
• W celu wiarygodnej oceny skuteczności niezbędne jest określenie precyzji danego aparatu w konkretnej pracowni.
• Porównuje się wyniki pomiaru tego samego miejsca szkieletu badanego tym samym urządzeniem.
• Najłatwiej wykazać skuteczność terapii przy pomocy badania BMD kręgosłupa.
• Badania BMD końca bliższego kości udowej są w tym celu mniej przydatne.
Przydatność badań kręgosłupa wynika z:
• Kręgosłup to kość bogata w aktywną metabolicznie kość beleczkową odpowiadającą na leczenie.
• Badania BMD kręgosłupa cechują się dobrą powtarzalnością.
• Zmiana BMD o 3% zwykle jest uznawana jako zmiana rzeczywista.
Niższa przydatność badań końca bliższego kości udowej wynika z:
• Przewaga kości zbitej powoduje słabszą odpowiedź na leczenie.
• Badania BMD w tej lokalizacji cechują się niższą powtarzalnością.
• Zmiana BMD o 5% zwykle jest uznawana jako zmiana rzeczywista.
Skuteczność kliniczna
Skuteczność kliniczna – pomiar wzrostu
• Obniżanie się wzrostu może wskazywać na osteoporozę.
• Brak zmian wzrostu w czasie prowadzonej terapii należy traktować jako pośredni ekwiwalent skuteczności.
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Skuteczność kliniczna – ból
• Bóle kostne określane mogą wynikać z współistniejącej osteomalacji.
• Terapia z zastosowaniem witaminy D i wapnia prowadzi do zmniejszenia lub ustąpienia bólów.
Skuteczność kliniczna – złamania
• Obecność złamań to podstawowe kryterium skuteczności terapii osteoporozy.
• Pierwszoplanowy cel terapii to uniknięcie pierwszego złamania, bo każde złamanie osteoporotyczne zwiększa ryzyko
następnego.
• Cel drugorzędowy to uniknięcie kolejnych złamań.
Podsumowanie
• Skuteczność terapii osteoporozy powinna być weryfikowana na poziomie diagnostycznym oraz klinicznym.
• Najważniejsze kryterium skuteczności to występowanie złamań.
• Pozostałe aspekty (ból, dane diagnostyczne) stanowią pomocnicze narzędzie oceny skuteczności terapii.
L08
EVALUATION OF OSTEOPOROSIS TREATMENT EFFICACY IN EVERYDAY PRACTICE
Pluskiewicz W.
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
L09
MARKERY OBROTU KOSTNEGO W PROGNOZOWANIU RYZYKA ZŁAMAŃ I MONITOROWANIU
LECZENIA OSTEOPOROZY
Lorenc R. S., Karczmarewicz E., Kryśkiewicz E.
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Biochemiczne markery obrotu kostnego to fragmenty białkowych elementów strukturalnych kości (lub produkty ich
degradacji) oraz enzymy i białka uwalniane do krążenia w czasie aktywności metabolicznej komórek kościotworzenia
– osteoblastów oraz komórek resorpcji kości – osteoklastów. Markery obrotu kostnego pozwalają na określenie intensywności procesów katabolicznych i anabolicznych przebiegających w kości (procesy kataboliczne obniżają parametry jakościowe oraz ilościowe kości, podczas gdy procesy anaboliczne je poprawiają). Status stężeń markerów jest wynikiem
trzech zachodzących procesów metabolicznych tkanki kostnej: zwiększenia lub zmniejszenia ilości jednostek przebudowy
(BMU), wydłużenia fazy kościotworzenia bądź resorpcji w BMU oraz indukcji procesów kościotworzenia niezależnych
od BMU. Podwyższenie stężeń markerów obrotu kostnego u kobiet po menopauzie jest niezależnym od BMD czynnikiem
ryzyka złamań. Kilka dostępnych badań potwierdza tę zależność również u mężczyzn. Identyfikacja pacjentek z podwyższonym metabolicznym obrotem kostnym w okresie po menopauzie następuje w oparciu o algorytm oparty na badaniach
populacji polskiej. Pomiar stężenia markerów obrotu kostnego ma także istotne znaczenie dla rozpoznania osteoporozy
wtórnej. Pozwala także w krótkim horyzoncie czasowym na ocenę antykatabolicznego efektu leczenia bisfosfonianami, denozumabem i raloxifenem (obniżenie stężeń markerów) oraz anabolicznego efektu terapii PTH (podwyższenie stężeń markerów). Zmiany ich stężeń pod wpływem terapii poprzedzają i korelują z późniejszymi zmianami gęstości mineralnej tkanki kostnej. Dla interpretacji wyników monitorowania leczenia istotne znaczenie odgrywa LSC (najmniejsza znacząca zmiana) wyznaczona dla markerów CTx, OC i P1NP oznaczanych metodą automatyczną w czterech polskich laboratoriach kroskalibrowanych w ramach programów wdrożeniowych Ministerstwa Zdrowia. IOF/IFCC wskazuje na potrzebę opracowania klarownych międzynarodowych standardów oznaczania markerów obrotu kostnego w praktyce klinicznej oraz biorąc
pod uwagę aspekty biologiczno-analityczne zaleca stosowanie markera kościotworzenia – P1NP oraz markera resorpcji
kostnej – CTx oznaczanych w surowicy krwi.
L09
BONE TURNOVER MARKERS IN THE PREDICTION OF THE FRACTURE RISK AND MONITORING
OF OSTEOPOROSIS THERAPY
Lorenc R. S., Karczmarewicz E., Kryśkiewicz E.
Department of Biochemistry and Experimental Medicine, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
Biochemical bone turnover markers (BTMs) are the structural proteins of bone matrix (or the products of their degradation) and enzymes releasing into the circulation during metabolic activity of osteoblasts (the bone-forming cells) and
osteoclasts (the bone-resorbing cells). Biochemical markers of bone turnover reflect the overall rate of catabolic and anabolic processes in the skeleton. The catabolic processes deteriorate the parameters of bone tissue quality and mass, when
the anabolic processes improve them. BTMs status is the effect of three metabolic processes in the skeleton: increases or
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decreases bone multicellular units (BMUs) numbers, extended phases of bone formation or resorption, or initiated of bone
formation processes independently of BMUs. The increase in bone turnover markers concentrations in postmenopausal women is independent of BMD the fracture risk factor. A few available studies confirm this also in men. In diagnostic approach increased BTMs can help to identify postmenopausal women endangered with fractures. BTMs could also be used for
selection individuals for further assessment of secondary osteoporosis. On the same, measurement of BTMs levels before
and after treatment allows the evaluation of effectiveness of antiresorptive therapy with the use of bisphosphonates, denosumab or raloxifen (the decrement in BTMs values) and anabolic therapy with PTH (the increment in BTMs values)
what is later on followed by densitometric changes. According to GLP the data are evaluated with the use of the least
significant change (LSC) calculated in Poland for serum OC, P1NP and CTx with use of Ministry of Health implementation programme. IOF and IFCC recommend that a bone formation marker – P1NP and bone resorption marker – CTx
measured in serum should be used as reference analytes for bone turnover markers in clinical practice. The IOF-IFCC Bone
Marker Standards Working Group considers that the international reference standards for BTMs should be established.
L10
KAMICA NERKOWA A SUPLEMENTACJA WAPNIEM I WITAMINĄ D
Tałałaj M.
Sugerowano, że suplementacja wapniem i witaminą D może zwiększać ryzyko powstawania w nerkach złogów zbudowanych ze szczawianu wapnia i apatytu. Liczne badania wykazały jednak, że właściwej podaży wapnia w diecie towarzyszy
ograniczenie ryzyka tworzenia złogów w drogach moczowych. U osób zdrowych dieta z prawidłową zawartością wapnia
rzędu 1000-1200 mg/dobę idzie w parze ze zmniejszeniem częstości złogów o około 50% w porównaniu z dietą zawierającą 400-600 mg wapnia dziennie. Wyższe spożycie wapnia w diecie przyczynia się do wiązania szczawianów w świetle
jelit oraz ograniczenia ich absorpcji z przewodu pokarmowego i wydalania z moczem. Wykazano, że dodatkowa suplementacja wapnia nie powoduje wzrostu ryzyka kamicy nerkowej o ile całkowite spożycie tego pierwiastka nie przekracza 2000
mg/dobę. Wapń powinien być przyjmowany wraz z posiłkami, aby uniknąć wzrostu kalciurii bez korzyści wynikających
z wiązania szczawianów w świetle przewodu pokarmowego.
U pacjentów z hiperkalciurią absorpcyjną wzrost wydalania wapnia z moczem może przewyższać korzyści związane
ze zmniejszeniem wydalania szczawianów. Ograniczenie spożycia wapnia przez tych pacjentów może jednak przyczyniać
się do obniżenia BMD i wzrostu ryzyka złamań szkieletu. Sugerowano, że należy utrzymać właściwą podaż wapnia zalecając jednocześnie wypijanie dużych ilości płynów oraz dietę zawierającą umiarkowaną ilość białka, małą ilość sodu oraz
dużo potasu i magnezu. Wskazane może być stosowanie tiazydów w połączeniu z uzupełnianiem potasu oraz wysokie dawki witaminy B6.
Suplementacja witaminy D w dawkach stosowanych w prewencji i leczeniu osteoporozy jest uważana za bezpieczną.
Wykazano, że witamina D stosowana przez kilka miesięcy w dawkach do 10.000 IU/dobę nie powoduje hiperkalcemii, hiperkalciurii i tworzenia złogów w nerkach. Sugerowano, że za górny poziom bezpieczeństwa należy uznać stężenie 25-OH
witaminy D w surowicy krwi w wysokości 100 ng/ml. Nie są znane potwierdzone przypadki toksyczności witaminy D, gdy
stężenie 25OHD w surowicy krwi było niższe niż 125 ng/ml. Dla osiągnięcia takiego poziomu konieczne jest przyjmowanie witaminy D doustnie w dawce powyżej 20.000 IU na dobę.
Należy podkreślić, że w wielu badaniach klinicznych czas leczenia pacjentów witaminą D był zbyt krótki, aby doszło
do wytworzenia złogów w układzie moczowym. Sugerowano, że do zatrucia witaminą D, określanego przez poziom 25OHD > 150 ng/ml z towarzyszącą hiperkalcemią i hyperfosfatemią, dochodzi dopiero wtedy, gdy witamina D2 lub
D3 stosowana jest przez kilka lat w dawce co najmniej 10.000 IU dziennie. W większości doniesień nie opisywano, aby hiperkalcemii i hiperkalciurii towarzyszyła kamica układu moczowego.
L10
NEPHROLITHIASIS AND SUPPLEMENTATION WITH CALCIUM AND VITAMIN D
Tałałaj M.
It was suggested that supplementation with calcium and vitamin D can increase the risk of formation of kidney stones
composed of calcium oxalate and apatite. Numerous studies showed, however, that adequate dietary calcium intake is accompanied by a reduced risk of kidney stones. In healthy individuals a diet with normal calcium intake of 1000-1200 mg
per day is associated with a reduction in kidney stone formation of approximately 50% as compared with a diet containing 400-600 mg calcium per day. A higher dietary calcium intake results in binding of oxalate in the bowel, diminished
oxalate absorption from the gut and reduced urinary oxalate excretion. It was shown that additional supplementation with
calcium was not associated with increased risk of kidney stones unless total calcium intake exceeds 2000 mg/day. Calcium
supplements should be taken together with meals to avoid a rise in urine calcium excretion without any advantages of intestinal oxalate binding.
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In patients with an absorptive hypercalciuria the rise in urinary calcium may overhelm a reduction in urinary oxalate.
Any restriction in dietary calcium may result, however, in a reduction of BMD and increased risk of fractures. It was suggested that adequate calcium intake should be provided together with a high fluid intake and a diet with moderate amounts
of protein, small amounts of sodium and rich in potassium and magnesium. Thiazides in combination with potassium supplement as well as high doses of vitamin B6 are the therapeutic alternatives.
Supplementation with vitamin D at the doses used in the prevention and treatment of osteoporosis should be regarded
as safe. It was shown that vitamin D in the doses of up to 10,000 IU per day given over several months did not lead to hypercalcemia, hypercalciuria and kidney stone formation. It was suggested that upper safety limit of serum 25-OH vitamin D
concentration is 100 ng/ml. No cases of confirmed intoxication with vitamin D have been reported at serum 25OHD concentrations below 125 ng/ml. Oral intakes needed to produce such levels are in excess of 20,000 IU/day.
It needs to be stressed that the duration of vitamin D exposure in many clinical trials was too short to form kidney
stones. It was suggested that vitamin D intoxication, defined by 25OHD level > 150 ng/ml associated with hypercalcemia
and hyperphosphatemia, occurs only if vitamin D2 or D3 is given for several years at the dose of at least 10,000 IU per day.
In most reports hypercalcemia and hypercalciuria were not assisted with urinary stone formation.
L11
LEKI PRZECIWBÓLOWE W OSTEOPOROZIE
Tłustochowicz W.
L11
ANALGETIC MEDICATIONS IN OSTEOPOROSIS
Tłustochowicz W.
(Brak streszczenia / no abstract sumbitted)
L12
FRAX IN A PRIMARY CARE SETTING IN EUROPE
McCloskey E.
Professor of Adult Bone Diseases
Academic Unit of Bone Metabolism, Metabolic Bone Centre
Northern General Hospital, Herries Road, Sheffield S5 7AU
Keywords: fracture, risk assessment, clinical risk factors, BMD, interventions, FRAX
FRAX® is a computer based algorithm (http://www. shef. ac. uk/FRAX) that assesses fracture probability in men and
women. The approach uses easily obtained clinical risk factors (CRFs) that can be used alone or with femoral neck bone
mineral density (BMD) to enhance fracture risk prediction, expressed as the 10-year probability of a major osteoporotic
fracture (hip, clinical spine, humerus or wrist fracture) and the 10-year probability of hip fracture. In addition, the FRAX®
model is calibrated for different countries and is currently available for 35 countries worldwide, including 18 countries
within Europe (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Malta, Netherlands, Poland, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK) (version 3.3).
The obvious application of FRAX® is in the assessment of individuals to identify those who would be candidates for pharmacological intervention, and it has been widely used since the launch of the web site. The availability of FRAX necessitates its incorporation into clinical guidelines. Until recently, the majority of clinical guidelines for the management of osteoporosis have
made recommendations for intervention based predominantly on the basis of the T-score for BMD. In the UK and Europe, for
example, guidance for the identification of individuals at high fracture risk was based on an opportunistic case finding strategy
where physicians are alerted to the possibility of osteoporosis and high fracture risk by the presence of clinical risk factors (CRFs)
associated with fracture. This provides a trigger for the measurement of BMD, and treatment was considered in those with a BMD
value that lies in the range of osteoporosis. The recognition that risk factors used to trigger a BMD test are associated with a fracture risk greater than can be accounted for by BMD alone means that their inclusion in fracture risk assessment will increase the
sensitivity for fracture prediction (i. e. detection rate of individuals who would fracture).
Experts in the care of patients with osteoporosis are used to integrating information derived from multiple risk factors.
If a physician is prepared to treat a patient with a T-score of say, −2.5 SD, then intuitively the fact that a patient is additionally taking oral glucocorticoids would lead him to intervene at a higher T-score. By contrast, primary care physicians in
most countries have little expert knowledge and it is this constituency for which FRAX® is primarily designed. The use of
FRAX® with the generation of a number does not, however, replace clinical judgment and education is required for its interpretation in the clinic; this has recently been addressed by a joint IOF/ISCD task force.
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L12
FRAX W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W EUROPIE
McCloskey E.
Professor of Adult Bone Diseases
Academic Unit of Bone Metabolism, Metabolic Bone Centre
Northern General Hospital, Herries Road, Sheffield S5 7AU
Słowa kluczowe: złamanie, oceny ryzyka, kliniczne czynniki ryzyka, interwencje, FRAX
FRAX® jest algorytmem komputerowym (http://www. shef. ac. uk/FRAX), który pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia złamania u mężczyzn oraz kobiet. Metoda wykorzystuje łatwo dostępne kliniczne czynniki ryzyka oraz wynik badania gęstości mineralnej szyjki kości udowej (BMD) w celu lepszego przewidywania ryzyka złamania,
wyrażanego w postaci 10-letniego prawdopodobieństwa osteoporotycznego złamania głównego (biodro, kręgosłup, kość
ramienna, nadgarstek) oraz 10-letniego prawdopodobieństwa złamania biodra. Dodatkowo FRAX® to metoda, która została dostosowana do wielu krajów. Obecnie jest dostępna w 35 krajach na świecie, w tym 18 krajach z Europy (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Malta, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania) (wersja 3.3).
Oczywista korzyść ze stosowania FRAX® to możliwość identyfikacji chorych, kwalifikujących się do objęcia leczeniem farmakologicznym. Możliwość ta znalazła szerokie zastosowanie od momentu uruchomienia strony internetowej.
Dostępność FRAX® wskazuje na jego konieczność włączenia do klinicznych wytycznych. Dotychczasowo większość klinicznych wytycznych, dotyczących postępowania w osteoporozie, zalecało interwencję w oparciu o wyniki T-score oparty na BMD. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii i Europie, wytyczne do identyfikacji osób z wysokim ryzykiem złamania
były oparte na wybieraniu strategii korzystnej dla danego przypadku, gdzie lekarze dowiadywali się o możliwości wystąpienia osteoporozy i wysokiego ryzyka złamań poprzez występowanie klinicznych czynników ryzyka związanych ze złamaniem. To powodowało, że decyzja o leczeniu podejmowana była na podstawie wartości BMD z zakresu osteoporozy.
Czynniki ryzyka wraz z badaniem BMD są bardziej wiarygodnym wskaźnikiem do leczenia niż to może być obliczone
z samego BMD. Oznacza to, że włączenie czynników ryzyka złamań podniesie czułość predykcji złamań (wykrycia ilości
osób zagrożonych złamaniem).
W trosce o opiekę pacjentów z osteoporozą eksperci stosują zintegrowane informacje pochodzące z wieloskładnikowych czynników ryzyka. Jeśli lekarz jest właściwie przygotowany do leczenia pacjenta z T-score, powiedzmy, -2,5 SD, to
intuicyjnie wyczuje, że dodatkowe zażywanie przez niego doustnych glikokortykosteroidów doprowadzi do podniesienia
wartości T-score. Natomiast lekarze pierwszego kontaktu w większości krajów posiadają niewiele specjalistycznej wiedzy,
zatem oni są pierwszorzędnymi adresatami FRAX®. Korzystanie z FRAX® nie zastępuje jednak badania klinicznego. Potrzebna jest również edukacja w zakresie klinicznej interpretacji FRAX®, co ostatnio było tematem obrad panelu ekspertów IOF/ISCD.
L13
TREATMENT OF PATIENTS WITH HIGH FRACTURE RISK (FRAX) AND NORMAL BMD
Resch H.
II. Medical Department KH Barmherzige Schwestern (St. Vincent Hospital), Akademic Teaching Hospital of the Medical
University Vienna, Stumpergasse 13, 1040 Vienna
Keywords: osteoporosis, fracture risk, bone structure, BMD
Background. It is well known that there is a clear relationship between BMD and fracture risk that facilitates the use
of BMD as a predictive factor for the development of osteoporotic fractures. This approach however, has two drawbacks:
its predictive value is rather low in general and its sensitivity further decreases with increasing patients” risk and age. To
achieve a higher sensitivity that is not affected by age, additional clinical risk factors independent of BMD such as e. g.
prevalent rheumatoid arthritis, smoking or excessive alcohol consume have been added to the evaluation. In addition there are diseases affecting bone metabolism, although not validated as risk factors. However, there is evidence that those
diseases are associated with increased fracture risk independently of decreased BMD.
Secondary osteoporosis associated with deterioration of bone structure, only limited bone loss but increased fracture
risk are caused by specific diseases or medication. Approximately 20% of all osteoporotic postmenopausal women suffer
from SOP, 50% of premenopausal osteoporotic women und 75% of osteoporotic men. However, only four secondary causes of osteoporosis (glucocorticoid use, rheumatoid arthritis, current smoking and excessive alcohol use) are validated so
far based on cohort studies. In this context the four mentioned causes that carry a fracture risk are not related to BMD. That
means, FRAX® evaluates patients with one of these risk factors as at risk for fracture independent of their BMD. To over-
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come this discrepancy the development of high resolution bone structure analysis (X-treme CT) has brought new insight
into bone quality and a very special way of defining bone strength independent of bone density. In this context different
pathological mechanism seem to be responsible for the different clinical features of osteoporosis, e. g. there is a different
pathophysiology in steroid induced and postmenopausal bone loss, some of the secondary causes of bone loss and osteoporosis (pHPT, diabetes, etc) seem to have different pathways of the consecutively fracture occurrence. In dependence of the
underlying disease and gender different bone structure compartments (trabecular/cortical) seem to be affected. One of the
possible explanations for the different features is that BMD does not capture all of the factors that contribute to bone
strength, factors that encompass several characteristics of bone tissue at different scales of analysis, such as geometry of
cortical bone, trabecular bone microarchitecture, bone mineralisation and bone turn over. BMD measurements by DXA,
a surrogate method and the current diagnostic gold standard are unable to differentiate between patients with or without
prevalent osteoporotic fractures. When referring to the definition of osteoporosis trabecular and cortical bone microarchitecture constitutes an important component of bone strength and is complementary to bone density.
Aim of our present study is the validation of this novel approach in terms of clinical importance. Therefore, HR-pQCT
results from patients with different kinds of osteoporosis, patients with other clinically reelevant osteologic pathologies
with BMD values which are not below the T-score of -2.5 will be presented.
L13
LECZENIE PACJENTÓW Z WYSOKIM RYZYKIEM ZŁAMANIA (FRAX) I NORMALNYM BMD
Resch H.
II. Medical Department KH Barmherzige Schwestern (St. Vincent Hospital), Akademic Teaching Hospital of the Medical
University Vienna, Stumpergasse 13, 1040 Vienna
Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko złamania, struktura kości, BMD
Wprowadzenie. Obecna zależność pomiędzy BMD a ryzykiem złamania przyczyniła się do zastosowania BMD jako
czynnika przewidującego wystąpienie złamania osteoporotycznego. Podejście to posiada dwie wady: w ogólnym ujęciu jego wartość predykcyjna jest raczej niska, oraz jego czułość spada wraz ze wzrostem ryzyka i wieku u pacjenta. W celu
osiągnięcia większej czułości niezależnej od wieku, należy uwzględnić inne kliniczne czynniki ryzyka, niezależne
od BMD, takie jak: obecność reumatoidalnego zapalenia stawów, palenie lub nadmierna konsumpcja alkoholu. Istnieją
również choroby, które dotykają metabolizm kostny, aczkolwiek nie zostały uznane za czynnik ryzyka. Udowodniono jednak wpływ tych chorób na zwiększone ryzyko złamania, niezależne od obniżonego BMD.
Osteoporoza wtórna związana z pogorszeniem struktury kości, tylko ograniczoną utratą kości, ale zwiększonym ryzykiem złamania spowodowane są specyficzną chorobą lub lekami. Około 20% wszystkich kobiet po menopauzie cierpi z powodu SOP, 50% kobiet z osteoporozą przed menopauzą oraz 75% mężczyzn z osteoporozą. Jednakże tylko cztery z czynników ryzyka wtórnej osteoporozy (stosowanie glikokortykosteroidów, rzs, obecne palenie, nadmierna konsumpcja alkoholu) zostały zatwierdzone na podstawie badań kohortowych. W tym ujęciu cztery wyżej wymienione czynniki, które
wpływają na ryzyko złamania są niezależne od BMD. Oznacza to, że FRAX® ocenia pacjentów z jednym z powyższych
czynników ryzyka, jako ryzyko wystąpienia złamania niezależnie od BMD. Rozbieżność tą można pokonać poprzez analizę struktury kości w wysokiej rozdzielczości (X-treme CT), która wnosi nowe spojrzenie na jakość kości i w szczególny
sposób ocenia wytrzymałość kości, niezależnie od gęstości kości. W takim ujęciu wydaje się, że za różne kliniczne cechy
osteoporozy odpowiadają różne patologiczne mechanizmy, np. inna jest patofizjologia utraty tkanki kostnej z powodu sterydów niż z powodu menopauzy, niektóre wtórne czynniki utraty kości i osteoporozy (pHPT, cukrzyca, itd.) wydają się
mieć różne przyczyny kolejnych złamań. W zależności od choroby podstawowej i płci dotknięte są różne części kości (beleczkowa/korowa). Jednym z możliwych wyjaśnień zróżnicowania tych cech jest fakt, że BMD nie przechwytuje wszystkich czynników, które wpływają na wytrzymałość kości, czynników, które obejmują kilka cech tkanki kostnej przy analizie
z użyciem różnych skal, takich jak: geometria kości korowej, mikroarchitektura kości beleczkowej, mineralizacja kości i przebudowa kości. Pomiar BMD przy zastosowaniu DXA, metoda zastępcza i obecny złoty standard diagnostyczny są niezdolne
do rozróżnienia pacjentów z przebytymi złamaniami lub bez. Odwołując się do definicji osteoporozy, mikroarchitektura kości
beleczkowej i korowej stanowi ważny element wytrzymałości kości oraz jest uzupełnieniem gęstości kości.
Celem pracy jest walidacja nowego podejścia w jego znaczeniu klinicznym. Dlatego zaprezentowane zostaną wyniki
HR-pQTC pacjentów z różnymi rodzajami osteoporozy, pacjentów z innymi klinicznie istotnymi patologiami kostnymi
z wartościami BMD, które nie są T-score -2,5.
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L14
KONTROWERSJE WOKÓŁ SUPLEMENTACJI WAPNIEM I WITAMINĄ D
Marcinowska – Suchowierska E.
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Udokumentowano związek między podażą wapnia i witaminy D a wskaźnikami zdrowotnymi (stan kośćca, upadki,
aktywność fizyczna, choroby układu sercowo-naczyniowego i nadciśnienie tętnicze, nowotwory, zespół metaboliczny, czynność układu immunologicznego, funkcje neuropsychologiczne, rzucawka w ciąży) na podstawie: danych mechanistycznych,
badań na zwierzętach oraz u ludzi. Pytanie zasadnicze dotyczy optymalnej dawki wapnia i witaminy D potrzebnej nie tylko
do promowania zdrowych kości, ale również optymalizacji innych wskaźników zdrowotnych przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka nadmiernej podaży (kamica nerkowa, miażdżyca, incydenty sercowo – naczyniowe) Trudność polega na tym, że
u ludzi dysponujemy głównie badaniami obserwacyjnymi a nie z randomizacją, wskazującymi na zarówno korzystne, jak i niekorzystne oddziaływanie zwiększonej podaży wapnia i/lub witaminy D (w stosunku do zalecanych) na wskaźniki zdrowotne.
W wytycznych profilaktyki i leczenia osteoporozy zaleca się stosowanie wapnia w ilości co najmniej 1200 mg/d. najczęściej w połączeniu z witaminą D w ilości 800 IU/d. Podstawą tych zaleceń są wyniki metaanalizy badań z randomizacją, przeprowadzona przez Tanga i wsp., w których udokumentowano, że podaż wapnia 1200 mg/d samodzielnie lub w połączeniu z witaminą D 800 IU/d zmniejsza ryzyko złamań osteoporotycznych. Tak duża suplementacja wapnia, zwłaszcza
u ludzi starych, zrodziła pytanie kliniczne; czy nie zwiększy się z tego powodu częstość występowania zawału serca
i innych zdarzeń sercowo – naczyniowych w tej grupie osób? Przegląd systematyczny badań z randomizacją z ich metaanalizą przeprowadzony przez Bollanda (opublikowany w sierpniu 2010 roku) wskazuje, że podaż suplementów wapnia
w ilości co najmniej 500 mg/d związana jest z 30% wzrostem częstości występowania zawału (P=0,035) i mniejszym (nieistotnym statystycznie) wzrostem ryzyka udaru mózgu (P=0,11) i umieralności (P=0,18). Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy we wzroście ryzyka łącznie zawału serca, udaru mózgu i/lub nagłego zgonu (P=0,057).
Wyniki przytoczonych badań są sprzeczne z rezultatami niektórych badań obserwacyjnych i interwencyjnych. Badania
obserwacyjne sugerują, że wysokie spożycie wapnia może zmniejszać ryzyko rozwoju chorób naczyniowych. Badania interwencyjne wskazują natomiast, że suplementacja wapnia poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, korzystny wpływ
na lipidy (wzrost HDL, obniżenie TCh) i obniżenie masy ciała, zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu sercowo – naczyniowego. Udokumentowano jednak, że u osób z niewydolnością nerek (w populacji tak dializowanej, jak i bez dializ) podawanie wapnia (celem związania fosforanów) przyśpiesza kalcyfikację naczyń i zwiększa śmiertelność.
W sprawie stosowania suplementacji wapnia u osób z osteoporozą, po ukazaniu się pracy Bollanda stanowisko zajęło American Society of Bone and Mineral Research (ASBMR) (12.08.2010). ASBMR, podał, że u osób suplementowanych nie należy wapnia odstawiać, ponieważ ewentualne ryzyko związane ze stosowaniem suplementów wapnia nie przewyższa korzyści.
Należy podkreślić, że w świetle obecnej wiedzy o działaniu plejotropowym witaminy D i jej powszechnych niedoborach, które wiążą się ze zwiększoną częstością występowania choroby wieńcowej, niewydolności serca, udaru mózgu
i choroby naczyń obwodowych, konieczność suplementacji nie budzi tylu kontrowersji. Pozostaje do ustalenia wielkość
dawki zapewniającej optymalne stężenie 25 (OH) D dla syntezy aktywnej formy witaminy niezbędnej dla ujawnienia jej
korzystnego działania auto- i parakrynnego, czego wykładnikiem klinicznym będzie korzystne oddziaływanie na wskaźniki zdrowotne
L14
CONTROVERSIES RELATED TO CALCIUM AND VITAMIN D SUPPLEMENTATION
Marcinowska-Suchowierska E.
Department of Family Medicine, Internal Diseases and Metabolic Bone Diseases
Medical Center of Postgraduate Education (CMKP), Warsaw
The relation between intake of calcium and Vitamin D and indicators of general health condition (i. e., health of bone,
number of falls, physical activity, cardiovascular diseases, hypertension, neoplasma, metabolic syndrome, immunological
system, neuropsychological function, etc.) has been long shown based on mechanistical data from animal and human studies. The main question pertains not only to the optimal dose of calcium and Vitamin D for healthy bones, but also to improving other health indicators and decreasing the risk of too high intake (i. e., nephrolithiasis, arteriosclerosis, cardiovascular diseases). It is a difficult task because human studies are mainly observational in nature, without randomization,
which results in finding out about benefits and limitations of increased (as compared to recommended) intake of calcium
and Vitamin D on health indicators.
In the guidelines for prevention and treatment of osteoporosis it is recommended to take calcium in the amount of at
least 1200 mg/day, most often in combination with Vitamin D in the amount of 800 IU/day. These recommendations are
based on the results of meta-analysis of randomization studies done by Tang et al. which shows that the intake of 1200
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mg/day of calcium alone or with 800 IU/day of Vitamin D decreases the risk of osteoporotic fractures. Such a large supplementation of calcium, especially in the elderly, raised the question of potentially increased number of heart attacks and
other cardiovascular incidents in this population. A review of randomization studies with their meta-analysis done by
Bolland (published in August 2010) shows that intake of calcium in the amount of at least 500 mg/day is related to a 35%
increase in the frequency of heart attacks (P=0.035) and smaller (statistically insignificant) increase in the risk for stroke
(P=0,11). The probability of increased risk for heart attack, stroke or sudden death was statistically insignificant (P=0,057).
The results of the above mentioned studies are not congruent with the results of come observational and interventional
research. Observational studies suggest that high intake of calcium may decrease the risk for the development of vascular
diseases. Interventional studies show that supplementation of calcium has, via a decrease in blood pressure, a beneficial influence on lipids (increased HDL, decreased TCh) and body mass decrease, as well as lower risk for cardiovascular diseases. It
has been shown, however, that in patients with kidney insufficiency (those who undergo dialysis and those who do not) calcium supplementation (aimed at binding of phosphates) speeds up calcification of veins and increases mortality.
After the publication of Bolland’s article, the American Society of Bone and Mineral Research (ASBMR) took a position in relation to calcium supplementation in patients with osteoporosis (August 12, 2010). ASBMR recommended that
patients who receive calcium supplementation should not stop the treatment as the potential risks do not exceed the benefits of supplementation.
It should be stated that today’s knowledge about the plejotropic influence of Vitamin D and the fact that its deficiency may
lead to increased risk for cardiac insufficiency, stroke and insufficiency of arteries, the necessity of supplementation is not as
controversial any more. What needs to be determined is the optimal dosage that results in concentration of 25 (OH) D for Vitamin D that will promote its auto- and paracrinne influence, which will in turn affect positively health indicators.
L15
CO-MANAGEMENT OF FRAGILITY FRACTURES
Maalouf G.
Chairman of the Musculoskeletal Department, Bellevue University Medical Center, Mansourieh-Lebanon
www.bmchcs.com
Keywords: Osteoporosis, Fragility Fracture, Osteo-Geriatrics
Introduction: Worldwide the population shift towards elderly people. In the year 2050, 38.5% of the Japanese population will be over the age of 65 years. More frequent falls and osteoporosis result in a dramatic increase of fragility fractures. In Europe an osteoporotic fracture occurs every 8 seconds.
Main challenges are:
• About 60% of these patients have 3 or more co-morbidities like dementia, heart insufficiency or pulmonary problems.
• High complication and revision rates because of weak bone and suboptimal hardware and poor surgical techniques.
• Unsatisfactory functional outcomes: many of these patients do not return to their previous level of activity and quality
of life.
• Increasing demands of elderly people: Many of them still want to be very active.
• Insufficient prophylaxis for subsequent osteoporotic fractures.
• High readmission rates.
Treatment goals
• To treat pain adequately.
• To fix fractures (mainly hip fractures) as soon as possible and in a way that allows for immediate full weight bearing.
• To avoid surgical and medical complications („single shot surgery”).
• To treat the co-morbidities and medical problems because „it’s more than just a fracture”.
• To return to the same quality of life.
• To prevent secondary fractures.
Solutions for the medical problems of geriatric fracture patients
Because the problems fragility fracture patients have are numerous and not exclusively on the orthopaedic field, they
need to be treated in a model of co-managed care. Geriatric fracture patients are not solely elderly adults but can be seen
more as an independent groups of patients with specific rules of treatment, comparable to pediatrics on the other end of live. The principles of co-managed care are:
• Team approach from admission until completion of rehabilitation
• Interdisciplinary care with co-ownership, protocol driven treatment pathways and a prioritization of patients.
• Consented guidelines for the treatment.
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The treatment may be divided in three phases:
Preoperative assessment
• The general preoperative workup of the geriatric fracture patients has to be divided from a medical stabilization that
may become necessary in selected cases. The preoperative assessment may of the vast majority of patients does not
consume more time than in younger patients if organized well.
• Fragility fracture patients may not stay longer than absolutely necessary in the emergency department.
• At that point of time the status of the patient should only be optimized if the measure lowers the risk for surgery. If the
risk for surgery may not be influenced in a positive way, the risk has to be taken by the patient, relatives and physicians
without any further delay in time because the risks of delaying surgery then would add to the risk of surgery itself.
Surgical treatment
Postoperative management
• Adequate pain treatment without NSAR
• Fluid and electrolyte balance
• Thromboprophylaxis
• Mobilization and rehabilitation
• Delirium prevention and treatment
• Correction of polypharmacy
• Correction of malnutrition
• Prevention of secondary fractures
Solutions for the surgical problems of geriatric fracture patients
Implants
• In many respects, the locking plates – although not having been designed for osteoporotic bone specifically – have
revolutionized operative care of the fragility fracture.
• Nails with angular stable locking.
• Bicortical screw purchase is necessary.
• Blades instead of screws because blades offer an increased implant bone contact area.
• Augmentation with cement.
Techniques
• Functional reduction with restoration of axes and angles.
• Relative stability with secondary bone healing.
• Long, splinting construct, gentle, indirect maneuvers.
Summary
• The scope of the problem can be better addressed through an orthogeriatric co managed approach
• Comprehensive patient evaluation including geriatric assessment has an impact on improved patient outcome
• In UK, government has decided to reimburse hip fracture care according to its quality – as recorded in the National Hip
Fracture Database.
L15
LECZENIE TOWARZYSZĄCE ZŁAMANIOM OSTEOPOROTYCZNYM
Maalouf G.
Chairman of the Musculoskeletal Department, Bellevue University Medical Center, Mansourieh-Lebanon
www.bmchcs.com
Słowa kluczowe: osteoporoza, złamania osteoporotyczne, osteogeriatria
Wprowadzenie: Światowa populacja starzeje się. W 2050 roku 38,5% populacji japońskiej będzie powyżej 65 roku
życia. Z powodu zwiększonej częstości upadków oraz osteoporozy dramatycznie wzrosła ilość złamań osteoporotycznych.
W Europie co 8 sekund ktoś ulega złamaniu osteoporotycznemu.
Główne wyzwania:
• Około 60% pacjentów posiada 3 lub więcej chorób współistniejących jak: demencja, niewydolność serca, problemy
pulmonologiczne.
• Duża liczba powikłań i rewizji z powodu słabych kości, nieoptymalnego sprzętu i kiepskich technik chirurgicznych.
• Niesatysfakcjonujące wyniki funkcjonalne: wiele pacjentów nie powraca do poprzedniego poziomu aktywności i jakości życia.
• Wzrastające żądania ze strony osób starszych. Wiele z nich nadal chce pozostać bardzo aktywnymi.
• Niewystarczająca profilaktyka kolejnych złamań osteoporotycznych.
• Wysoki wskaźnik ponownych przyjęć do szpitala.
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Cele leczenia:
• Odpowiednie leczenie bólu.
• Wdrożenie leczenia złamań (głównie szyjki kości udowej) najszybciej jak to możliwe, w sposób umożliwiający natychmiastowe całkowite obciążenie.
• Unikanie chirurgicznych i medycznych komplikacji (pojedynczy szybki zabieg).
• Leczenie chorób współistniejących i problemów medycznych ponieważ „to więcej niż tylko złamanie”.
• Powrót do tej samej jakości życia.
• Zapobieganie kolejnym upadkom.
Rozwiązania problemów medycznych pacjentów geriatrycznych ze złamaniem:
Biorąc pod uwagę fakt, że pacjenci ze złamaniami osteoporotycznymi mają liczne problemy, nie tylko z zakresu ortopedii, potrzebują oni modelu leczenia opartego na współdziałającym systemie opieki. Pacjenci geriatryczni ze złamaniami
nie są jedynie osobami w podeszłym wieku. Mogą być rozpatrywani jako oddzielna grupa pacjentów ze specjalnymi sposobami postępowania, porównywalnie jak w pediatrii, tylko że na drugim końcu życia. Zasady współzarządzania opieką są
następujące:
• Zespołowe podejście od rozpoznania do zakończenia rehabilitacji
• Interdyscyplinarna opieka z współwłasnością, zasady postępowania oparte na protokole, stawianie dobra pacjenta
na pierwszym miejscu
• Stałe wytyczne leczenia
Leczenie może być podzielone na trzy fazy:
Przedoperacyjne
• Ogólne przedoperacyjne postępowanie w złamaniu u pacjenta geriatrycznego musi być zależne od medycznej stabilizacji. Może się to okazać niezbędne w wybranych przypadkach. Postępowanie przedoperacyjne, jeśli dobrze zorganizowane, nie zajmie więcej czasu niż u młodszych pacjentów.
• Pacjenci ze złamaniami osteoporotycznymi powinni pozostawać na pogotowiu tylko tyle czasu ile to konieczne.
• W tym czasie należy sprowadzić stan pacjenta do optimum, jeśli zmniejsza to ryzyko zabiegu chirurgicznego. Jeśli nie
ma możliwości obniżenia ryzyka zabiegu, wtedy pacjent, rodzina lub lekarz musi podjąć to ryzyko ponieważ wszelkie
opóźnienia zabiegu chirurgicznego będą w efekcie podnosiły ryzyko samego zabiegu.
Leczenie chirurgiczne
Postępowanie pooperacyjne
• Odpowiednie leczenie bólu bez NSAR
• Równowaga płynowa i elektrolitowa
• Leczenie przeciwzakrzepowe
• Mobilizacja i rehabilitacja
• Profilaktyka i leczenie delirium
• Korekcja polipragmazji
• Korekcja niedożywienia
• Zapobieganie wtórnym złamaniom
Rozwiązania chirurgicznych problemów pacjentów geriatrycznych ze złamaniami
Implanty
• Mimo, iż płyty z podwójnym mechanizmem stabilizacji blokujące płytki nie zostały specjalnie zaprojektowane dla
osteoporotycznej kości, to pod wieloma względami zrewolucjonizowały leczenie operacyjne złamań osteoporotycznych
• Gwoździe z kątowym stabilnym blokowaniem
• Dwukorowe śruby
• Blades zamiast śrub
• Mocowanie z cementem
Techniki
• Funkcjonalna redukcja
• Względna stabilność
• Długie ortezy, delikatne rękoczyny
Podsumowanie
• Poprzez wspólne ortogeriatryczne działanie można lepiej poprowadzić złożoność problemu
• Kompleksowa ocena pacjenta zawierająca ocenę geriatryczną wpływa na wyniki leczenia pacjenta
• W Wielkiej Brytanii rząd zadecydował o zwracaniu kosztów leczenia złamań bkku w zależności od jego rodzaju – jak
podaje National Hip Fracture Database
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L16
LEKI PRZYSZŁOŚCI
Franek E.
Osteoporoza jest jedną z chorób cywilizacyjnych, będącą przyczyną większości występujących w wieku średnim i starszym złamań. Obecne leczenie osteoporozy skupia się na ich zapobieganiu. Jednak z uwagi na fakt, że liczba chorych jest
bardzo duża, jak i na fakt, że dostępne leczenie zapobiega złamaniom jedynie u części chorych, cały czas poszukuje się nowych metod terapii.
Jedną z nich są inhibitory katepsyny K. Katepsyna K jest proteazą, której ekspresja zachodzi selektywnie w osteoklastach i która odpowiedzialna jest za degradację wielu składników macierzy kostnej, w tym kolagenu typu 1. W ciągu ostatnich lat dużo wysiłków poświęcono znalezieniu inhibitorów tego białka i chociaż nie są one jeszcze dopuszczone do leczenia, to przynajmniej trzy z nich, odanacatib, relacatib i balicatib, znajdują się w zaawansowanej fazie badań klinicznych.
I tak, dwuletnie leczenie odanacatibem spowodowało wzrost BMD u kobiet chorych na osteoporozę pomenopauzalną
o 5,5% w kręgosłupie lędźwiowym i o 3,2% w biodrze (podczas gdy u kobiet leczonych placebo wartości te spadły odpowiednio o 0,2 i 0,9%). Równolegle obserwowano spadek stężeń markerów resorpcji kości.
W chwili obecnej toczy się badanie 3 fazy klinicznej, w którym zrandomizowano ponad 16000 pacjentów, a które ocenić ma skuteczność przeciwzłamaniową odanacatibu, podawanego ustnie w dawce 50 mg raz na tydzień, u chorych z osteoporozą pomenopauzalną.
Inne inhibitory katepsyny K, takie jak relacatib lub balicatib, nie są w tak zaawansowanej fazie badań. W chwili obecnej (wejście 23.05.2011) w bazie www.clinicaltrials.gov nie ma żadnych aktywnych badań tych cząsteczek.
Inną cząsteczką, która budzi zainteresowanie już nie tylko biochemików i badaczy przedklinicznych, ale i klinicystów,
jest sklerostyna. Cząsteczka ta hamuje proces kościotworzenia na skutek wiązania się z LPR5 i LPR6, powodując zahamowanie szlaku sygnałowego WNT (być może także poprzez inne mechanizmy). Ekspresja sklerostyny zachodzi przede
wszystkim w osteocytach. Obciążenie mechaniczne kości powoduje zahamowanie jej wydzielania i następową aktywację
osteoblastów.
Opublikowano badanie oceniające bezpieczeństwo i tolerancję przeciwciała przeciw sklerostynie (AMG785). W niewielkiej grupie 72 zdrowych ochotników nie stwierdzono poważniejszych działań niepożądanych, a lek był dobrze tolerowany. Obserwowano także zachęcające wyniki polegające na zwiększeniu BMD i zwiększeniu stężeń markerów kościotworzenia.
Podsumowując, wydaje się, że w niedalekiej przyszłości na rynku mogą pojawić się nowe leki przeciwzłamaniowe,
z których najlepsze wydaja się być inhibitory katepsyny K i przeciwciała przeciw sklerostynie.
L16
MEDICATIONS OF THE FUTURE
Franek E.
L17
ESTIMATION OF BONE MICROARCHITECTURE FROM AP SPINE DXA SCAN
Hans D.
University of Lausanne, Bone Disease Unit, Lausanne, Switzerland
The 1993 Consensus Development Conference defined Osteoporosis as „a systemic skeletal disease characterized by
a „low bone mass” and a „micro-architectural” deterioration of bone tissue, with a consequent increase in bone fragility
and susceptibility to fracture”.
In order to assess the risk of osteoporotic fractures, several non-invasive techniques, based on the attenuation of ionizing radiation, were developed to quantify Bone Mineral Density (BMD). Among these techniques, DXA of the spine and
femur has become the golden standard tool for assessing local BMD. Unfortunately, due to relatively high costs and poor
accessibility, and the expense of DXA devices in certain geographic parts of the world, only a marginal percentage (20%
to ~30%) of women with osteoporosis currently are being diagnosed using DXA [24, 25]. Consequently, a large number of
women at risk remain undiagnosed. In those instances when DXA is either completely or relatively inaccessible, alternative methods are being used, which include quantitative ultrasound (QUS). Moreover, a large overlap in BMD values exists
between the patients who will fracture and those who will not, rendering our fracture prediction with BMD not as efficient
as expected.
Intrinsically it is accepted that defining osteoporosis on the sole basis of bone mineral density reached a/its limit. Indeed, the multifactorial aspect of this disease encourages the current definition of osteoporosis to evolve towards a complex
risk model based on CRF and BMD. Considering these CRFs along with BMD in the assessment of fracture risk, increases
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the sensitivity of screening without sacrificing specificity. Whereas part of the limit of the current use of DXA is currently
being addressed by the concomitant use of CRFs it only partially takes into account the information of bone micro-architecture. Therefore, any additional information about micro-architecture would help to reduce the overlap between fracture
and non fracture subjects.
The trabecular bone score (TBS) is a novel grey-level texture measurement that is based on the use of experimental
variograms of 2D projection images, and is able to differentiate between two 3-dimentional (3D) micro-architectures that
exhibit the same bone density, but different trabecular characteristics. TBS measures the mean rate of local variation of grey
levels in 2D projection images. The TBS is obtained after re-analysis of a DXA exam, and can be compared with BMD,
since both evaluate the same region of bone. In human cadavers, significant correlations have been identified between TBS
and 3D parameters of bone micro-architecture, independent of any correlation between TBS and BMD. Higher scores
reflect stronger and more fracture-resistant micro-architecture, while lower scores indicate bone that is weaker and more
susceptible to fracture. TBS can be retrospectively applied to an existing DXA exam, without the need for any further imaging, and can be compared directly with BMD, since both evaluate the same region of bone. The added value of the TBS
in bone mineral densitometry for fracture risk assessment has been documented in cross-sectional, prospective and longitudinal studies. Indeed, TBS has been found: (1) to be lower in post-menopausal women with a past osteoporotic fracture
compared with age- and BMD-matched women without fracture; (2) to give an incremental increase in the odds ratio for
spine fracture when combined with spine BMD; (3) to be lower in women with (versus without) fractures, irrespective of
whether their BMD met the criteria for osteoporosis or osteopenia; (4) to prospectively predict facture; (5) recapture 1/3 of
the miss-classified fracture according to the BMD WHO definition of osteoporosis alone; and (6) to react differently
according to the type of bone therapy.
Besides presenting the different studies, we will also debate potential use of TBS in clinical routine to complement
BMD.
L17
OCENA MIKROARCHITEKTURY KOŚCI NA PODSTAWIE ZDJĘĆ AP DXA KRĘGOSŁUPA
Hans D.
University of Lausanne, Bone Disease Unit, Lausanne, Switzerland
W 1993 roku Consensus Development Conference zdefiniowało osteoporozę jako: „chorobę systemową szkieletu, charakteryzującą się niską masą kości i upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, ze zwiększoną łamliwością kości i podatnością na złamania”.
W celu stwierdzenia ryzyka złamania osteoporotycznego stworzono kilka nieinwazyjnych technik, opartych na promieniowaniu jonizującym, które obliczają gęstość mineralną kości (BMD). Wśród tych technik, DXA kręgosłupa oraz kości
udowej uznane jest za złoty standard w obliczaniu miejscowego BMD. Niestety z powodu relatywnie wysokich kosztów
i słabej dostępności oraz kosztu urządzeń DXA w niektórych rejonach świata, jedynie marginalny odsetek (20-30%)
kobiet z osteoporozą jest diagnozowany przy użyciu DXA [24, 25]. W efekcie spora liczba kobiet z ryzykiem pozostaje
niezdiagnozowana. W przypadku gdy DXA jest niedostępne lub jego dostępność jest ograniczona, stosuje się alternatywne metody, wśród nich ultrasonografię ilościową (QUS). Oprócz tego, stwierdzono dużą zbieżność między wartościami
BMD u pacjentów, którzy ulegną lub nie ulegną złamaniu, co czyni nasze prawdopodobieństwo złamania, wyliczone
na podstawie BMD, nie tak skuteczne jak przewidywano.
Zaakceptowano, że diagnozowanie osteoporozy jedynie na podstawie BMD dobiegło swojego końca. Rzeczywiście,
wieloczynnikowy charakter choroby sprzyja by obecna definicja choroby rozwinęła się w kierunku kompleksowego modelu ryzyka, opartego na klinicznych czynnikach ryzyka oraz BMD. Uwzględniając kliniczne czynniki ryzyka i BMD
w szacowaniu ryzyka złamania, zwiększa to czułość badania bez utraty jego specyfiki. Mimo, że kliniczne czynniki ryzyka są obecnie stosowane do poprawy oceny ryzyka złamania wraz z badaniem DXA, nadal tylko częściowo bierze się
pod uwagę informacje o mikroarchitekturze kości. Zatem żadna dodatkowa informacja dotycząca mikroarchitektury kości
nie pomoże zmniejszyć zbieżności pomiędzy pacjentami z i bez złamania.
Ocena kości beleczkowej (trabecular bone score TBS) to nowa metoda pomiaru stopniami szarości oparta na eksperymentalnych wariogramach dwuwymiarowej projekcji obrazu, która pozwala na znalezienie różnicy między dwoma trójwymiarowymi mikroarchitekturami. Wskazywana jest taka sama gęstość mineralna kości, a różna charakterystyka kości beleczkowej. TBS mierzy średni wskaźnik miejscowych odcieni szarości w dwuwymiarowej projekcji obrazów. TBS uzyskuje się po ponownej analizie badania DXA. Odkąd BMD I TBS oceniają to samo miejsce w kości, metody są porównywalne. Badając ludzkie zwłoki zaobserwowano istotną korelację pomiędzy TBS i 3D pod względem parametrów mikroarchitektury kości, niezależnie od żadnej korelacji pomiędzy TBS a BMD. Wyższe punkty oznaczają mocniejszą i bardziej
odporną na złamania mikroarchitekturę, podczas gdy niższe punkty wskazują na słabsza i bardziej podatną na złamania
kość. TBS można zastosować jako analizę retrospektywną posiadanego badania DXA, bez potrzeby kolejnego obrazowania, oraz może być bezpośrednio porównane z BMD, odkąd obie metody oceniają to samo miejsce w kości. Dodanie wyniku TBS do gęstości mineralnej kości w ocenianiu ryzyka złamania zostało udokumentowane w badaniach: krzyżowa-
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nych, prospektywnych i przedłużonych. Zaobserwowano, że TBS: 1) jest niższy u kobiet po menopauzie ze złamaniami
osteoporotycznymi w porównaniu do kobiet w tym samym wieku i z tym samym BMD bez złamania; 2) w połączeniu
z BMD kręgosłupa daje większy wskaźnik złamań kręgosłupa; 3) jest niższy u kobiet ze złamaniem w porównaniu do kobiet bez złamania, niezależnie od tego czy ich BMD spełnia kryteria osteoporozy czy osteopenii; 4) prospektywnie przewiduje złamanie; 5) odzyskuje 1/3 błędnie zdiagnozowanych złamań, w odniesieniu do opartej na BMD definicji osteoporozy wg WHO; oraz 6) różnie reaguje w zależności od rodzaju terapii kości.
Oprócz prezentacji różnych badań, będziemy chcieli przedyskutować zastosowanie TBS jako rutynowe narzędzie kliniczne uzupełniające BMD.
L18
FRAX – 2 YEARS OF EXPERIENCE WORLD WIDE
Kanis J. A.
WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical School, UK
FRAX® is a computer based algorithm (http://www. shef. ac. uk/FRAX) that calculates the 10-year probability of
a major fracture (hip, clinical spine, humerus or wrist fracture) and the 10-year probability of hip. Fracture risk is calculated from age, body mass index and dichotomized risk factors comprising prior fragility fracture, parental history of hip fracture, current tobacco smoking, long-term oral glucocorticoid use, rheumatoid arthritis, other causes of secondary osteoporosis and alcohol consumption. Femoral neck bone mineral density (BMD) can be optionally input to enhance fracture risk
prediction. Fracture probability is computed taking both the risk of fracture and the risk of death into account. Fracture probability differs markedly in different regions of the world [Kanis et al, 2002a] so that FRAX is calibrated to those countries where the epidemiology of fracture and death is known (currently more than 30 countries). In addition to the web site, FRAX has been incorporated into the software of densitometers and is available as an application for the i-phone/i-pod.
A major clinical application of FRAX has been its incorporation into clinical guidelines to provide intervention thresholds for treatment. The setting of intervention thresholds varies from country to country since it will depend on 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 assessment guidelines. In the UK, intervention thresholds have
set by age based on the fracture probability equivalent to that of women with a history of a prior osteoporosis related fracture. In North America, FRAX-based intervention thresholds for men and women with osteopenia have been set on the
basis of cost-effectiveness. Irrespective of the manner whereby thresholds are derived, the development of guidelines based
on fracture probability identifies more women at high risk who would benefit from treatment then previous guidelines and
conversely, avoids unnecessary treatment in those at low risk.
L18
FRAX – 2 LATA DOŚWIADCZEŃ NA CAŁYM ŚWIECIE
Kanis J. A.
WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical School, UK
FRAX® jest algorytmem komputerowym (http://www. shef. ac. uk/FRAX), który pozwala na oszacowanie 10-letniego
prawdopodobieństwa złamania głównego (bkku, kręgosłup, kość ramieniowa, nadgarstek) oraz 10-letnie prawdopodobieństwo złamania bkku. Ryzyko złamania jest wyliczane na podstawie wieku, BMI, dychotomicznych czynników ryzyka,
wśród których wymienia się: wcześniejsze złamanie osteoporotyczne, obecność złamań bkku u rodziców, aktualny status
palenia tytoniu, długoterminowe stosowanie glikokortykosteroidów, rzs, inne przyczyny wtórnej osteoporozy, spożywanie
alkoholu. Znana wartość gęstości mineralnej szyjki kości udowej (BMD) zwiększa możliwość predykcji ryzyka złamania.
Prawdopodobieństwo złamania jest wyliczane komputerowo w oparciu o ryzyko złamania oraz ryzyko zgonu. Prawdopodobieństwo złamania różni się znacząco w zależności od regionu świata [Kanis et al, 2002a] dlatego też FRAX jest kalibrowany
dla krajów, w których znane są epidemiologia złamań oraz zgonów (obecnie jest to więcej niż 30 krajów). Oprócz strony internetowej, FRAX został dołączony do oprogramowań densytometrów, oraz jest dostępny jako aplikacja w i-phone/i-pod.
Kliniczne zastosowanie FRAX ma głównie na celu włączenie metody do klinicznych wytycznych, aby umożliwić wyznaczenie progu leczenia. Ustalenie progu leczenia jest zależne od kraju, ponieważ brane są pod uwagę: nasilenie osteoporozy, budżet przydzielony na opiekę zdrowotną, aktualne wytyczne oraz przesłanki ekonomiczne. Wykorzystano kilka
metod w celu udoskonalenia wytycznych postępowania. W Wielkiej Brytanii, próg interwencji został wyznaczony na podstawie wieku w oparciu o prawdopodobieństwo złamania równoważne grupie kobiet z poprzednim złamaniem osteoporotycznym. W Ameryce Północnej ze względu na koszty ustalono próg interwencji dla kobiet i mężczyzn z osteopenią oparty o wyniki z FRAX. Niezależnie od sposobu wyznaczenia progu interwencji, przekształcenie wytycznych w oparte
o prawdopodobieństwo złamania, spowoduje identyfikację większej liczby kobiet z wyższym ryzykiem, które będą czerpały korzyści z leczenia oraz odwrotnie, uniknie się niepotrzebnego leczenia kobiet z niższym ryzykiem.
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WYSTĘPOWANIE ZŁAMAŃ W POPULACJI MAŁOPOLSKI W OBSERWACJI 10-LETNIEJ
A PROGNOZA RYZYKA METODĄ FRAX-PL
Czerwiński E.1,2, Kumorek A.2, Borowy P.2, Milert A.1, Amarowicz J.1, Górkiewicz M.3
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
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Krakowskie Centrum Medyczne Kraków, ul. Kopernika 32, www.kcm.pl
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Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
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Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko złamania, FRAX, BMD, BMI, czynniki ryzyka
Wstęp. Złamania są najistotniejszym problemem osteoporozy. Identyfikacja chorych, którym zagraża złamanie, a zatem wymagają leczenia jest kluczowym zagadnieniem. Stosowane w tym celu badanie densytometryczne okazało się niewystarczające, jako że większość złamań występuje u osób nie spełniających densytometrycznego kryterium osteoporozy.
Metoda FRAX umożliwia 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 małopolskiej. Celem pracy była ocena skuteczności metody FRAX w prognozowaniu złamania na podstawie 10-letniej obserwacji pacjentów w materiale własnym.
Materiał i metoda. W grupie ok. 100.000 pacjentów Krakowskiego Centrum Medycznego (KCM) wylosowano 5092
kobiet w wieku powyżej 50 r. ż, które w latach 1997-2000 zgłosiły się do KCM celem wykonania badania densytometrycznego. Pełną dokumentacją medyczną obejmującą m.in. wynik badania densytometrycznego kręgosłupa lub szyjki kości
udowej dysponowano u 3350 osób. Spośród nich wylosowano grupę 1024 kobiet, u których przeprowadzono w latach
2009-2010 ankietę telefoniczną zwracając szczególną uwagę na wystąpienie nowego złamania w badanym okresie. Dla każdej osoby obliczyliśmy również 10-letnie ryzyko złamania stosując metodę FRAX, dane dla populacji polskiej, opierając
się na wartości BMI oraz BMD dla szyjki kości udowej (n=886). Dysponując informacjami o złamaniach przeprowadziliśmy analizę na ile skuteczne było prognozowanie ryzyka złamania za pomocą narzędzia FRAX.
Wyniki. Średni wiek badanej grupy 63,8 lat (50-79 lat, SD 6,6). Wartości BMD T-score kręgosłupa: śr. -2,3 (-5,9 do
4,0; SD 1,4), BMD T-score szyjki śr. -1,5 (-4 do 2,7, SD 1,1). Średnie BMI w badanej grupie wynosiło 26,9 (od 17,3
do 45,8; SD 4,1). Przebyte złamanie osteoporotyczne zgłaszało 31,6% pacjentek (n=324).
Obliczone metodą FRAX 10-letnie ryzyko głównego (major) złamania osteoporotycznego na podstawie BMI u wszystkich badanych wyniosło śr. 6,2% (od 1,6% do 40%, SD 3,6) i dla bkk udowej (hip) śr. 1,8% (od 0,1% do 23%, SD 1,8).
U 886 kobiet, u których dysponowano danymi BMD T-score szyjki k. udowej, średni FRAX major określono na poziomie 6,2% (1,5% – 50%, SD 4,3), a dla FRAX hip 1,8% (0,0% do 43%, SD 2,6).
Po śr. 11 latach obserwacji średnia wieku osiągnęła 74.5 lat (od 59 do 89, SD 6,7). Nowe złamania wystąpiły u 22,1%
pacjentek (n=227), w tym ponowne u 97 pacjentek (29,9% w grupie z przebytym złamaniem). Liczba chorych z co najmniej jednym złamaniem wzrosła do 44,3% (n=454), a całkowita liczba złamań z 435 do 725. Procent pacjentek, u których wystąpiło nowe złamań w grupie 50-60 lat wyniósł 17.4% vs 25.2 % w grupie 61-71 lat. Średnia wartość FRAX wg
BMD T-score dla zasadniczego złamania (major) w grupie osób, które w okresie obserwacji nie doznały nowego złamania
wynosiła 5,8% (1,5% – 35%, SD 3,9) a u osób, które doznały złamania 7,6% (1,9% – 50%, SD 5,1), dla złamania bkk
udowej (hip) osoby, które nie doznały nowego złamania 1,6% (0,0%-16%, SD 2,0%) vs osoby, które doznały złamania
w okresie obserwacji 2,6% (0,0%-43%, SD 3,9%). Zanalizowano również wpływ przebytego złamania na wynik FRAX.
Otrzymano następujące wyniki: FRAX T-score BMD u osób, które przebyły złamanie śr. 9,1% (19%-50%, SD 5,1), osoby bez przebytego złamania śr. 4,8% (1,5%-23%, SD 2,8).
Podsumowanie. Liczba chorych, którzy doznali conajmniej jednego złamania w okresie 11-letniej obserwacji wzrosła
z 31,6% do 44,3% w całej grupie. Średnie wartości FRAX T-score BMD (major) u pacjentek, które przebyły złamanie były prawie 2-krotnie wyższe w porównaniu do osób bez złamania (9,1% vs 4,8%). Średnie wartości FRAX T-score BMD
(major) u osób, które doznały złamania po 11-latach w porównaniu do osób, które nie uległy złamaniu różniły się nieznacznie (5,8% vs 7,6%).
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INCIDENCE OF FRACTURES IN POPULATION OF MALOPOLSKA IN A 10-YEAR FOLLOW-UP
VS. PROGNOSIS WITH FRAX-PL
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Introduction. Fractures constitute the most important problem of osteoporosis. Identification of patients who are at risk
of fractures and thus should be subject to treatment is a crucial issue. Densitometric examination that has been widely used
so far proved insufficient because of the fact that majority of fractures occurs in patients who do not meet the densitometric criterion of osteoporosis. FRAX allows calculating fracture risk on the basis of BMI or BMD and clinical risk factors.
Taking into consideration substantial differences between populations we decided to verify the method for the population
of Małopolska (Lesser Poland). The aim of the study was to evaluate the efficacy of FRAX in predicting fracture on the
basis of 10-year observation of patients of our clinic.
Materials and methods. 5092 women aged 50 and above were randomly chosen from a group of 100,000 female patients of Krakowskie Centrum Medyczne who applied for densitometric examination from 1997 to 2000. 3,350 patients
from this group had a full medical documentation including spine and femoral neck densitometry examination results.
Next, 1,024 women were randomly chosen and in 2009 and 2010 a telephone survey was performed that focused on a new
fracture in the study period. For every patient we calculated 11-year fracture risk with the online FRAX (http://www. shef.
ac. uk/FRAX) for the Polish population based on BMI and BMD in femoral neck (n=886). Using the data regarding fractures we prepared analysis of the efficacy of fracture risk probability calculated with FRAX.
Results. The study included women aged on average 63.8 (50-79 years, SD 6.6). The average BMD T-score of spine
was -2.13 (-5.9 to 4.0; SD 1.4), the average BMD T-score of neck -1.5 (-4 do 2.7, SD 1.1). The average BMI in the examined group was 26.9 (from 17.3 to 45.8, SD 4.1). 31.6% of patients reported a past fracture (n=324).
The average 10-year risk of major osteoporotic fracture calculated with FRAX on the basis of BMI for all the patients
was 6.2% (from 1.6% do 40%, SD 3.6) and for the proximal femur (hip) it was 1.8 % (from 0.1% do 23%, SD 1.8). The
average FRAX value calculated on the basis of BMD T-score in femoral neck of 886 patients was 6.2% for major fracture
(1.5% – 50%, SD 4.3) and for proximal femur 1.8% (0.0% to 43%, SD 2.6).
After the average observation period of 11 years, the mean age was 74.5 (from 59 to 89, SD 6.7). 22.1% of patients suffered a new fracture (n=227), including 97 patient for whom it was a next fracture (22.9% in the group with a previous
fracture). The number of patients with at least one fracture increased to 44.29% (n=454) and the total number of fractures
rose from 435 to 725. The percentage of patients with new fractures in the age group of 50-60 was 17.4% as compared
to 25.2% in 61-71 group. The mean FRAX value based on BMD T-score for major fracture in the group of patients who
did not sustain a fracture in the observation period was 5.8% (1.5 – 35%, SD 3.9) while for patients with history of fractures it was 7.6% (1.9% –50%, SD 5.1). Corresponding values for the proximal femur (hip) were: 1.6% (0.0%-16%,
SD 2.0%) vs. 2.6% (0.0%-43%, SD 3.9%). The influence of a previous fracture on FRAX result was analyzed and the following was observed: the average FRAX based on T-score BMD for patients with a previous fracture was 9.1% (19%-50%,
SD 5.1), while for patients with no history of fractures it was 4.8% (1.5%-23%, SD 2.8).
Conclusion. Number of patients with at least one fracture increased from 31.6% to 44.3% in the entire group. The average value of FRAX T-score BMD (major) in patients who underwent fracture was almost 2 times higher as compared to
patients without fracture (9.1% vs. 4.8%). The was a small difference between the average value of FRAX T-score (major)
in patients who sustained or not fracture after 11 years in comparison with those who had on fracture (5.8% vs. 7.6%).
L20
POTENCJALNE KRYTERIA DOBORU PACJENTÓW DO LECZENIA OSTEOPOROZY: BADANIA BOS-2
Badurski J. E.1, Kanis J. A.2, Johansson H.2, Dobreńko A.1, Nowak N. A.1, Jeziernicka E. Z.1, Daniluk S.1
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Schemat WHO z 2007 roku postępowania wobec osteoporozy prowadzący do identyfikacji osób potrzebujących leczenia, aby zmniejszyć ryzyko złamania, stawia wymóg znajomości w każdym kraju poziomu populacyjnego zagrożenia złamaniami osteoporotycznymi. Podjęto badania oceny 10-letniego prawdopodobieństwa głównych złamań osteoporotycznych (RB-10 g. z. op.) i złamań biodra (RB-10 b.) na niewyselekcjonowanej grupie 1608 kobiet po 40 roku życia posługując się narzędziem FRAX®BMI i FRAX®BMD wzorowanym na epidemiologii złamań w Anglii (wersja 3.1). Obydwa
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sposoby podobnie oceniły prawdopodobieństwo złamania i w kolejnych dekadach życia ujawniły rosnące RB-10 g. z. op.
od ca. 5% w 5 dekadzie do 25% w 9, średnio – 11%, oraz RB-10 b. odpowiednio od 0,5% do 13%, średnio – 3%. Liczba
złamań rosła do 7 i 8 dekady i malała zgodnie z liczebnością grupy wiekowej. Najczęściej zgłaszanymi czynnikami ryzyka, poza zaawansowanym wiekiem i niskim BMI: przebyte uprzednio złamanie, palenie papierosów i wywiad rodzinny
złamania biodra. Analiza porównawcza badanych parametrów FRAX osób z i bez złamań, wykazała znamienne statystycznie różnice wyłącznie w wieku i w dwukrotnie wyższym RB-10 g. zop. osób ze złamaniami (ca. 18% vs 9%) i RB-10 b.
(ca. 5% vs 2.5%). Przestrzeń <pośrednia> pomiędzy średnim ryzykiem populacyjnym (RB-10 g. z. op. 11% i RB-10 b. 3%)
a ryzykiem osób ze złamaniami (RB-10 g. z. op. 18% i RB-10 b. 9%) mogłaby posłużyć jako punkt orientacyjny: poniżej
w/w wartości – ryzyko <małe>, nie wymagające leczenia, powyżej ryzyko <duże> wymagające interwencji, zaś ta <pośrednia> stanowi wskazanie do badania BMD i ponownej analizy zagrożenia złamaniem.
Od 2008 roku narzędzie oceny ryzyka złamania FRAX jest szeroko stosowane w praktyce. Jego kliniczna użyteczność
wymaga jednak ustanowienia poziomu RB-10, powyżej którego leczenie będzie uzasadnione i rekomendowane. Celem niniejszej pracy była również analiza możliwych progów interwencji w Polsce. Analizowano cztery kryteria/progi: kryterium
A – wg wartości BMD równej lub niższej od T-score -2.5; kryterium B – przebyte złamanie osteoporotyczne niezależnie
od wieku; kryterium C – próg zależny od wieku, i kryterium D – wszystkie kobiety z uprzednim złamaniem oraz te, u których ryzyko złamania równe jest ryzyku kobiet po wcześniejszym złamaniu przy ustalonym wg wieku progu.
Do leczenia kwalifikowałoby się: wg kryterium A – 39% kobiet powyżej 50 r. ż., wg kryterium D – 35%, zaś wg kryteriów B i C – 16%. Przy kryteriach B i C zakwalifikowano by do leczenia kobiety o wyższym ryzyku złamania niż w przypadku kryteriów A i D. Zakładając skuteczność leczenia farmakologicznego jako redukcję ryzyka względnego złamania
o 30%, liczba rekomendowanych do leczenia w celu uniknięcia głównego złamania osteoporotycznego byłaby niższa
przy opcji B i C (13 i 14), niż w przypadku opcji A i D (18).
Największą efektywność wykazują więc progi interwencji równe ryzyku kobiet po wcześniejszym złamaniu. Stosowanie w praktyce klinicznej progu interwencji leczniczej zależnego od wieku może być zatem właściwsze niż jednego wspólnego progu dla wszystkich kobiet po 50 roku życia.
L20
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1
The Polish Foundation of Osteoporosis Research Team, Białystok, Poland
2
World Health Organization Collaborating Centre, University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom
WHO osteoporosis report (2007), which presents therapeutic strategy for patient identification aiming at decreasing
fracture risk, puts a special emphasis on recognizing osteoporotic fracture risk for each country population. We evaluated
efficacy of FRAX®BMI and FRAX®BMD tools for English population (version 3.1) for predicting 10-year probability of
major osteoporotic fracture and of hip fracture on a randomly selected group of 1608 women aged 40 and older. Both methods showed similar results of fracture probability as well as the increase of 10-year probability of major osteoporotic fracture in succeeding decades of age – from apx. 5% in the 5th decade to 25% in the 9th decade (average of 11%). For 10-year
probability of hip fracture it was respectively: from 0.5% to 13% with the average of 3%. The number of fractures increased until the 7th and 8th decade and decreased with the size of age group. The most frequently reported risk factors, apart
from old age and low BMI, were: previous fracture, smoking and family history of hip fractures. Comparative analysis of
FRAX parameters for patients with and without previous fractures showed statistically significant differences only in age
and in 2-fold higher 10-year probability of major osteoporotic fracture in patients with previous fractures (about 18% versus 9%) and 10-year probability of hip fracture (about 5% versus 2.5%). The <mean> range between the average population risk (10-year probability of major osteoporotic fracture 11% and predicting 10-year probability of hip fracture 3%) and
the risk of patients with previous fractures (10-year probability of major osteoporotic fracture 18% and 10-year probability of hip fracture 9%) could be applied as orientation point: below these values – <low> risk with no intervention needed,
above <high> risk requiring intervention, whereas the <mean> calls for BMD examination and re-evaluate fracture risk.
FRAX, the fracture risk assessment tool, has been widely used since 2008. Yet, its clinical applicability makes it necessary to establish the 10-year absolute risk level, above which treatment will be legitimate and recommended. Another aim
of this study was to analyze possible intervention threshold for Poland. Four criteria/threshold were analyzed: criterion
A – BMD equal or lower than -2.5 T-score; criterion B – previous osteoporotic fracture regardless of age; criterion C – age-dependent threshold; criterion D – all women with a previous fracture and those for whom fracture risk equals the risk of
women with a previous fracture with the threshold set according to age.
The following percent of patients would qualify for treatment: for the criterion A – 39% of women aged 50 and older,
for the criterion D – 35%, for the criterion B and C – 16%. Incorporating criteria B and C would qualify for treatment women with higher fracture risk than in case of criteria A and D. Assuming the effectiveness of pharmacological treatment in
reducing the relative risk of fracture by 30%, the number of patients recommended for treatment aiming at major osteoporotic fracture prevention would be lower in case of criteria B and C (13 and 14) than for criteria A and D (18).
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Intervention thresholds that equal risk of women with a previous fracture prove most effective. Adapting age-dependent intervention threshold in clinical practice may be more legitimate than using a single threshold for all women above
the age of 50.
L21
THERAPEUTIC INTERVENTION THRESHOLDS IN EUROPE
Johansson H., Kanis J. A., Odén A., McCloskey E.
WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, UK
Introduction. The aim of this study was to investigate the proportion of individuals having a ten year probability of
fracture above defined thresholds in different European countries.
Methods. A population was simulated based on the distribution of the risk-score among the cohorts used by the WHO
to develop FRAX (an assessment tool of fracture risk) using 10 000 simulations each for eight 5-year age groups from the
age of 50 years. The 10 year probability of a major osteoporotic fracture was calculated for the simulated population for
Spain and the UK, though data for Germany, France, Italy and Poland will be available shortly. The proportion of men and
women with probabilities above defined thresholds were calculated. Two approaches to intervention thresholds were used.
The first used a fixed threshold (e. g. a fracture probability above 15%, irrespective of age). The second approach used age-dependent intervention thresholds equivalent to a woman with a prior fragility fracture as used by the National Osteoporosis Guideline Group (NOGG) in the UK.
Results. With the use of a fixed intervention threshold, 1.5% of men and 13.3% of women from Spain aged 50 years
or more had a probability of a major fracture above a fixed threshold of 15%. The corresponding figures for the UK
were 2.8% and 28.9%, respectively. There were 30-fold more individuals above the threshold in the age-interval 85+ than
in the interval 50-55 years. When using age-specific thresholds equivalent to the probability of a major osteoporotic fracture for a woman with a prior fracture, the proportion of men and women from Spain aged 50 years or more above the threshold was 3.3%, and 20.3%, respectively. The respective figures for the UK were 1.2% and 20.5%. The proportion of
people above the age-specific threshold was rather stable with age.
Conclusion. A fixed intervention threshold across all ages markedly biases treatment towards the elderly and disenfranchises young individuals in whom fracture probability exceeds that equivalent to a woman of the same age with a prior
fragility fracture. When age-specific thresholds are used, the proportion above the threshold is fairly stable with age and
more intuitive to clinical practice.
L21
PRÓG INTERWENCJI TERAPEUTYCZNYCH W EUROPIE
Johansson H., Kanis J. A., Odén A., McCloskey E.
WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, UK
Wprowadzenie. Celem badań było oszacowanie stosunku liczbowego osób mających 10-letnie prawdopodobnieństwo
złamania w zależności od określonych progów interwencyjnych w różnych krajach Europy.
Metody. Populacja była symulowana na podstawie występowania współczynników ryzyka pomiędzy kohortami użytymi przez WHO do utworzenia FRAX (narzędzie do oceny ryzyka złamania) stosując 10 000 symulacji, każda dla 8 pięcioletnich grup wiekowych, rozpoczynających się od 50 r. ż.
Dziesięcioletnie prawdopodobieństwo osteoporotycznego złamania głównego zostało wyliczone dla symulowanych
populacji: dla Hiszpani oraz Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, jak również w niedługim czasie dla Polski. Obliczono udział mężczyzn i kobiet z prawdopodobieństwem powyżej określonego progu. Porównano dwa stosowane progi interwencji. Pierwszy używał stałego progu (np. prawdopodobieństwo złamania powyżej 15% niezależnie od wieku). Drugi
używał progu interwencji zależnego od wieku, równoważnego dla kobiet w tym samym wieku z wcześniejszym złamaniem osteoporotycznym, używanego przez National Osteoporosis Guideline Group (NOGG) w Wielkiej Brytanii.
Wyniki. Stosując stały próg interwencji, 1,5% mężczyzn oraz 13,3% kobiet z Hiszpani w wieku 50 lat lub więcej miało prawdopodobieństwo głównego złamania powyżej stałego progu 15%. Wyniki dla Wielkiej Brytanii wyniosły odpowiednio: 2,8% oraz 28,9%. W przedziale wiekowym 85+ było 30-krotnie więcej badanych powyżej progu, niż w przedziale wiekowym 50-55 lat. Stosując próg interwencji zależny od wieku, który odpowiada prawdopodobieństwu wystąpienia
głównego osteoporotycznego złamania u kobiet z wcześniejszym złamaniem, odsetek mężczyzn i kobiet z Hiszpani w wieku równym lub powyżej 50 r. ż., z wynikiem powyżej ustalonego progu wyniósł: 3,3% oraz 20,3%. Dla Wielkiej Brytanii
wyniki wyniosły odpowiednio: 1,2% oraz 20,5%. Odsetek badanych powyżej progu zależnego od wieku był raczej stabilny względem wieku.
Wnioski. Stosując ustalony próg interwencji niezależny od wieku, okazuje się, że jest on ukierunkowany na leczenie
osób starszych, pomija natomiast osoby młodsze, u których prawdopodobieństwo złamania przekracza równoważne mu ryzy-
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ko stwierdzone u kobiet w tym samym wieku z wcześniejszym złamaniem osteoporotycznym. Stosując próg interwencji zależny od wieku odsetek badanych powyżej progu jest dość stabilny z wiekiem oraz bardziej czuły w praktyce klinicznej.
L22
JAK KWALIFIKOWAĆ DO LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO OSTEOPOROZY NA PODSTAWIE
METODY FRAX®? PROGRAM POMOST
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A., Świrski A., Musiał J., Loth E., Teter P.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa
Słowa kluczowe: osteoporoza, leczenie, FRAX®
Wstęp. Jednym z problemów dotyczących postępowania w osteoporozie jest sposób kwalifikacji do leczenia farmakologicznego lekami przeciwzłamaniowymi. Większość aktualnych ocen kosztoefektywności leczenia w poszczególnych
krajach oparta jest na metodach jakościowych. W Polsce proponuje się przyjąć za wskazanie do leczenia lekami przeciwzłamaniowymi 20% próg 10-letniego ryzyka złamania głównych kości (10-RZ) wyliczonego na podstawie metody FRAX®.
Nie jest znana kosztoefektywność takiej decyzji. Niektórzy autorzy proponują przyjąć różne progi 10-RZ w zależności
od wieku pacjentów.
Cel. Celem pracy była ocena przydatności stosowania 20% granicznej wartości 10-RZ przy kwalifikowaniu do leczenia osteoporozy lekami przeciwzłamaniowymi w odniesieniu do metody jakościowej stosowanej od 5 lat w Krajowym
Centrum Osteoporozy w ramach programu POMOST. Metoda ta została opracowana na podstawie dostępnego piśmiennictwa. Kosztoefektywność decyzji podejmowanych na podstawie tej metody nie jest znana.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 1441 osób (177 mężczyzn i 1264 kobiety) w wieku 68,7±8,1 lat, skierowanych po raz pierwszy do KCO w okresie 2 lat: 2006/2007 i 2008/2009, dotychczas nie leczonych lekami przeciwzłamaniowymi, z dostępnym wynikiem badania DXA biodra. Za kryteria kwalifikacji do leczenia przyjęto w KCO: przebyte
osteoporotyczne złamanie kręgosłupa i biodra niezależnie od wyniku badania DXA oraz przebyte osteoporotyczne złamanie kości przedramienia, złamanie biodra u rodziców, przewlekłe stosowanie glikokortykoidów, wczesną menopauzę (<45
r. ż.), RZS, wiek ≥65 lat dla kobiet i ≥70 lat dla mężczyzn z towarzyszącym odpowiednim wynikiem badania DXA (T-score) w zakresie biodra. U wszystkich wyliczono 10-RZ z wykorzystaniem kalkulatora brytyjskiego. Wyniki analizowano
w 4 podgrupach, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet w wieku poniżej i powyżej granicznej wartości będącej samodzielnym
wskazaniem do badania osteoporozy (mężczyźni – 70 lat, kobiety – 65 lat). Z analizy wykluczono osoby, u których jedynym wskazaniem do leczenia było przebyte złamanie kręgosłupa (32) i biodra (2).
Wyniki. Na podstawie metody stosowanej w KCO do leczenia farmakologicznego zakwalifikowano i poddano dalszej
analizie 441 osób (50 mężczyzn i 391 kobiet) w wieku 73,6±7,1 lat. W grupie kobiet (367 z 849 badanych) w wieku ≥65
lat 10-RZ wynosiło 23,5±10,8% (mediana 21%, 7,5-75%). W grupie kobiet (24/389) w wieku <65 lat 10-RZ wynosiło 18,5±8,8% (mediana 18,5%, 7,5-40%). W grupie mężczyzn (44/101) w wieku ≥70 lat 10-RZ wynosiło 14,8±6,3% (mediana 13%, 6,6-33%). W grupie mężczyzn w wieku <70 lat (6/68) 10-RZ wynosiło 23,3±10,0% (mediana 22%, 8,0-37%).
Wnioski. Przy stosowaniu metody FRAX® przy kwalifikowaniu pacjentów do leczenia farmakologicznego osteoporozy zasadne wydaje się przyjęcie różnych progów kwalifikacyjnych dla mężczyzn (przynajmniej w starszym wieku, grupa
mężczyzn w młodszym wieku była bardzo mała) i kobiet, a w przypadku kobiet, stosowanie różnych przedziałów wartości 10-RZ w zależności od wieku, u starszych wyższych i u młodszych niższych wartości 10-RZ. Na podstawie uzyskanych wyników można zaproponować przesunięcie granicznej wartości 10-RZ będącej wskazaniem do leczenia osteoporozy z 20% do (decyzje mają charakter arbitralny): ok. 15% u kobiet w wieku ≥65 lat, ok. 10% u kobiet w wieku <65 lat
i do ok. 10% u mężczyzn w wieku ≥70 lat.
L22
HOW TO QUALIFY FOR THE PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF OSTEOPOROSIS BASED ON
FRAX®? POMOST STUDY
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A., Świrski A., Musiał J., Loth E., Teter P.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa
Key words: osteoporosis, treatment, FRAX®
Objectives. Appropriate qualification for the treatment of osteoporosis with antifracture medicines is important. The
majority of methods of assessment of the cost-effectiveness of treatment in several countries depend on the qualitative methods of qualification for it. It is proposed in Poland to start the antifracture treatment when 10-year bone fracture risk of
the main bones (10-FR) calculated with FRAX® tool is >20%. The cost-effectiveness of this decision is unknown. Some
authors recommend to use different values of the border 10-FR for different age of patients.
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Aim. The aim of the study was to assess the usefulness of proposed 20% 10-FR as the indicator for pharmacological
treatment in comparison to qualitative method used in National Center of Osteoporosis in Warsaw (KCO) for the last
5 years. This method was based on the available medical literature. The cost-effectiveness of these decisions is unknown.
Materials and methods. The study is a part of POMOST study. There were 1441 patients (177 males and 1264 females) aged 68.7±8.1 years, referred first to KCO during 2 years (2006/2007 and 2008/2009), not treated with antifracture medicines, with available DXA results of femoral neck. Criteria for the treatment were: osteoporotic fracture of spine and hip
irrespective of DXA result, fracture of the forearm bones, hip fracture in parents in past, chronic treatment with corticosteroids, age 65 years in females and 70 years in males, early menopause (<45 years), diagnosis of rheumatoid arthritis
with concomitant appropriate result of DXA of femoral neck (T-score). 10-FR was calculated with British version of
FRAX®. All results were analyzed in 4 subgroups, separately for males and females above and below the age which was
independent indication for diagnostics (70 years in men and 65 years in females). Patients with the fracture of the spine
(32) and hip (2) which were the only indication for treatment were excluded from analysis.
Results. Based on our qualitative method used in KCO 441 patients (50 males and 391 females) aged 73.6±7.1 years
were qualified for pharmacological treatment. In group of women (367 of 849 examined) aged ≥65 years 10-FR was
23.5±10.8% (median 21%, 7.5-75%). In group of women (24/389) aged <65 years 10-FR was 18.5±8.8% (median 18.5%, 7.5-40%). In group of men (44/101) aged ≥70 years 10-FR was 14.8±6.3% (median 13%, 6.6-33%). In group
of men (6/68) aged <70 years 10-FR was 23.3±10.0% (median 22%, 8.0-37%).
Conclusions. When we use FRAX® method to qualify the patients for pharmacological treatment it seems reasonable
to accept different border values of 10-FR as indication for treatment for women and men (at least in older age, the number of younger men in our study was very low) and in women different border values depending on age, higher in older
women and lower in younger ones. Based on our results we propose to change the border value as the indication for treatment from 20% of 10-FR (all proposed decisions are arbitrary) to: about 15% in women aged ≥65 years, about 10% in women aged <65 years and about 10% in men aged ≥70 years.
L23
DENOSUMAB A BISFOSFONIANY; PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Czerwiński E.1,2, Osieleniec J.2
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków, ul. Kopernika 32, www.kcm.pl
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Słowa kluczone: denosumab, bisfosfoniany, osteoporoza, skuteczność, złamania
Denosumab (DSB) i bisfosfoniany (BF) należą do grupy leków antyresorpcyjnych. DSB jest swoistym monoklonalnym przeciwciałem. BF są prostymi związkami chemicznymi, pochodnymi kwasu pirofosforowego. DSB podawany jest podskórnie a BF najczęściej stosuje się doustnie, co wiąże się z ryzykiem powikłań ze strony przewodu pokarmowego. BF wydalane są przez nerki, zatem (zwłaszcza dożylne) nie mogą być stosowane w niewydolności nerek (GFR< 30ml/min dla ibandronianiu i GFR< 40ml/min dla zolendronianu). DSB natomiast może być stosowany niezależnie od wydolności nerek.
DSB działa na drodze biologicznej jako przeciwciało skutecznie eliminując powstawanie i aktywność osteoklasta aż
do jego apoptozy. Kluczowym elementem działania BF jest ich fizyko-chemiczne powinowactwo do hydroksyapatytu kości. BF
powodują zmniejszenie jego rozpuszczalności, co utrudnia adhezję i następnie resorpcję kości przez osteoklasty. Aktywność osteoklastów jest obniżona wtórnie, gdy BF jest resorbowany z hydroksyapatytem kości. Powoduje to trwałe uszkodzenie metabolizmu komórkowego osteoklasta. Efekt antyresorpcyjny DSB jest silniejszy od BF czego miarą są: mniejsza częstość aktywacji,
niższa liczba osteoklastów, mniejsza powierzchnia resorpcyjna. Badania histomorfometryczne owariektomizowanych szczurów
wykazały większą objętość kości beleczkowej i grubości kości korowej w grupie DSB w porównaniu do BF.
Niekorzystnym mechanizmem działania DSB i BF jest zwrotne hamowanie tworzenia kości. Uwidacznia się to równoczesnym obniżeniem markerów tworzenia z markerami resorpcji kości. U pacjentów leczonych DSB zarówno poziom markerów resorpcji, jak i tworzenia kości był niższy w porównaniu do osób leczonych BF. Po zaprzestaniu podawania efekt
działania BF utrzymuje się nawet kilka lat, podczas gdy DSB kilka miesięcy.
Redukcja ryzyka złamania kręgosłupa u leczonych DSB przez 3 lata wyniosła 76% i w porównaniu do BF należała
do najwyższych, podczas gdy ryzyko złamania w grupie placebo było jednym z najniższych (7%). Redukcja ryzyka złamania kręgosłupa w poszczególnych BF wynosiła: alendronian – 47% (placebo 15%), risedronian – 60% (placebo 29%),
zolendronian – 70% (placebo 10,9%).
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L23
DENOSUMAB AND BISPHOSPHONATES; SIMILARITIES AND DIFFERENCES
Czerwiński E.1,2, Osieleniec J.2
Department of Bone and Joint Diseases, Jagiellonian University Collegium Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków, ul. Kopernika 32, www.kcm.pl

1

Key words: denosumab, bisphosphonates, osteoporosis, efficacy, fractures
Denosumab (DSB) and bishoshonates (BF) belong to the antiresorptive medications. DSB is a specific monoclonal antibody while BF are simple chemical compounds, pyrophosphoric acid derivatives. DSB is administered subcutaneously
and BF are most frequently given orally, which brings the risk of gastrointestinal side-effects. BF are excreted by kidneys
and in effect cannot be used, especially in the intravenous form, in case of kidney insufficiency (GFR< 30ml/min for ibandronate and < 40ml/min for zolendronate). DSB can be applied independently of kidney competence.
DSB acts on biological mode as an antibody efficiently eliminating formation and activity of osteoclasts until its apoptosis. The key element of BF activity is their physico-chemical affinity with bone hydroxylapatite. BF diminish its solubility which impedes adhesion and then bone resorption by osteoclasts. Osteoclast activity is secondarily reduced; when BF
is resorbed with hydroxyapatite it permanently damages cell metabolism. Antiresorptive effect of DSB is stronger than that
of BF, which is evident in: lower frequency of activation, lower number of osteoclasts, smaller resorptive surface. A histomorphometric study of ovariectomized rats showed increased volume of trabecular bone as well as cortical bone thickening in DSB group as compared to the BF group.
Coupling of bone formation is a negative mechanism of DSB and BF activity. This results in decrease of both bone formation markers and markers of resorption. In patients treated with DSB both markers of resorption and formation were
lower as compared to those treated with BF. Effect of BF therapy is present for a few years after the end of administration
while effect of DSB is active for a few months.
Reduction of vertebral fracture risk in the group treated with DSB for 3 years was 68% and was one of the highest as
compared to BF, while fracture risk in placebo group was one of the lowest (7%). Reduction of spinal fracture risk for specific BF was: alendronate 47% (placebo-15%), risedronate 60% (placebo 29%), zolendronate 70% (placebo 10,9%).
L24
DENOSUMAB FOR PREVENTION OF FRACTURES
Cummings S. R.
Denosumab acts on the RANK-RANK-ligand (RANKL) system. RANKL is a cytokine that binds to its receptor,
RANK, on the surface of osteoclast precursors and osteoclasts. Binding RANKL to RANK is essential and sufficient to
develop and activate osteoclasts. Interestingly, RANKL is also essential for lactation suggesting that this system evolved
to mobilize calcium from the skeleton to provide milk for newborns.
Denosumab, a fully human monoclonal antibody to RANKL, potently inhibits the differentiation, activity, and survival
of osteoclasts and thereby dramatically decreases bone resorption. Denosumab rapidly decreases bone resorption by about 90% (by serum CTX). This is faster and greater than seen with alendronate. Three years of denosumab every 6 months
increases spine BMD about 9% and total hip BMD by about 6%. It increases BMD at these sites by about 1% more than
alendronate. Unlike bisphosphonates therapy, the effect of denosumab is fully reversible: after discontinuation bone resorption increases above baseline levels and BMD decreases. Resumption of treatment rapidly suppresses resorption again and
restores BMD.
In the FREEDOM trial, denosumab reduced the risk of vertebral fractures 68%, hip fractures 40%, and nonvertebral
fractures 20%. The reduction in risk of nonvertebral fractures was significantly greater (35% decreased risk) in those with
FN BMD ≤-2.5 than women with higher BMD. No cases of osteonecrosis of the jaw (ONJ) or atypical femoral fractures
were observed during about 10,000 woman-years of treatment. Analyses from FREEDOM suggest that denosumab does
not interfere with fracture healing, remains effective and safe in patients with decreased renal function. In an extension of
FREEDOM, the efficacy and safety of denosumab appears to continue at least 5 years. Every 6 monthly subcutaneous treatment with denosumab may improve the poor compliance observed for pills. Denosumab is a cost-effective treatment for
women with osteoporosis.
By acting on the fundamental pathways that control osteoclast development and survival, denosumab has taken treatment of osteoporosis to the limit of fracture reduction that is achievable by inhibiting bone resorption.
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L24
DENOSUMAB W ZAPOBIEGANIU ZŁAMANIOM
Cummings S. R.
Denosumab działa na system RANK-RANK-ligand (RANKL). RANKL jest cytokiną, która wiąże się ze swoim receptorem, RANK, znajdującym się na powierzchni prekursorów osteoklastów oraz osteoklastów. Połączenie RANKL z RANK
jest niezbędne i wystarczające do rozwinięcia i aktywacji osteoklastów. Co ciekawe, RANKL jest niezbędny do laktacji, co
sugeruje, że system ten rozwinął się w celu uwalniania wapnia ze szkieletu i zaopatrywania w nie mleka dla noworodków.
Denosumab, całkowicie ludzkie monoklonalne przeciwciało przeciwko RANKL, potencjalnie wstrzymuje różnicowanie, aktywację i przeżycie osteoklastów, przez co znacznie zmniejsza resorpcję kości. denosumab szybko zmniejsza resorpcję kości o około 90% (CTX w surowicy). Działanie to jest szybsze i większe niż po zastosowaniu alendronianu. Trzy lata ciągłego stosowania denosumabu co 6 miesięcy zwiększa BMD w kręgosłupie o około 9%, kość biodrowa o około 6%.
Obserwowany wzrost BMD jest o około 1% większy niż w przypadku alendronianu. W przeciwieństwie do terapii bisfosfonianami, efekt denosumabu jest całkowicie odwracalny: po odstawieniu leku resorpcja kości wzrasta powyżej poziomu
podstawowego a BMD obniża się. Wznowienie terapii szybko zmniejsza resorpcję i przywraca BMD.
W badaniach FREEDOM denosumab zmniejszył ryzyko złamań kręgów o 68%, złamań bkku (hip) o 40%, pozakręgowe złamania o 20%. Zmniejszenie ryzyka pozakręgowego złamania było istotnie większe (35% zmniejszenie ryzyka) u pacjentów z BMD szyjki kości udowej ≤- 2.5 w porównaniu do kobiet z wyższym BMD. Nie stwierdzono przypadków osteonekrozy kości szczękowej (ONJ) ani atypowych złamań kości udowych w trakcie leczenia 10,000 pacjentolat. Analiza wyników FREEDOM sugeruje, że denosumab nie koliduje z leczeniem złamań, jest efektywny i bezpieczny dla pacjentów z niewydolnością nerek. W rozszerzeniu FREEDOM wykazano, że efektywność i bezpieczeństwo stosowania denosumabu jest utrzymane przez co najmniej 5 lat. Co 6-miesięczne podskórne aplikowanie denosumabu może poprawić słabe
przestrzeganie podaży leku w przypadku pigułek. denosumab jest opłacalna terapią dla kobiet z osteoporozą.
Działając na podstawowe szlaki kontroli rozwóju i przeżycia osteoklastów, denosumab wpływa korzystnie na przebieg
osteoporozy, zmniejszając liczbę złamań. Jest to osiągalne dzięki hamowaniu resorpcji kości.
L25
LONG-TERM EFFICACY AND SAFETY OF DENOSUMAB IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Papapoulos S.
Department of Endocrinology & Metabolic Diseases, Leiden University Medical Center, The Netherlands
There is ample evidence for the safety and efficacy of denosumab at the time of reaching the market. This includes data
from extensions of both phase II and III trials. In the 4-year phase II study, postmenopausal women with a T-score of −1.8
to −4.0 (lumbar spine) or −1.8 to −3.5 (total hip or femoral neck) were randomized to denosumab (1 of 7 different doses),
alendronate or placebo. After 2 years, subjects maintained, discontinued, or discontinued and then reinitiated denosumab;
discontinued alendronate; or maintained placebo for an additional 2 years. In an extension of this study, all subjects received open-label denosumab 60 mg every 6 months (Q6M). In the 124 women who received 6 years” denosumab treatment,
BMD increased by 13.3% at the lumbar spine, 6.1% at the total hip and 1.9% at the distal-third radius compared with
phase II baseline. Reductions in bone turnover markers (BTM) were sustained over the course of continuous denosumab
treatment. The types and incidences of adverse events (AEs) during the extension study were similar to those observed
during the parent study. The 3-year FREEDOM trial established the efficacy and safety of denosumab for the treatment of
postmenopausal women with osteoporosis. All participants who completed FREEDOM were invited to receive denosumab
in an EXTENSION which continues to evaluate denosumab administration for up to 10 years and results are available for 5
years of treatment. In the EXTENSION, all women receive denosumab every 6 months. For the FREEDOM denosumab
group, these data reflect 5 years of continuous denosumab exposure (long-term group). For the FREEDOM placebo group, they reflect 2 years of denosumab exposure (cross-over group). A total of 4550 women enrolled in the EXTENSION
(2343 long-term; 2207 cross-over). Following denosumab administration, similar rapid and large reductions in serum CTX
occurred in both groups. With continuous denosumab exposure, lumbar spine and total hip BMD further increased
for 5-year cumulative gains of 13.7% and 7.0%, respectively. In the cross-over group, BMD increased at the lumbar spine
(7.9%) and total hip (4.1%), during the 2-year denosumab treatment. Yearly incidences of fractures were low and adverse
events did not increase with long-term denosumab administration.
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L25
DŁUGOTERMINOWY EFEKT I BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA DENOSUMABU
W POMENOPAUZALNEJ OSTEOPOROZIE
Papapoulos S.
Department of Endocrinology & Metabolic Diseases, Leiden University Medical Center, The Netherlands
Wielokrotnie udowodniono bezpieczeństwo i efektywność stosowania denosumabu przed jego wejściem na rynek.
W badaniach objęto dane zarówno z przedłużenia fazy II i III badań. W czteroletnim badaniu fazy II, kobiety w okresie pomenopauzalnym z T-score: −1.8 do −4.0 (kręgosłup lędźwiowy) lub −1.8 do −3.5 (total hip lub femoral neck) były randomizowane to grup: denosumab (1 z 7 różnych dawek), alendronian lub placebo. Po 2 latach badani podtrzymywali, zaprzestawali, lub zaprzestawali i ponownie rozpoczynali stosowanie denosumab, zaprzestawali stosowanie alendronianu, lub
podtrzymywali stosowanie placebo przez kolejne 2 lata. W przedłużeniu tych badań, wszyscy badani otrzymali denosumab
(open-label) w dawce 60 mg co 6 miesięcy (Q6M). Wśród 124 kobiet, które przez 6 lat były leczone denosumabem, BMD
wzrosło o 13,3% w kręgosłupie lędźwiowym, 6,1% w badaniu całkowitym b. n. k. u., i 1,9% w dystalnej 1/3 kości promieniowej, w porównaniu do wartości wyjściowych II fazy. Redukcja wskaźników przebudowy kości (BTM) utrzymywała się
w trakcie całego leczenia denosumabem. Typy i incydenty zdarzeń niepożądanych (AEs) podczas przedłużenia były zbliżone do obserwowanych podczas badania pierwotnego. Trzyletnie badania FREEDOM wykazały efektywność i bezpieczeństwo stosowania denosumab w leczeniu kobiet po menopauzie ze stwierdzoną osteoporozą. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli FREEDOM zostali zaproszeni do dalszego otrzymywania denosumabu (EXTENSION), co umożliwi ocenę
wpływu podaży leku po 10 latach stosowania, natomiast są już dostępne wyniki 5-letnie stosowania leku. W EXTENSION
wszystkie kobiety otrzymywały denosumab co 6 miesięcy. Z grupy denosumab (FREEDOM) wyniki badań odzwierciedlają skutek pięcioletniej, ciągłej podaży leku (grupa długoterminowa). Z grupy placebo (FREEDOM) wyniki badań odzwierciedlają skutek dwuletniej, ciągłej podaży leku w grupie krzyżowanej. W sumie w badanu EXTENSION wzięło udział
4550 kobiet (2343 długoterminowo; 2207 grupa skrzyżowana). Po podawaniu denosumabu w obydwu grupach zaobserwowano nagły i duży spadek stężenia CTX. Dzięki ciągłej ekspozycji na denosumab, zaobserwowano w ciągu 5 lat dalszy
wzrost BMD kręgosłupa lędźwiowego oraz BMD całkowitej b. n. k. u., które wyniósł odpowiednio 13,7% i 7%. W grupie
cross-over, BMD wzrosło w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (7,9%) oraz całkowitej b. n. k. u. (4,1%), podczas dwuletniego leczenia denosumabem. Roczny wskaźnik częstości złamań był niski i nie uległ zwiększeniu podczas długoterminowej podaży denosumabu.
L26
WPŁYW RANELINIANU STRONTU NA PRZEBUDOWĘ KOŚCI W OSTEOPOROZIE
Czerwiński E.1,2, Amarowicz J.1
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków, ul Kopernika 32, www.kcm.pl
Słowa kluczowe: stront, przebudowa kości, biopsje kości, osteoporoza
Stront (SR) wpływa bezpośrednio na komórki kostne modyfikując aktywność receptorów wapniowych. Powoduje stymulację tworzenia pre-osteoblastów, ich różnicowanie, co skutkuje tworzeniem kolagenu typu I oraz mineralizacją osteoidu. SR równocześnie modyfikuje działanie układu RANK/RANK Ligand, opóźnia różnicowanie i obniża aktywność
osteoklastów oraz zwiększa ich apoptozę.
U zdrowych szczurów po podaniu SR zaobserwowano zwiększenie objętości kości beleczkowej i korowej oraz wyższą
wytrzymałość mechaniczną kości. W badaniach histomorfometrycznych preparatów owarektomizowanych szczurów wykazano, że SR zmniejsza resorpcję kości o ok. 30%, ale nie obniża tworzenia kości beleczkowej. Dodatkowo stwierdzono
poprawę wytrzymałości mechanicznej kości.
Badania histomorfometryczne wykonane u 133 pacjentek z osteoporozą leczonych SR przez 1-5 lat, wykazały zwiększenie powierzchni osteoblastów – 38% (OSB) oraz tworzenie nowej kości – 10% (MAR – mineral apposition rate). Badanie preparatów w mikro-tomografii komputerowej (mCT) wykazało zwiększenie grubości korowej kości (18%), liczby
beleczek (14%) oraz poprawę wskaźnika modułu struktury kostnej.
W bieżącym roku przedstawiono wyniki największego dotąd badania histomorfometrycznego porównującego wyniki
leczenia SR w stosunku do alendronianu (AL). Badanie obejmowało 268 biopsji wykonanych po 6 lub 12 miesiącach leczenia: SR 2g/d (n=179) lub AL 70mg/tydz. (n=89). Celem pierwszorzędnym badania było określenie różnic pomiędzy
tworzeniem powierzchni mineralizacji wyrażonej jako procent powierzchni kości MS/BS (MS-mineralizing surface/ BSbone surface). Drugorzędnym celem była ocena innych parametrów histomorfometrycznych jak współczynnik tworzenia
kości (BFR bone formation rate) i współczynnik mineralizacji (MAR mineral apposition rate). Po 6 miesiącach leczenia
powierzchnia mineralizacji (MS/BS) w grupie leczonych RS wynosiła 2.94% ±3.73 (n=90), a w grupie AL 0.20% ±0.29
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(n=43), ze znamienną różnicą 2.73% (p<0.001). Po 12 miesiącach różnica zwiększyła się do 4.65% (p<0.001) z MS/BS
wartościami 4.91% ±4.15 w grupie SR (n=89) i 0.28% ±0.57 w grupie AL (n=46). Pomiary współczynnika tworzenia kości BFR były wyższe w grupie SR – po 6 i 12 miesiącach: 0.021µm3/µm²/dzień ±0.024 oraz 0.033µm3/µm²/dzień ±0.027,
w porównaniu do AL – 0.003µm3/µm²/dzień ±0.003 w obu okresach, ze znamienną różnicą w obu przypadkach (p<0.001).
Również współczynnik mineralizacji (MAR) był znamiennie wyższy w grupie SR po 6 miesiącach (0.630µm/dzień ±0.127,
p=0.003) i 12 miesiącach (0.624µm/dzień ±0.094, p=0.009) w porównaniu do AL (0.553µm/dzień ±0.108 w obu czasookresach leczenia). Przeprowadzone badania histomorfometryczne dokumentują znacznie wyższą aktywność kościotworzenia w grupie leczonych SR w porównaniu do AL, która się zwiększa po 12 miesiącach.
Na uwagę zasługują również doniesienia na temat korzystnego wpływu SR na gojenie złamań kości. W modelu zwierzęcym wykazano przyspieszenie i tworzenie silniejszego zrostu. Opisano również 4 przypadki uzyskania zrostu stawów
rzekomych u pacjentów zażywających SR.
L26
EFFECT OF STRONTIUM RANELATE ON BONE REMODELING IN OSTEOPOROSIS
Czerwiński E.1,2, Amarowicz J.1
Department of Bone and Joint Diseases, Jagiellonian University Collegium Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków, ul. Kopernika 32, www.kcm.pl
1
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Strontium (SR) has a direct effect on bone cells by modifying activity of calcium receptors. It stimulates formation of
preosteoblasts and their differentiation, which results in production of type I collagen and mineralization of osteoid. At the
same time SR modifies activity of RANK/RANK Ligand pathway, delays differentiations and decreases activity of osteoclasts and increases their apoptosis.
After administration of SR in healthy rats an increase of cortical and trabecular bone volume was observed as well as an
increase of mechanical strength of the bone. A histomorphometric study of ovariectomized rats showed that SR decreases bone
resorption by 30% but does not decrease trabecular bone formation. Moreover, an increase in bone strength was noted.
A histomorphometric study of 133 female patients with osteoporosis treated with SR for 1-5 years showed a 38% increase of osteoblast surface (OSB) and a 10% new bone formation (MAR – mineral apposition rate). Microtomographic
(CT) scale assessment of bone biopsies proved thickening of cortical bone (18%), increase in the number of bone trabeculae (14%), and increase of the bone structure module index.
This year the results of the biggest so far histomorphometric study on osteoporosis which compares results of SR and
alendronate (Al) therapies were presented. 268 biopsies were performed – 6 and 12 months after beginning of the treatment: SR 2g/day (n=179) or Al 70mg/week. (n=89). The primary aim of the study was to assess differences between mineralization surface production expressed as bone surface percentage MS/BS (MS-mineralizing surface/ BS-bone surface).
Secondary aim was to assess other histomorphometric parameters – BFR (bone formation rate) and MAR (mineral apposition rate). After 6 months of treatment bone mineralization surface (MS/BS) in the group treated with RS was 2.94
± 3.73% (n=90) and in the Al group 0.20 ± 0.2 (n=43), with a significant difference 2.73% (p<0.001). After 12 months the
difference increased to 4.65% (p<0.001) with MS/BS level of 4.91 ± 4.15% in SR group (n=89) and 0.28 ± 0.57% in Al
group (n=46). Results of the bone formation rate were higher in the SR group after 6 and 12 months: 0.021 ± 0.024
and 0.033 ± 0.027 µm3/µm²/day, as compared to the Al group – 0.003 ± 0.003 µm3/µm²/day in both periods, with a significant difference in both cases (p<0.001). Also the mineral apposition rate was significantly higher in the SR group after 6
months (0.630 ± 0.127 µm/day, p=0.003) and 12 months (0.624 ± 0.094 µm/day, p=0.009) as compared to the Al group
(0.553 ± 0.108 µm/day in both periods of treatment).
The performed histomorphometric study proves significantly higher bone formation rate in the group treated with SR
as compared to alendronate, which even increases after 12 months.
It is also worth to mention the information regarding the beneficial effect of SR on fracture healing. Acceleration and
straightening of union was demonstrated on an animal model. Moreover, 4 cases of healing of pseudarthrosis after SR therapy were described.
L27
EFFICACY OF STRONTIUM RANELATE IN FRACTURE RISK REDUCTION IN THE OLDEST OLD
Rizzoli R.
Division of Bone Diseases, Geneva University Hospitals and Faculty of Medicine, Geneva, Switzerland
It is now clearly established that bone loss does not attenuate with age, but continues throughout the whole life. Bone
cortex becomes thinner. This, together with an increased cortical porosity, a destruction of trabecular tridimentional struc-
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ture through trabeculae thinning and perforation, and modifications of material level properties, account for age-dependent
bone mineral loss, and consequent increased bone fragility. With aging there is an increase in bone remodelling rate with
an imbalance between the amounts of bone deposited and destroyed, leading thus to the alterations in bone mass, structure and
material level properties. Preclinical studies have shown that strontium ranelate increases ultimate strength, particularly
through an increase in plastic energy. Thus, bone formed under strontium ranelate treatment is able to withstand greater deformation before fracture while possessing similar elastic properties to normal bone. In the oldest old, the efficacy of strontium ranelate has been extensively explored using preplanned pooled data from 1488 patients aged 80-100 years included
in the SOTI and TROPOS trials. After 1 year, strontium ranelate reduced the risk of vertebral fracture by 59% (P=0.002)
and non-vertebral fracture by 41%. This risk reduction was maintained over 5 years: 31% (P=0.010) in vertebral fractures
and 27% in non-vertebral fractures (P=0.018). Strontium ranelate was well tolerated, with a favorable safety profile. Osteoporosis impacts greatly on quality of life, mainly due to pain and vertebral deformity. Quality of life assessment using QUALIOST® in the SOTI trial (mean age 69.3 years at inclusion) showed beneficial effects of strontium ranelate on physical
and emotional parameters, compared with placebo. Strontium ranelate increased the number of patients free of back pain
(+28% over 4 years vs placebo, P=0.005) and reduced the proportion of patients with height loss by 20% (P=0.003) in the
same population.
The 3D-microcomputerized tomography and histomorphometry analysis of transiliac bone biopsies have demonstrated an
improvement in trabecular (trabecular bone mass, connectivity, microgeometry) and cortical (cortical thickness) microstructure. In a face-to-face study, strontium ranelate had significantly higher effects than alendronate on distal tibia microstructure,
including cortical and trabecular variables, in women with postmenopausal osteoporosis after two years of treatment.
Since osteoporosis requires long-term management in old age, strontium ranelate is particularly suitable for elderly
osteoporotic patients because of its rapid action, proven long-term reduction in fracture risk, especially non-vertebral, and
favorable safety profile.
L27
SKUTECZNOŚĆ RANELINIANU STRONTU W ZMNIEJSZENIU RYZYKA ZŁAMAŃ U OSÓB STARSZYCH
Rizzoli R.
Division of Bone Diseases, Geneva University Hospitals and Faculty of Medicine, Geneva, Switzerland
Powszechnie wiadomo, że utrata masy kostnej nie obniża się wraz z wiekiem, tylko trwa przez całe życie. Kość korowa staje się cieńsza. Powyższy fakt wraz ze wzrostem porowatości kości korowej, destrukcji trójwymiarowej struktury beleczek kostnych w następstwie ich przerzedzenia i pęknięć, oraz modyfikacją właściwości materiału wpływają na zależną
od wieku utratę tkanki kostnej, a w konsekwencji na zwiększoną łamliwość kości. Wraz z wiekiem dochodzi do wzrostu
tempa przebudowy kości z jednoczesnym brakiem równowagi między ilością tworzonej i niszczonej tkanki kostnej, co prowadzi do zmian w masie kości, jej strukturze i właściwościach. Przedkliniczne badania wykazały, że ranelinian strontu
wpływa na wzrost wytrzymałości, a w szczególności na plastyczność tkanki kostnej. Zatem kość uformowana podczas stosowania ranelinianu strontu jest zdolna wytrzymać większe odkształcenia nim dojdzie do złamania, zachowując właściwości elastyczne zbliżone do normalnej kości. U najstarszych pacjentów efektywność ranelinianu strontu została dokładnie
zbadana przy użyciu danych pochodzących z zaplanowanej wcześniej wybranej puli pacjentów: 1488 pacjentów w wieku 80-100 lat, którzy brali udział w badanich SOTI and TROPOS. Po roku, ranelinian strontu obniżył ryzyko złamania kręgu o 59% (p=0,002) oraz niekręgowego złamania o 41%. Obniżenie ryzyka złamania utrzymywało się przez 5 lat: 31%
(p=0,010) w złamaniach kręgu oraz 27% w złamaniach pozakręgowych (p=0,018). Ranelinian strontu był dobrze tolerowany, miał korzystny profil bezpieczeństwa. Osteoporoza ma duży wpływ na jakość życia, zazwyczaj z powodu bólu i deformacji kręgów. Ocena jakości życia, dokonana przy użyciu QUALIOST® w grupie SOTI (średni wiek 69,3 przy włączeniu do badań), wykazała korzystny wpływ ranelinianu strontu na fizyczne i emocjonalne parametry, w porównaniu do placebo. Ranelinian strontu zwiększył liczbę pacjentów bez bólu pleców (+28% przez 4 lata vs placebo, p=0,005) oraz zmniejszył liczbę pacjentów z obniżeniem wzrostu o 20% (p=0,003) w tej samej populacji.
Analiza trójwymiarowej mikrokomputerowej tomografii oraz histomorfometrii biopsji kości biodrowej wykazała poprawę w kości beleczkowej (masa kości beleczkowej, połączenia, mikrogeometria) oraz w mikrostrukturze kości korowej
(grubość kości korowej). W zebranym wywiadzie ranelinian strontu miał statystycznie istotny większy efekt niż alendronian na mikrostrukturę dystalnej części piszczeli, biorąc pod uwagę zarówno kość korową jak i beleczkową, u kobiet z pomenopauzalną osteoporozą po dwóch latach leczenia.
Odkąd osteoporoza wymaga długoterminowej opieki u osób w starszym wieku, ranelinian strontu okazał się szczególnie przydatny w tej grupie pacjentów ze względu na jego szybkie działanie, udowodnione długotrwałe zmniejszenie ryzyka złamań, w szczególności pozakręgowych, oraz korzystny profil bezpieczeństwa.
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L28
SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DŁUGOTERMINOWEGO LECZENIA OSTEOPOROZY
RANELINIANEM STRONTU
Horst-Sikorska W.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Pracownia Metabolizmu Kości
UM Poznań
Osteoporoza to choroba metaboliczna kości zwiększająca ryzyko złamań nawet przy niewielkim urazie lub wręcz samoistnych. Jest chorobą przewlekłą, jednak absolutnie nie wolno postępującą. Jedna na pięć pacjentek dozna kolejnego złamania już w ciągu 1 roku od złamania! (Lindsay, JAMA 2001)
Epidemiologiczna prognoza częstości złamań kręgów w Europie wskazuje, że 56% kobiet i 29% mężczyzn >60 r. ż.
nie poddanych terapii dozna złamania osteoporotycznego (Jones G et al. BMJ 1994).
Celem terapii osteoporozy jest zapobieganie pierwszemu i kolejnym złamaniom osteoporotycznymi. Znajomość etiopatogenezy choroby ułatwia indywidualny wybór optymalnego leczenia.
Kość jest tkanką, która ulega nieustannej przemianie metabolicznej. Naprzemiennie zachodzące cykle resorpcji, kościotworzenia i mineralizacji zapewniają kości optymalne warunki spełniania funkcji motorycznej i strukturalnej. Zarówno przyspieszenie, jak i skrócenie każdego cyklu przemian kości może mieć niekorzystne następstwa. Nadmierne zwolnienie przemian kostnych może prowadzić do powstania kości porcelanowej, a przyspieszenie do tworzenia kości niedostatecznie zmineralizowanej. Czynniki wpływające na aktywność osteoblastów i osteoklastów regulują i kontrolują dynamikę procesów przemian kostnych.
Leki stosowane w terapii osteoporozy powinny przywracać zaburzoną równowagę między nadmierną resorpcją kości,
a niedostatecznym kościotworzeniem. Ranelinian strontu jest unikatowym lekiem wykazującym oba te kierunki działania.
Zmniejsza różnicowanie pre-osteoklastów do osteoklastów, zwiększa ekspresję OPG, stymuluje różnicowanie preosteoblastów działając poprzez receptor wapniowy CaSR, zwiększa syntezę macierzy kostnej. Najważniejszym punktem w ocenie
skuteczności każdego leku stosowanego u chorych z osteoporozą jest wpływ na redukcję liczby złamań o różnej lokalizacji. Badania skuteczności leku wykazały, że w wyniku terapii ranelinianem strontu dochodzi do zmniejszenia ryzyka złamania kręgosłupa i wzrostu BMD w obrębie kręgów lędźwiowych. Badanie SOTI przeprowadzone u 1 649 osób z poprzednio stwierdzonymi złamaniami kręgów wykazało zmniejszenie ryzyka nowych złamań o 49% przy liczbie NNT 9.
Obserwowano redukcję nowych złamań kręgów o 52%, zmniejszenie ryzyka złamań obwodowych i wzrost BMD
w szyjce kości udowej.
Badanie TROPOS, w którym wzięło udział 5091 osób w wieku >74 roku życia wskazało na redukcję ryzyka złamań
o lokalizacji obwodowej o 16%.
Badanie z 2002 roku przeprowadzone przez Meuniera u 1977 kobiet z niską masą kostną w obrębie biodra – BMD neck
T <-2,4SD, wykazało, iż w wyniku leczenia ranelinianem strontu nastąpiła redukcja o 36% liczby złamań w obrębie bliższego końca kości udowej (b. k. k. u.). (Meunier P. et al. J Clin End. Metab 2002).
Szczególną grupą chorych, którzy często nie są uczestnikami badań klinicznych są pacjenci w podeszłym wieku. Trudność polega na częstej w tym wieku wielochorobowości, wynikającej z tego wielolekowości, większej częstości złamań niskoenergetycznych obciążonych najpoważniejszymi powikłaniami. Śmiertelność po złamaniu biodra jest związana z dużą
podatnością na zmiany zapalne, odleżyny, powikłania sercowo-naczyniowe, zakrzepowo-zatorowe. Obraz chorobowy może w tej stresującej dla pacjenta sytuacji wikłać dekompensacja choroby podstawowej. W tak wybranej grupie chorych,
w tej grupie wiekowej (pacjenci po 80 roku życia) badania SOTI i TROPOS wykazały 31% redukcję ryzyka złamań kręgowych oraz 33% redukcję złamań pozakręgowych (biodra, nadgarstka, miednicy, żeber, mostka, obojczyka, ramienia).
Populacja szczególnego ryzyka wystąpienia osteoporozy i jej powikłań to przede wszystkim kobiety po menopauzie. 50-65 lat to najczęstszy wiek wystąpienia złamania osteoporotycznego. W badaniu SOTI wyodrębniono grupę 353 kobiet w tym przedziale wiekowym (50-65 lat) udowadniając w 4 letniej obserwacji leczenia ranelinianem strontu zmniejszenie ryzyka złamań trzonów kręgów o 35% (Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention).
Ważną grupą chorych, u których zachodzi potrzeba zastosowania określonej terapii są pacjenci już wcześniej leczeni
przeciwosteoporotycznie. Ze względu na powszechność zastosowania najczęściej powstaje problem skuteczności leczenia
po terapii bisfosfonianami. W tej grupie chorych po roku terapii ranelinianem strontu zwiększa się liczba miejsc o dużej
aktywności kościotwórczej osteoblastów, przy jednoczesnym ograniczeniu aktywności osteoklastów, co w efekcie powoduje poprawę jakości kości (B. Busse, M. Priemel, B. Jobke J Bone and Mineral Research 2007).
W prowadzonym badaniu porównawczym wobec alendronianu wykazano, że ranelinian strontu ma większy efekt
na zwiększenie grubości części dystalnej kości piszczelowej. Rizzoli R., Laroche M., Krieg MA. Et all Rhematolog Int 2010
Ranelinian strontu i SERM wykazują też skuteczność przeciwzłamaniową u chorych z osteopenią. Seeman E et all J
Bone Miner Res 2008
Ze względu na wagę problemu jaki stanowi osteoporoza i jej powikłania oraz niepokojące dane epidemiologiczne, wątpliwości dotyczące wyboru optymalnego leczenia będą pojawiać się coraz częściej. Zawsze wymagają indywidualnego
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rozpatrzenia opartego na rzetelnej znajomości wytycznych postępowania oraz dokładnej wiedzy dotyczącej wcześniejszego i aktualnego stanu pacjenta.
L28
EFFICACY AND SAFETY OF THE LONG-TERM STRONTIUM RANELATE OSTEOPOROSIS TREATMENT
Horst-Sikorska W.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Pracownia Metabolizmu Kości, UM Poznań
L29
TERIPARATIDE – EFFECTS ON MICROSTRUCTURE OF BONE
Stepan J.
Institute of Rheumatology, Charles University Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
Anabolic drugs are aimed to promote the formation of new bone to restore bone structure that has previously been lost.
PTH promotes differentiation of committed osteoblast precursors in the bone marrow and possibly also in lining cells, and
increases the lifespan of mature osteoblasts and osteocytes by preventing apoptosis. PTH rapidly reduces sclerostin mRNA
and protein production by osteoblasts. A transient reduction of sclerostin production by osteocytes in response to intermittent PTH could reduce osteoblast apoptosis. The anabolic effectiveness of PTH requires that it be administered intermittently to achieve a rapid increase in PTH and a rapid decline to preexisting levels. This intermittent mode results in activation of genes responding specifically to a transiently activated signaling system. 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. The effect of teriparatide on bone microarchitecture was investigated in sixty-six postmenopausal women with osteoporosis (mean age of 68.0
years and mean BMD T-score of -1.7 at total hip and -2.8 at lumbar spine; 62% with prevalent fractures) has been treated 20
µg/day subcutaneous TPTD for 24 months. Thirty-eight stopped previous ALN treatment (10 mg/day or 70 mg/week for
a mean duration of 63.6 months) and switched to TPTD while twenty-eight were treatment naive (TN) previously. Iliac
crest bone biopsies were collected at baseline and endpoint and were analyzed by two-dimensional (2D) conventional histomorphometry (N=35) and three-dimensional (3D) microcomputed tomography (μCT, N=45). A within-group t-test was
carried out on either untransformed or log-transformed data depending on the observed distribution of the data and the normality assumption. Mean activation frequency, an indicator of bone turnover was increased from baseline in both TN and
ALN treated patients (mean change, mean % change, within-group p-value: 0.165 cycles/year, 138%, p=0.002 and 0.212
cycles/year, 359%, p<0.001 for TN and ALN respectively). The more accurate μCT-based 3D indices demonstrated an increase in both trabecular and cortical thickness. There was no difference in 3D changes between the two patient groups. Following 24 months of teriparatide treatment, Cr. D, crack surface density (Cr. S. D) and crack length (Cr. Le) were decreased in
previously ALN treated patients while only Cr. Le was reduced in former TN patients. The changes in microdamage accumulation parameters were not statistically different between the two groups. The results show that after 24 months of treatment,
TPTD therapy improves bone microstructure in patients, irrespective of whether they had received prior ALN antiresorptive
therapy. TPTD reduces microdamage accumulation in iliac crest biopsies of patients previously treated with ALN.

L29
TERYPARATYD – WPŁYW NA MIKROSTRUKTURĘ KOŚCI
Stepan J.
Institute of Rheumatology, Charles University Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
Celem stosowania leków anabolicznych jest tworzenie się nowej tkanki kostnej oraz odbudowa utraconej struktury kości. PTH wpływa na różnicowanie się prekursorów osteoblastów w szpiku kostnym oraz prawdopodobnie w komórkach
wyściełających. Powoduje wzrost żywotności dojrzałych osteoblastów i osteocytów poprzez prewencję apoptozy. PTH
szybko redukuje sklerostynę mRNA oraz produkcję białek przez osteoblasty. Przemijające zmniejszenie produkcji sklerostyny przez osteocyty w odpowiedzi na PTH stosowane w trybie przerywanym może wpływać na zmniejszenie apoptozy
osteoblastów. Anaboliczna efektywność PTH uzyskiwana jest poprzez przerywany tryb stosowania leku. W ten sposób
osiągany jest nagły wzrost PTH, następnie nagłe jego obniżenie do wyjściowego poziomu. Przerywany tryb podawania
PTH skutkuje aktywacją genów odpowiadających specyficznie za przejściową aktywację systemu sygnalizacyjnego. PTH
tworzy nową kość poprzez wzrost gęstości kości beleczkowej i korowej. Wzrost gęstości kości korowej i beleczkowej
pod wpływem PTH wynika z modelowania i przebudowy wewnętrznej powierzchni kości korowej oraz obydwu po-
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wierzchni kości beleczkowej. Wpływ teryparatydu na mikroarchitekturę kości był badany na 66 kobietach w okresie pomenopauzalnym ze stwierdzoną osteoporozą (średni wiek 68,0; średni BMD T-score -1,7 w całej kości udowej (total hip),
-2,8 w kręgosłupie lędźwiowym; 62% ze wcześniejszymi złamaniami). Badane osoby przez okres 24 miesięcy były poddawane podskórnej podaży TPTD w dawce wynoszącej 20 μg/dzień. 38 badanych zaprzestało wcześniejszego leczenia
ALN (10 mg/dzień lub 70 mg/tydzień przez średni okres 63,6 miesięcy) i rozpoczęło leczenie TPTD, podczas gdy 28 nie
przyjmowało wcześniej podobnych leków (ang. treatment naive, TN). Na początku i na końcu badań wykonano biopsję
grzebienia kości biodrowej. Wyniki biopsji poddano analizie dwuwymiarowej konwencjonalnej histomorfometrii (N=35)
oraz trójwymiarowej tomografii komputerowej (μCT, N=45). Wewnątrz-grupowy test t-studenta został wykonany na danych surowych bądź log-transformowanych, w zależności od zaobserwowanych rozkładów. Średnia częstotliwość aktywacji, wskaźnik przebudowy kości zwiększyła się w obydwu grupach TN i ALN (średnia zmiana, średni % zmiany, poziom
istotności p: 0.165 cykli/rok, 138%, p=0,002 oraz 0,212 cykli/rok, 359%, p<0,001 odpowiednio dla grupy TN i ALN). Dokładniejsze wskaźniki, oparte na badaniu μCT 3D, wykazały wzrost gęstości kości beleczkowej i korowej w obydwu grupach. Nie zaobserwowano różnicy w 3D zmianach pomiędzy dwiema grupami badanych. Po 24 miesiącach stosowania terypeptydu Cr. D., gęstość powierzchni pęknięcia (crack surface density, Cr. S. D), długość pęknięcia (crack length, Cr. Le),
były obniżone w grupie ALN. W grupie TN zmniejszeniu uległa jedynie długość pęknięcia (crack length, Cr. Le). Zmiany
w parametrach akumulacji mikrouszkodzeń pomiędzy grupami nie były istotne statystycznie. Wyniki wskazują, że 24-miesięczna terapia TPTD poprawia mikrostrukturę tkanki kostnej u pacjentów, niezależnie od wcześniejszego antyresorpcyjnego leczenia ALN. TPTD zmniejsza akumulację mikrouszkodzeń w materiałach pobranych do biopsji z grzebienia kości
biodrowej u pacjentów leczonych wcześniej ALN.
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OSTEOPOROZA POSTERYDOWA – MIEJSCE TERYPARATYDU
Głuszko P.
Instytut Reumatologii, Warszawa
Słowa kluczowe: osteoporoza posteroidowa, patomechanizm, postępowanie
Przewlekłe leczenie glikokortykosteroidami (GKS) wiąże się ze wzrostem ryzyka złamań, które narasta wraz z wydłużaniem się czasu leczenia i kumulacją dawki. Znaczny wzrost ryzyka złamań (2-5x) pojawia się już po pierwszych 3 miesiącach leczenia i nie zawsze jest on wynikiem zmniejszania się masy kostnej (BMD). Mechanizm katabolicznego działania GKS na tkankę kostną jest wielokierunkowy: to stymulacja apoptozy osteoblastów i osteocytów poprzez ścieżkę
sygnałową Wnt i kaspazę 3, hamowanie apoptozy osteoklastów poprzez układ RANK-RANKL oraz działania ogólnoustrojowe prowadzące do hipogonadyzmu, hamowania czynników wzrostowych, sprzyjanie kalciurii, zmniejszenie wchłaniania wapnia. Wzrost ryzyka upadków wiąże się z miopatią posteroidową.
Praktycznie wszyscy chorzy otrzymujący GKS przez okres ponad 3 miesięcy powinni podlegać działaniom prewencyjnym. Powszechnie zaleca się podawanie GKS w najmniejszych skutecznych dawkach z zachowaniem możliwie krótkiego
czasu leczenia. Eliminacja dodatkowych czynników ryzyka złamań (np. palenia papierosów), odpowiednia podaż wapnia
(1000-1500 mg/dz) i witaminy D (> 800 I. U./dz) celem utrzymania stężenia 25 (OH) D w surowicy w granicach 30ng
– 80ng/ml jest zalecana przez większość ekspertów.
Pomiar masy kostnej (BMD) przed wdrożeniem leczenia GKS lub jak najszybciej po jego rozpoczęciu jest niezbędny,
ale równie istotne jest określenie innych współistniejących czynników ryzyka złamań, a zwłaszcza weryfikacja ew. już dokonanych złamań niskoenergetycznych. Dawniejsze uzależnienie decyzji o farmakoterapii osteoporozy od densytometrycznego określenia wskaźnika T lub Z, uzupełniają obecnie algorytmy wskazujące na konieczność określenia u chorego
bezwzględnego ryzyka złamań, np. FIGS lub FRAX. Są też poglądy wskazujące (ACR), że już wielkość dawki GKS i planowany czas leczenia mogą przesądzić o potrzebie prewencyjnego wdrożenia bisfosfonianu wraz z rozpoczęciem terapii
GKS. Wielkość takiej „granicznej” dawki GKS i zasadność prewencji farmakologicznej jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji ekspertów.
L30
GLUCOCORTICOID INDUCED OSTEOPOROSIS – THE ROLE OF TERIPARATIDE
Głuszko P.
Instytut Reumatologii, Warszawa
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FOUR-YEAR RESULTS OF A PHASE 2 STUDY OF THE CATHEPSIN K INHIBITOR ODANACATIB
IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH LOW BONE MINERAL DENSITY
Lorenc R. S.1, Binkley N.2, Bone H.3, Eisman J.4, Hosking D.5, Langdahl B.6, McClung M.7, Reid I.8, Resch H.9,
Rodriguez Portales J.10, Petrovic R.11, Rosenberg E.12, DaSilva C.12, Santora A.12, Lombardi A.12
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Garvan Institute of Medical Research, St Vincent’s Hospital, UNSW, Sydney, NSW, Australia
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Department of Endocrinology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
7
Oregon Osteoporosis Center, Portland, Oregon
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St. Vincent Hospital, Vienna, Austria
10
Department of Endocrinology, School of Medicine, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
11
Merck Research Laboratories, Brussels, Belgium
12
Merck Research Laboratories, Rahway, NJ, USA
Aim. Cathepsin K (CatK) is the primary collagenase in osteoclasts. In a 2-year phase 2 study and its 1-year extension, the
selective cathepsin K inhibitor odanacatib (ODN) reduced bone resorption markers and progressively increased bone mineral
density (BMD). The study was extended for 2 additional years to further assess ODN efficacy and long-term safety.
Methods. Postmenopausal women with BMD T-scores between -2.0 and -3.5 at the lumbar spine, femoral neck, trochanter or total hip received placebo or ODN at 3, 10, 25 or 50 mg weekly during the 2-year study. In Year 3, participants
were re-randomized to ODN 50 mg weekly or placebo. In Years 4/5, women who received placebo or 3 mg ODN in
Years 1/2 and placebo in Year 3 were switched to 50 mg ODN for Years 4/5; all others continued with their Year 3 regimen. 141 women entered the extension, and 133 completed 4 years. Endpoints were BMD at the lumbar spine (primary),
total hip and hip subregions, and 1/3 radius; levels of biochemical bone turnover markers; and assessments of safety.
Results. During year 4, 100 women received 50 mg ODN and 41 received placebo. Continuous treatment with 50 mg
ODN for 4 years induced significant BMD increases from baseline at the spine (10.7%), total hip (8.3%), femoral neck
(8.9%), and trochanter (10.3%) and maintained BMD (-0.1%) at the 1/3 radius; BMD changes from Year 3 were 2.8%
(spine), 2.5% (total hip), 3.9% (femoral neck), and 2.9% (trochanter). Serum CTX remained low at Year 4 (-41%), whereas BSAP was relatively unchanged (-2%) from baseline. Women who received active treatment for 2 years and switched
to placebo for 2 years experienced bone loss, with BMD near baseline for most sites and decreased by 4.5% at the 1/3 radius at the end of Year 4. Levels of bone turnover markers in women who discontinued active treatment after 2 years rose
in the first month off-treatment, but all levels returned to baseline by the end of Year 4. ODN was generally well tolerated.
Conclusions. 4 years of ODN treatment increased lumbar spine and hip BMD and was generally well-tolerated in postmenopausal women with low bone mass. Bone formation markers remained relatively unaffected. Discontinuation of ODN
after 2 years of treatment was promptly followed by resolution of effects on bone turnover and density such that BMD and
bone biomarker levels at Year 4 were at or near baseline.
L31
WYNIKI CZTEROLETNIEGO BADANIA 2 FAZY ODANAKATIBU, INHIBITORA KATEPSYNY,
U KOBIET POMENOPAUZALNYCH Z NISKIM BMD
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L32
OSTEOPOROZA U MĘŻCZYZN
Misiorowski W.
Klinika Endokrynologii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Wraz ze starzeniem się populacji, osteoporoza u mężczyzn staje się coraz ważniejszym problemem zdrowia publicznego. Utrata masy kostnej u starzejących się mężczyzn szacowana jest na około 1% rocznie, zaś jeden na pięciu mężczyzn
po pięćdziesiątce dozna w swoim życiu złamania osteoporotycznego. 30% wszystkich złamań bliższego końca kości udowej (BKKU) występuje u mężczyzn. Z niewyjaśnionych do końca przyczyn, śmiertelność w konsekwencji złamania
BKKU, ale także kręgosłupa i innych dużych złamań osteoporotycznych jest u mężczyzn około 2-krotnie większa, niż
u kobiet. Chociaż świadomość problemu osteoporozy u mężczyzn wzrasta, jednak nadal wiedza na ten temat, oraz praktyczne jej zastosowanie pozostaje niedostateczne. Wyrazem tego jest m.in. wyraźnie mniejszy odsetek mężczyzn, którym
proponowana jest diagnostyka czy leczenie osteoporozy. Patogeneza osteoporozy u mężczyzn jest heterogenna, wieloczynnikowa. Trzema najważniejszymi czynnikami patogenetycznymi determinującymi ryzyko osteoporozy u mężczyzn są:
czynniki genetyczne, obniżanie się wraz z wiekiem stężeń hormonów płciowych oraz znaczniejszy, jak się wydaje, niż
u kobiet udział wtórnych przyczyn osteoporozy. Aktualne badania nad uwarunkowaniami genetycznymi zarówno BMD,
jak osteoporozy, coraz mocniej akcentują złożoność i wielogenowe uwarunkowania takich cech jak BMD, a także prawdopodobne ich zróżnicowanie płciowe. Podobnie jak u kobiet, obniżające się wraz z wiekiem stężenie biodostępnego estradiolu także u mężczyzn stanowi kluczowy element utraty masy kostnej i ryzyka złamań. Co więcej, wydaje się, że istnieje progowa wartość stężenia estradiolu u mężczyzn poniżej którego ryzyko złamań zaczyna wyraźnie wzrastać. Stężenie testosteronu również wykazuje odwrotną korelację z ryzkiem złamań, jednak prawdopodobnie w znacznej mierze jest
to działanie pośrednie, poprzez wpływ na czynniki pozaszkieletowe jak masa mięśniowa, równowaga czy ryzyko upadków.
Trzema najważniejszymi wtórnymi przyczynami osteoporozy są nadużywanie alkoholu, przewlekłe leczenie glikokortykoidami i jawny hipogonadyzm, ze szczególnym uwzględnieniem coraz większej grupy zagrożonych największym ryzykiem
złamań mężczyzn z ostrym hipogonadyzmem indukowanym leczeniem ablacyjnym (kastracja chirurgiczna lub farmakologiczna, terapia antyandrogenowa) raka gruczołu krokowego.
Dziesięcioletnie prawdopodobieństwo złamania może u mężczyzn być szacowane z wykorzystaniem kalkulatora
FRAX™, uwzględniając kluczowe czynniki ryzyka identyczne jak u kobiet. Podkreślenia wymaga fakt, że podobnie jak
u kobiet, ryzyko złamań następnych jest istotnie zwielokrotniane przez dokonane złamanie osteoporotyczne. Dlatego, podobnie jak u kobiet, u mężczyzn należy dochować jak największej staranności w identyfikacji subklinicznych złamań kręgów, rozszerzając diagnostykę o badania rtg kręgosłupa lub morfometrię densytometryczną (VFA).
Liczba leków zarejestrowanych do leczenia osteoporozy u mężczyzn jest mniejsza, niż dla kobiet, zaś jakość dowodów
na ich skuteczność przeciwzłamaniową – gorsza. Leczenie testosteronem u mężczyzn z hipogonadyzmem powoduje wzrost
gęstości mineralnej kości, masy mięśniowej i poprawę składu ciała. Efekt ten jest jednak ograniczony do chorych z wyjściowymi stężeniami testosteronu w surowicy poniżej 200 ng/ml (7,5 nmol/l). Podobnie jak u kobiet, bisfosfoniany stanowią podstawę leczenia osteoporozy u mężczyzn. Ponadto, teryparatyd (1-34rhPTH) został zarejestrowany do leczenia „ciężkiej” osteoporozy u mężczyzn: po złamaniach, z licznymi czynnikami ryzyka lub nieskutecznością wcześniejszej terapii.
Najnowszą opcję terapeutyczną stanowi denosumab, monoklonalne przeciwciało przeciwko kluczowej dla osteoklastycznej resorpcji kości cytokinie RANKL (receptor activator of nuclear factor-κB ligand). W podwójnie-ślepym, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym, obejmującym blisko 1500 mężczyzn poddanych terapii ablacyjnej z powodu raka stercza, Smith et al. wykazali, że leczenie denosumabem (60 mg s. c. co 6 miesięcy) powodowało po 36 miesiącach znamienne zmniejszenie liczby nowych złamań kręgów (1,5% vs. 3,9% w grupie placebo, p=0,006). Denosumab
jest obecnie zarejestrowany do leczenia osteoporozy u mężczyzn leczonych ablacyjnie z powodu raka prostaty. Zaawansowane są badanie kliniczne oceniające skuteczność przeciwzłamaniową denosumabu i ranelinianu strontu w szeroko traktowanej populacji mężczyzn z osteoporozą. Należy więc mieć nadzieję, że wkrótce liczba leków zarejestrowanych do leczenia osteoporozy u mężczyzn zwiększy się.
L32
OSTEOPOROSIS IN THE AGING MALE
Misiorowski W.
Endocrinology Dept., Medical Center for Postgraduate Education, Warsaw, Poland
With the aging of the population, osteoporosis in men is becoming an increasingly important public health problem.
Aging men lose bone mineral density (BMD) at a rate of approximately 1% per year, and one in five men over the age of 50
yr will suffer an osteoporotic fracture during their lifetime. Of all osteoporotic fractures, hip fractures contribute to the
greatest morbidity and mortality, and almost 30% of all hip fractures occur in men. Although there is increasing recogni-
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tion of the problem of male osteoporosis, there remain considerable gaps in knowledge regarding this disorder as well as
in the care of these patients; for example, men are far less likely than women to receive a diagnosis of osteoporosis or treatment after a fracture. Male osteoporosis remains a heterogeneous entity, with multiple underlying causes. There are three
predominant factors that contribute to bone fragility in men: genetic factors, sex steroids decline with aging and large number of possible secondary causes of osteoporosis. Recent studies on the genetics of BMD and osteoporosis highlight the
complexity of the genetics of a trait such as BMD as well as the fact that the genes determining BMD are likely at least
partly gender specific. In aging male, declining levels of bioavailable estradiol seems to play a key role in bone loss and
fracture risk. Moreover, there is a threshold estradiol level below which fracture risk increases in men. Testosterone may
also contribute to fracture risk, however it is probable that a significant component of the testosterone effect on risk of fracture is mediated by nonskeletal effects, such as on muscle mass, balance, or risk of falls. The three major causes of osteoporosis in men are alcohol abuse, glucocorticoid excess (chronic glucocorticoid therapy) and overt hypogonadism, with
special attention to hormonal ablation therapy for the treatment of prostate cancer.
The FRAX® tool for predicting absolute 10-yr fracture risk can be used in men with or without BMD, and includes key
risk factors identified from nine prospective, population-based cohorts, the same as for women. There are now clear data
in men, as was previously reported in women, that the risk of subsequent fracture is markedly increased after a low-trauma
fracture. These findings thus indicate that as for women, a careful fracture history and appropriate assessment for preexisting vertebral fractures, using either vertebral fracture assessment by dual energy x-ray absorptiometry or spine x-rays, is
essential in men.
Agents approved for the treatment of the osteoporosis in men are fewer compared to those approved for women and
the level of evidence that treatment with these agents decreases the risk of fracture in men is less than in women. Testosterone therapy in hypogonadal men, but only with pretreatment serum testosterone concentrations below 200 ng/d, is associated with clinically significant increases in bone mass and muscle strength and improved body composition. As is the case
in women, the mainstays of therapy for osteoporosis in men are the bisphosphonates. In addition, for patients at very high
risk of fracture, use of teriparatide in men has also been approved. The most recent option is denosumab, a fully monoclonal antibody against receptor activator of nuclear factor-κB ligand (RANKL). In a double-blind, multicenter study, Smith
et al. randomly assigned men receiving androgen deprivation therapy for nonmetastatic prostate cancer to receive denosumab at a dose of 60 mg sc every 6 months or placebo (734 patients in each group). At 36 months, patients on denosumab
had a 62% decreased incidence of new vertebral fractures (1.5 vs 3.9% in the placebo group, p = 0.006). Denosumab is
presently approved for the treatment of the osteoporosis in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer. Thus, as for women, therapeutic options for treating osteoporosis in men are continuing to expand.
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ZROST KOŚCI W OSTEOPOROZIE
Glinkowski W.
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
Centrum Doskonałości „TeleOrto”
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Słowa kluczowe: osteoporoza, gojenie złamań, zrost kostny
Gojenie złamań kości jest złożonym procesem regeneracji, w czasie którego na sekwencję zdarzeń biologicznych może mieć wpływ wiele czynników. Do takich czynników zalicza się między innymi wiek, występowanie osteoporozy oraz
czynniki mechaniczne, w tym stabilność osteosyntezy. Z uwagi na to, że największą uwagę badaczy przyciąga profilaktyka występowania złamań w przebiegu osteoporozy to dane literaturowe są dość ubogie w zakresie dobrze udokumentowanych prac mówiących o wpływie osteoporozy na przebieg gojenia złamania. Trudności w prowadzeniu badań klinicznych
wiążą się doborem grupy kontrolnej dla przypadków złamań osteoporotycznych oraz braku zgodności, co do stosowania
zwalidowanych narzędzi służących do parametrycznej oceny przebiegu gojenia się złamań. Nieliczne prace kliniczne sugerują, że obniżona wytrzymałość kości może w istotny sposób wpływać na czas gojenia się złamania. Istnieją prace eksperymentalne na zwierzętach, które dowodzą, że niektóre aspekty gojenia złamania mogą ulec zmianie w przebiegu gojenia złamania w przebiegu osteoporozy. Część z nich sugeruje, że na sam przebieg gojenia złamania osteoporoza nie wywiera istotnego wpływu, natomiast inne sugerują, że czas gojenia złamań ulega wydłużeniu. Wpływ na opisywane różnice ma brak zgodności między klinicystami w ocenie gojenia złamania szczególnie, co do kryteriów określenia momentu,
w którym złamanie należy uznać za wygojone. Istnieje jednak możliwość wspomagania diagnostyki zrastania się złamań
z wykorzystaniem nowoczesnych i kompleksowych narzędzi teleinformatycznych, które pozwalają na ilościowe, półilościowe i jakościowe badanie przebiegu gojenia się złamania oraz na wieloośrodkowe prowadzenie badań klinicznych.
Szeroko nakreślone w piśmiennictwie są jedynie zagadnienia dotyczące wpływu stosowanych leków, co w sposób pośredni może także rozjaśnić zagadnienia gojenia złamania w przebiegu osteoporozy. Stosowanie leków antyresorpcyjnych
przewlekle w tym bisfosfonianów i inhibitorów ligandu RANK może oddziaływać na remodelowanie tkanki kostnej. Inne
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leki i suplementy, jak na przykład: analogi parathormonu, modulatory szlaku sygnałowego Wnt, ranelinian strontu, preparaty wapniowe i fosforanowe oraz witaminy mogą wpływać na przebieg zrastania się złamań. Dotychczasowe dane literaturowe nie potwierdzają hamującego działania leków antyresorpcyjnych na gojenie złamań.
L33
FRACTURE HEALING IN OSTEOPOROSIS
Glinkowski W.
Chair and Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotor System,
Center of Excellence „TeleOrto”
Medical University of Warsaw, ul. Lindleya 4, 02-005 Warsaw
Key words: osteoporosis, fracture healing, bone union
Fracture healing is a complex process of tissue regeneration. Many factors may influence on the fracture healing cascade,
namely: age, bone loss, biomechanics, including stability of osteosynthesis. The most of published literature concerns in
osteoporotic fracture prevalence and prevention. A few well documented papers only are able to present how osteoporosis
influences the fracture healing course. The group of subjects with typical location of osteoporotic fractures can be hardly
compared to subjects with normal quality and quantity of bone. Difficulties in clinical trials design in this issue are related
to hardly seen fractures in typical osteoporotic locations in nonosteoporotic patients and lack of consensus among orthopaedic surgeons in the field of fracture healing assessment. The question whether fractures that occurs in a weaker, osteoporotic bone heals different way remains not answered. Literature addressing fracture healing while the subject is treated
with pharmaceuticals is available more frequent that may clear some aspects of healing during osteoporosis. There are some experimental papers suggesting that some aspects of fracture healing process can be altered in osteoporosis. The clinical literature on osteoporotic fractures healing is rare. Some of those available suggest no influence but others show the
healing time retardation. Described differences may appear due to described often lack of consensus in fracture healing
assessment. Particularly it is significantly seen in perspective of defining the end point of bone union. There is an opportunity to enhance fracture healing diagnostics utilizing multifactorial analysis based on modern and complexed teleinformatic tools that allow quantitative, semiquantitative, and qualitative evaluation and multicenter clinical studies.
There are experimental papers on laboratory animals supporting theory that selected mechanisms of fracture healing
can be inhibited in osteoporotic bone. Hovewer, postovariectomy osteoporosis in experiment can not explain all questions.
Recently, teleinformatic, complexed tools were developed to enhance multivariate assessment of fracture healing and monitoring suitable for multicenter clinical studies. Pharmaceuticals influences on fracture healing are wider described, that may
indirectly clear issues of osteoporosis and bone union. Chronic use of antiresorptives, including bisphosphonates and RANK
ligand inhibitors may retard bone remodeling. However, the clinical literature does not confirm inhibiting effects of antiresorptives on bone union process. Other pharmaceuticals and supplements, like: parathormone analogues, Wnt pathway modulators,
strontium ranelate, calcium, phosphates and vitamins are potential fracture healing process modulators as well.
L34
ATYPOWE ZŁAMANIA PODKRĘTARZOWE W TRAKCIE LECZENIA BISFOSFONIANAMI
Jabłoński M.
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-095 Lublin
Słowa kluczowe: osteoporoza; bóle; kość udowa; złamania atypowe; bisfosfoniany
Atypowe złamania kości udowej zwykle dotyczą jej okolicy podkrętarzowej, chociaż mogą wystąpić w każdej części
trzonu poniżej krętarza mniejszego. Złamania te są następstwem błahego urazu, jak upadek z pozycji stojącej, wadliwe obciążenie kończyny lub pojawiają się zupełnie pozornie bez przyczyny. Niekiedy kilkutygodniowy okres bólowy okolicy
pachwiny lub częściej bocznej powierzchni uda jest objawem prodromalnym zdarzenia, a wykonane wówczas zdjęcie rentgenowskie przedstawia asymetryczne, zlokalizowane po stronie bocznej w warstwie korowej trzonu kości udowej, podokostnowe zagęszczenie, zwykle z poziomą radioprzezierną linią, jak w zespole Loosera-Milkmann’a czy innych złamaniach powolnych. Przebieg szczeliny dokonanego złamania atypowego jest zwykle poziomy lub skośny z wytworzeniem
niżej schodzącego ostrego końca po stronie przyśrodkowej bliższego fragmentu, co sugeruje współudział mechanizmu
skrętnego. Zmiany takie mogą wystąpić jednocześnie w obu kościach udowych, których warstwy korowe są zwykle dobrze zaznaczone.
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Wystąpienie atypowego złamania poniżej krętarza kości udowej współistnieje często z szeregiem patologii ogólnoustrojowych oraz ich wielokierunkowym leczeniem, w tym osteoporozy bisfosfonianami. Złamania takie pojawiają się jednak także u osób nieleczonych. Dodatkowe obciążenia jak cukrzyca czy stany wymagające przewlekłej glikokortykoterapii wpływają szkodliwie na metabolizm kostny i można je także wiązać z pojawieniem się atypowych złamań kości udowej. Bisfosfoniany wpływają na fazę organiczną kości, modyfikując dojrzewanie kolagenu i jego usieciowanie. Leki te
wpływają też niewątpliwie na rozkład mineralizacji tkanki kostnej, co może wpływać na właściwości biomechaniczne
zwłaszcza obciążanych warstw korowych kości udowych. Ponadto te leki antyresorpcyjne mogą sprzyjać gromadzeniu się
mikrouszkodzeń w kościach, ponieważ spowalniają ich odnowę, co może mieć szczególne znacznie u osób starszych. Nie
można ponadto wykluczyć roli bisfosfonianów w powstawaniu atypowych złamań kości udowej przez ich wpływ na unaczynienie kości i angiogenezę.
Dane epidemiologiczne z takich badań klinicznych prospektywnych (jak np. FIT, FLEX, HORIZON) nie wskazują
na zwiększone ryzyko stosowania bisfosfonianów pod kątem wystąpienia atypowych złamań kości udowych, co niekiedy
wydaje się jednak kojarzyć częściej z równoczesnym przewlekłym podawaniem glikokortykosteroidów. Z uwagi wszakże
na rzadkość występowania tych niepożądanych zdarzeń wnioskowanie statystyczne w tym zakresie ma małą wartość.
Nie ustalono dotychczas bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między długotrwałym stosowaniem
bisfosfonianów a atypowymi złamaniami podkrętarzowymi. Jednak obserwacje ostatnich lat wskazują, że długotrwałe podawanie tych leków antyresorpcyjnych zwiększa ryzyko złamań atypowych kości udowej, a skuteczne leczenie takich złamań, także jeszcze niedokonanych, powinno być operacyjne metodą krytą z użyciem zespolenia śródszpikowego.
L34
ATYPICAL SUBTROCHANTERIC FRACTURES DURING BISPHOSPHONATE THERAPY
Jabłoński M.
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-095 Lublin
Key words: osteoporosis; pain; femur; atypical fracture; bisphosphonates
L35
WPŁYW BISFOSFONIANÓW NA RYZYKO JAŁOWEJ MARTWICY SZCZĘKI I RAKA PRZEŁYKU
Przedlacki J.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Słowa kluczowe: bisfosfoniany, jałowa martwica szczęki, leczenie, osteoporoza, rak przełyku
JAŁOWA MARTWICA SZCZĘKI
W ostatnich latach pojawiły się publikacje dotyczące martwicy kości szczęki (osteonecrosis of the jaw) podczas stosowania bisfosfonianów. Występuje ona wokół zębodołów, może przybrać postać bolesnych zniekształceń szczęki. Zniekształcony obszar wokół martwiczej tkanki kostnej trudno się goi. Brak gojenia w ciągu 6 tygodni pomimo właściwego
leczenia stomatologicznego oraz wykluczenie choroby nowotworowej jest warunkiem rozpoznania martwicy. W miejscach
martwicy może pojawić się owrzodzenie, infekcja, złamanie. Zmiany te opisywane są szczególnie u chorych z nowotworami (ok. 94% wszystkich przypadków martwicy; ok. 5% pacjentów z rakiem piersi leczonych bisfosfonianami miało martwicę szczęki), przyjmujących głównie dożylne (ok. 94% przypadków) postaci bisfosfonianów: zolendronianu i pamidronianu. Martwica kości szczęki w czasie leczenia osteoporozy bisfosfonianami występuje bardzo rzadko. Ryzyko martwicy
u chorych z nowotworem jest większe, ponieważ dawki bisfosfonianów stosowane w chorobach nowotworowych przekraczają wielokrotnie dawki stosowane w osteoporozie. Szczególnie istotną rolę w powstawaniu martwicy odgrywa
(w ok. 69%) ekstrakcja zębów lub inny zabieg chirurgiczny dotyczący kości szczęki. Innymi czynnikami sprzyjającymi
martwicy kości szczęki są współistniejące: zaawansowany wiek, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca, stosowanie
glikokortykoidów, niedobór witaminy D, radioterapia, infekcja jamy ustnej. Nie jest znana najmniejsza toksyczna dawka
bisfosfonianów. Średni i najkrótszy czas trwania leczenia do wystąpienia martwicy wynosi dla zolendronianu odpowiednio 1,8 lat i 10 miesięcy, a dla bisfosfonianów doustnych, odpowiednio 4,6 lat i 3 lata. Martwica może pojawić się jednak
wcześniej w przypadku obecności czynników ryzyka.
Występowanie zmian martwiczych w szczęce tłumaczy się znacznie szybszą przemianą kostną w szczęce w porównaniu do innych kości, wynikającą z jej większej aktywności metabolicznej (ciągły nacisk na kość, zwłaszcza podczas jedzenia). Zmniejszenie resorpcji tkanki kostnej po bisfosfonianach może być przyczyną rozrostu martwiczej, nie resorbowanej
tkanki.
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Chorzy z osteoporozą z prawidłowym stanem uzębienia i prawidłową higieną jamy ustnej nie wymagają badania stomatologicznego przed rozpoczęciem leczenia doustnymi i dożylnymi bisfosfonianami. W chorobach nowotworowych
przed rozpoczęciem leczenia dożylnymi bisfosfonianami wymagane jest badanie jamy ustnej przez stomatologa i badanie
radiologiczne zębów. Mniej pilne zabiegi stomatologiczne powinny być wykonane w 3-6 miesięcy po zakończeniu leczenia. U wszystkich, dla zapobieżenia martwicy istotne jest utrzymanie higieny jamy ustnej, zaprzestanie palenia tytoniu,
ograniczenie picia alkoholu. Przed rozpoczęciem podawania bisfosfonianów ważne jest wyleczenie wszelkich stanów zapalnych uzębienia. Wydaje się mało uzasadnione odstawienie bisfosfonianów przed planowaną ekstrakcją zębów, ze
względu na długi czas półtrwania bisfosfonianów w kościach. Należy dążyć do leczenia zębów, a nie ich usuwania.
Leczenie martwicy szczęki jest postępowaniem głównie stomatologicznym. Opublikowano pojedyncze przypadki ustępowania martwicy szczęki po leczeniu teryparatydem.
RAK PRZEŁYKU
Informacje na temat zwiększonego ryzyka raka przełyku u pacjentów stosujących bisfosfoniany są rozbieżne. Według
jednych autorów ryzyka takiego nie ma, a wg innych ryzyko to wzrasta po 5 latach leczenia doustnymi bisfosfonianami.
W USA opisano w 2009 roku 21 przypadków raka przełyku wiązanego z leczeniem bisfosfonianami (wyłącznie alendronianem) w czasie ponad 12-letniego stosowania alendronianu. W Europie i Japonii opisano pojedyncze przypadki raka
przełyku, wiązanego z ryzedronianem, ibandronianem i etydronianem. U niektórych pacjentów rozpoznano przełyk Barreta przed rozpoczęciem leczenia (czynnik ryzyka raka przełyku) i wg autorów nie powinni otrzymywać doustnych biosfosfonianów. W innych publikacjach nie stwierdzono zwiększonego ryzyka raka przełyku u osób z przełykiem Barreta.
L35
THE RISK OF OSTEONECROSIS OF THE JAW AND OESOPHAGEAL CANCER AFTER TREATMENT
WITH BISPHOSPHONATES
Przedlacki J.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Key words: bisphosphonates, osteonecrosis of the jaw, treatment, osteoporosis, oesophageal carcinoma
L36
RYZYKO ZŁAMANIA W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW
Leszczyński P.
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpital im. J. Strusia w Poznaniu
Osteoporoza u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest związana ze standardowymi, dobrze poznanymi
czynnikami ryzyka w populacji kobiet po menopauzie, czy mężczyzn w okresie andropauzy. Natomiast istotą problemu
chorych na RZS jest aktywny, nie poddający się skutecznemu leczeniu proces zapalny. Prowadzi on do nadmiernej resorpcji tkanki kostnej na drodze aktywacji osteoklastów. Efektem zapalenia są nie tylko zmiany destrukcyjne kości i stawów,
ale także osteoporoza miejscowa i uogólniona z obecnością złamań.
Niskie wartości gęstości mineralnej kości odpowiadające densytometrycznemu rozpoznaniu osteoporozy występują
średnio u około 50% wszystkich chorych i pojawiają się 5 razy częściej niż w zdrowej populacji. Natomiast złamania trzonów kręgowych i złamania pozakręgowe bedąc dramatycznym powikłaniem są niezwykle istotne społecznie i klinicznie.
Ich występowanie u chorych na RZS jest związane z dodatkowym pogorszeniem jakości życia oraz może wpływać
na zwiększenie śmiertelności w tej grupie chorych.
Ryzyko złamań u chorych na RZS wzrasta wraz z wiekiem, poziomem niepełnosprawności i możliwością upadków,
długim czasem trwania aktywnej choroby, występowaniem wczesnej menopauzy i wcześniejszych złamań oraz niskich
wartości gęstości mineralnej kości. Jednak obiektywne parametry stosowane w standardowej ocenie pacjentów z RZS, jak
ocena 28 stawów DAS 28 (ang. Disease Activity Score), czy ocena jakości życia HAQ (ang. Health Assessment Questionnaire), nie zawsze wykazują istotną statystycznie zależność z ryzykiem złamań. Natomiast stosowanie leków modyfikujących przebieg RZS (ang. DMARDs), immunoterapii (ang. Biologics) oraz obecne podawanie kortykosteroidów w minimalnej bezpiecznej i skutecznej dawce, które prowadzi do ograniczenia aktywności procesu zapalnego, może zmniejszyć ryzyko złamań szczególnie w obrębie trzonów kręgowych. Jednak z drugiej strony przewlekłe i długotrwałe podawanie kortykosteroidów, które nie ma na celu zmniejszenia aktywności RZS, jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju osteoporozy
i jej powikłań.
Występowanie złamań trzonów kręgowych szacuje się na 20-25% populacji pacjentów z RZS w średnim wieku około 50-60 lat. Ryzyko ich wystąpienia jest nawet do 6 razy wyższe niż w zdrowej populacji w podobnym wieku i rośnie
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z wiekiem chorych. Złamania trzonów kręgowych są często ignorowane przez lekarzy jak i samych pacjentów, a stosowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych jest nierzadko przyczyną zaniechania podstawowej diagnostyki w tym kierunku. Stąd dane epidemiologiczne są z pewnością niepełne. Natomiast występowanie złamań pozakręgowych jest szacowane na około 20-30% i jest podobne jak w populacji kontrolnej.
Zdjęcia radiologiczne części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa są złotym standardem w diagnostyce złamań. Jednak
z uwagi na wysokie koszty i dawkę promieniowania dobrą opcją alternatywną, która cechuje się podobną czułością i specyficznością, szczególnie dla złamań 2 i 3 stopnia wg Genanta jest morfometria metodą densytometryczną w części T4-L4
kręgosłupa (ang. Vertebral Fracture Assessment).
Istotnym wyzwaniem u chorych na RZS jest skuteczna profilaktyka złamań szczególnie trzonów kręgowych. Jakkolwiek ta grupa chorych, co prawda częściej niż w standardowej populacji chorych na osteoporozę stosuje leki antyresorpcyjne, ale prawdopodobnie znacznie rzadziej pobiera preparaty wapnia i witaminy D.
L36
FRACTURE RISK IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS
Leszczyński P.
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpital im. J. Strusia w Poznaniu
Osteoporosis in rheumatoid arthritis patients (RA) is connected with standard, well known risk factors as in postmenopausal women population and men during the andropause. The most crucial problem of rheumatoid arthritis patients is active,
not retreating due to effective treatment of inflammation. It leads to excessive resorption of bone tissue on the way of
osteoclasts activation. The effect of inflammation are not only destructive alterations of bones and joints, but also local and
generalized osteoporosis with the presence of fractures.
Low bone mineral density corresponding to densitrometric definition of osteoporosis present averagely in approximately 50% of all patients and appear 5 times more often than in healthy population. On the other hand, vertebral fractures
and non-vertebral fractures are social and clinically significant with dramatic complications. Their appearance in RA
patients is connected with additional deterioration of quality of life and can influence on the increase in mortality in this
group of patients.
Fracture risk of RA patients increases with the age, level of disability and possibility of falls, long–term active disease,
appearance of early menopause, earlier fractures and low bone mineral density. However, objective parameters used in
standard assessment of RA patients like assessment of 28 joints DAS (Disease Activity Score) or Health Assessment
Questionnaire) not always indicate statistically significant correlation with fracture risk. The use of disease modyfing anti-inflammatory drugs (DMARDs), immunotherapy (Biologics) and present corticosteroid use at minimal safe and successful dose which leads to limitation of activity of inflammation process may decrease mainly vertebral fracture risk. On the
other hand, chronic and long use of corticosteroids, which aim is not to reduce activity of RA is significant risk factor of
osteoporosis and its complications.
Prevalence of vertebral fractures is estimated to 20–25 % of RA patients with approximate age of 50–60. The risk of
these fractures is 6 times higher than in healthy population in similar age and it grows with the age of patients. Vertebral
fractures are often ignored by medical doctors as well as patients and the use of anti-inflammatory and painkilling drugs is
not seldom the cause of abandon basic diagnostic tools. Thus, epidemiologic data are only estimated. The prevalence of
non-vertebral fractures is estimated to approximately 20 – 30 % as in controlled healthy population.
Thoracic and lumbar spine X-rays are golden standard in fracture diagnostic. However, for the attention to high costs
and radiation dose as good alternative option which is characterized by similar sensitivity and specificity, mainly for fractures of 2nd and 3rd level according to Genant scale, is spine morphometry of the region T4-L4 using standard densitometry
method (Vertebral Fracture Assessment).
The essential challenge for RA patients is effective fracture prevention, mainly vertebral fractures. However, this group of patients uses more often antiresorptive drugs than in standard population, but probably it takes substantially less
rare calcium and vitamin D preparations.
L37
OSTEOPOROSIS VERSUS FRACTURES – CORTICAL VERSUS TRABECULAR BONE
Holzer G.
Department of Orthopaedics, Medical University of Vienna, Waehringer Guertel 18 – 20, A-1090 Vienna, Austria
Osteoporotic fragility fractures are caused by both cortical thinning and trabecular bone loss. But the majority of what
is measured by DEXA and what is affected by osteoporosis treatment is the trabecular bone. Until now the contribution of
cortical versus trabecular bone has been unclear and has not been established. To test the contribution of cortical versus tra-
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becular bone to bone strength at the femoral neck we studied 18 human cadaver femurs (5 female, 4 male). In one of a pair trabecular bone was removed from the femoral neck providing one bone with intact and the other without any trabecular structure in the femoral neck. Femurs were measured geometrically, x-ray and DEXA was performed before biomechanical testing (forces to fracture) using a model that allows the production of femoral neck fractures. Femoral necks were then
osteotomized and slices analysed for cross-sectional area (CSA) and cross-sectional moment of inertia (CSMI). Results were
compared with biomechanical testing data. The differences between forces needed to fracture excavated and intact femurs (Delta F/F mean) was 7.0 % on the average (range: 4.6 – 17.3 %). Neither geometrical data, BMD nor CSA or CSMI correlated
with difference of fracture load (Delta F/F mean). So we conclude that the relative contribution of trabecular versus cortical
bone in respect to bone strength in the femoral neck seems to be marginal. Our data demonstrate the subordinate role of trabecular bone and its changes for fracture risk and the effects of treatment options in preventing fractures.
L37
OSTEOPOROZA A ZŁAMANIA – KOŚĆ KOROWA A KOŚĆ BELECZKOWA
Holzer G.
Department of Orthopaedics, Medical University of Vienna, Waehringer Guertel 18 – 20, A-1090 Vienna, Austria
Złamania osteoporotyczne powstają w wyniku zmniejszonej gęstości kości korowej i utraty kości beleczkowej. Jednak
to, co jest dotnięte przez osteoporozę oraz jest mierzone w DEXA dotyczy w większości kości beleczkowej. Dotychczasowo udział kości korowej względem kości beleczkowej nie był jasny i nie został ustalony. Aby zbadać udział kości korowej
w stosunku do kości beleczkowej pod względem wytrzymałości kości w szyjce kości udowej objęliśmy badaniami 18 ludzkich kości udowych, pochodzących ze zwłok (5 kobiet, 4 mężczyzn). Jedną kość udową poddawano usunięciu kości beleczkowej z szyjki kości udowej, drugą kość udową pozostawiano nietkniętą. Kości udowe były mierzone geometrycznie,
wykonano zdjęcie RTG oraz DEXA. Badania te poprzedzały badanie biomechaniczne (sił powodujących złamanie), gdzie
zastosowano model powodujęcy złamanie szyjki kości udowej. Szyjki kości udowej były następnie przecinane i następnie
uzyskane przekroje poddano analizie cross-sectional area (CSA) i cross-sectional moment of inertia (CSMI). Wyniki porównano z wynikami z badań biomechanicznych. Różnice pomiędzy kośćmi, z których usunięto kość beleczkową, a kośćmi nienaruszonymi pod względem wartości siły powodującej złamanie wynosiły (Delta F/F mean): średnio 7,0% (4,617,3%). Zarówno badanie geometryczne BMD jak i CSA lub CSMI nie korelowały z wartością siły powodującej złamanie
(Delta F/F mean). Wnioskujemy, że względny udział kości beleczkowej w stosunku do kości korowej pod względem wytrzymałości kości w szyjce kości udowej ma niewielkie znaczenie. Nasze badania wskazują na podrzędną rolę kości beleczkowej oraz jej zmian w występowaniu ryzyka złamań, jak również jej podrzędny wpływ na efekt leczenia w zapobieganiu złamań.
L38
LECZENIE ZACHOWAWCZE I OPERACYJNE W OSTEOPOROTYCZNYCH ZŁAMANIACH
KRĘGOSŁUPA
Gasik R.
Klinika Neuroortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Słowa kluczowe: osteoporoza, kręgosłup, złamanie kompresyjne, leczenie
Wstęp. Do grupy najpoważniejszych powikłań osteoporozy należą kompresyjne złamania kręgów (KZK). Złamania te
mogą przebiegać bezobjawowo. Często jednak KZK wiąże się z powstawaniem bólu, zmianami fizjologicznych krzywizn
kręgosłupa oraz występowaniem ubytkowych objawów neurologicznych. Wszystkie KZK wymagają leczenia. Towarzyszące KZK objawy kliniczne i ich natężenie ukierunkowują wybór metody leczenia.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie sposobów leczenia KZK oraz omówienie zasad ich wyboru
Materiał i metody. Praca opiera się na przeglądzie literatury i własnym doświadczeniu autora.
Wyniki. Złamania kompresyjne kręgów mogą być leczone zachowawczo i operacyjnie. Leczenie zachowawcze powinno być rozważane w każdym przypadku KZK. Obejmuje ono farmakoterapię i metody pozafarmakologiczne. Farmakoterapię KZK można podzielić, w uproszczony sposób, na przyczynową (tzn. leczenie osteoporozy) i objawową (tzn. leczenie bólu). W zakresie metod zachowawczego leczenia KZK farmakoterapia ma największe znaczenie. W zakresie metod
pozafarmakologicznych leczenia KZK stosowane są ortezy (np. gorsety) oraz wybrane metody rehabilitacyjne (np. elektrostymulacja). Czas trwania pełnego leczenia zachowawczego do momentu podjęcia decyzji o jego zmianie nie powinien
być krótszy niż 4 tygodnie. Zasada ta nie obejmuje leczenia bólu, gdyż podlega ono modyfikacji w zależności od stopnia
kontroli jego natężenia. W przypadkach, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi efektów objawiających się poprawą
sprawności ruchowej pacjentów, można rozważyć zastosowanie innych metod. Metody operacyjne leczenia KZK powinny być także uwzględnione przy wyborze sposobu leczenia w grupie pacjentów z towarzyszącymi objawami kompresji
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struktur nerwowych kręgosłupa. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w których stwierdza się niekorzystną progresję ubytkowych objawów neurologicznych. Podobnie wskazaniem do szybkiego leczenia operacyjnego jest KZK w wyniku którego
powstają niefizjologiczne krzywizny kręgosłupa zasadniczo zmieniające prawidłową biomechanikę kręgosłupa lub gdy
złamania kręgów są niestabilne. W ramach leczenia chirurgicznego najczęściej wykonywane są zabiegi przezskórne polegające na wzmacnianiu struktury trzonów złamanych kręgów (tzn. wertebroplastyka, kyfoplastyka, stentoplastyka). Znacznie rzadziej wykonuje się operacje rekonstrukcyjne lub operacje łączące metody klasyczne i małoinwazyjne. O wyborze
metody leczenia chirurgicznego decyduje stopień i rodzaj złamania oraz stan kliniczny pacjenta.
Wnioski. Złamania kompresyjne kręgów towarzyszące osteoporozie mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pacjentów. Negatywny wpływ KZK może objawiać się jako ograniczenie sprawności fizycznej (w tym zawodowej). W przypadkach długo utrzymującego się bólu dodatkowo niekorzystnym zmianom może ulegać sprawność intelektualna pacjentów. W związku z tym leczenie KZK powinno być wprowadzane tak szybko jak to jest możliwe. Z drugiej
strony leczenie zachowawcze i chirurgiczne musi uwzględniać choroby towarzyszące, których występowanie wzrasta
w grupie wiekowej pacjentów narażonych na KZK. Inaczej mówiąc wybór metody leczenia, po uwzględnieniu stanu klinicznego, opiera się na jej efektywności terapeutycznej potwierdzonej badaniami klinicznymi, występowaniu działań niepożądanych (np. po zastosowaniu NLPZ lub opioidów w leczeniu bólu) oraz powikłań wczesnych (np. krwawienie śródoperacyjne) lub późnych (np. zwiększone prawdopodobieństwo złamania kręgów sąsiednich u pacjentów po wykonaniu zabiegu wertebroplastyki).
L38
CONSERVATIVE AND SURGICAL TREATMENT OF OSTEOPOROTIC SPINAL FRACTURES
Gasik R.
Klinika Neuroortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Key words: osteoporosis, spine, compression fracture, treatment
L39
BONE MINERAL DENSITY, OSTEOPOROSIS AND ITS CONSEQUENCES IN UKRAINIAN POPULATION
Povoroznyuk V.
Department of Clinical Physiology and Pathology of Locomotor Apparatus,
Institute of Gerontology AMS Ukraine, Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv,
Ukraine
The population of the Ukraine is 46 million people (21 million men and 25 million women) while the number of people
aged 50 years and older is 17.3 million (37% of the total population). It is predicted that the population of Ukraine will decrease
to 33 million people by 2050 and thus 50% of the population will be 50 and over and 21% will be 70 and over.
In Ukraine the estimated number of postmenopausal women with osteoporosis risk and osteopenia comprises 7 million
(28% of total number of women). According to research carried out in 2007-2008 by the Ukrainian scientific medical centre
using DXA, it is estimated that 2 million postmenopausal women (20% women and older) suffer from hip osteoporosis.
Osteopenia was estimated in 4.6 million men and 5.8 million women.
We determined the bone mineral density (BMD) of normal Ukrainian female subjects and compared results with
USA/European reference data. 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, proximal femur
and radial shaft were determined by DXA using a densitometer Prodigy (GE Medical systems). Age-related changes in
BMD were similar in form to those of USA/Northern Europe and US/European reference data. However, BMD data of
spine for subjects of 50-59 years in our sample were lower than published values. The prevalence of osteoporosis and osteopenia for female subjects was 11% at the femoral neck, and 20% and 24% at the spine and radial shaft respectively. These
data were published in the Annals of New York Academy of Sciences (2007).
Analysis of osteoporotic hip fractures occurring from 1997 to 2002 in Vinnitsa (Ukraine) was performed. During this
period the frequency of hip fractures varied from 117.1 to 171.1 per 100,000 population of 50 years and older and was
almost twice as high in women compared to men. These data are a bit lower in comparison with other European countries,
a fact which may indicate lack of diagnosis of these fractures. The incidence of osteoporotic fractures of the wrist was
significantly higher. The highest figures were shown in 60-64 year age group (women 1940.0, men 403.1 per 100,000
population), 70-74 years (women 1987.0, men 399.3 per 100,000) and 75-79 years (women 1986.2, men 422.7 per
100,000). This type of fracture was also predominant among women. The incidence of wrist fractures in women increases
from 55-59 years to its maximal level at the age of 75-79 years with the following decline at the age of 80 years and older
reliably exceeding the incidence of fractures in men of all age groups.
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We carried out a multicentral study of structural-functional bone state of children residing in environmentally unfriendly regions of Ukraine, Belarus, Lithuania and Moldova. The results show significant changes of structural-functional bone
state of children depending on their place of residence.
Thus, Ukrainian population is aging very fast and osteoporosis is becoming a real epidemic. Osteoporosis is better to
prevent than to treat.
L39
BMD, OSTEOPOROZA I ICH KONSEKWENCJE W POPULACJI UKRAINY
Povoroznyuk V.
Department of Clinical Physiology and Pathology of Locomotor Apparatus,
Institute of Gerontology AMS Ukraine, Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv,
Ukraine
L40
KRUCHOŚĆ (FRAILTY), SARKOPENIA A UPADKI
Skalska A.
Frailty to stan zwiększonej podatności na działanie endo- i egzogennych czynników stresogennych, wynikający ze
zmniejszenia rezerw fizjologicznych w następstwie obniżonej wydolności wielu układów oraz wielosystemowej dysregulacji, co ogranicza zdolność utrzymania homeostazy organizmu i reagowania na stres. Konsekwencje obejmują wzrost ryzyka hospitalizacji, upadków i urazów, ujawnienia niepełnosprawności, utraty samodzielności i śmierci. Fizyczny fenotyp
kruchości obejmuje niezamierzony spadek wagi, utratę masy i siły mięśniowej, spowolnienie chodu, subiektywne uczucie
wyczerpania i małą aktywność fizyczną. Kluczowym elementem kruchości jest sarkopenia – związana z wiekiem utrata
masy i funkcji mięśni: siły i ich mocy. Konsekwencją sarkopenii jest wzrost ryzyka upadków, niesprawności, osteoporozy,
upośledzenia tolerancji glukozy i zaburzeń termoregulacji. Najbardziej skuteczną metodą zapobiegania zespołowi kruchości i utraty masy mięśniowej jest regularna aktywność fizyczna obejmująca trening siłowy, wytrzymałościowy i równowagi. Dla poprawy funkcji nerwowo-mięśniowej, siły mięśniowej i sprawności funkcjonalnej ważne jest uzupełnienie niedoboru witaminy D.
L40
FRAILTY, SARCOPENIA AND FALLS
Skalska A.
L41
ZAPOBIEGANIE UPADKOM W PRAKTYCE
Żak M.
Katedra Rehabilitacji Klinicznej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Słowa kluczowe: upadki, prewencja, rehabilitacja
Upadki osób starszych są zaliczane do tzw. „wielkich problemów geriatrycznych” nie tylko dlatego, że są przyczyną
dużej liczby urazów fizycznych, ale również mają wpływ na niepełnosprawność i śmiertelność w tej grupie wiekowej.
Większość upadków jest raczej następstwem złożonych interakcji między osobniczymi skłonnościami do upadku a przyczynami zewnętrznymi, niż skutkiem działania pojedynczego czynnika. Dlatego praktyczny model postępowania zmniejszającego ryzyko upadków u osób starszych, powinien składać się z następujących elementów: kompleksowej oceny ryzyka u osób zagrożonych wielokrotnymi upadkami i tych, które upadły więcej niż 1 raz w ciągu roku; opracowania i wdrożenia odpowiedniego programu rehabilitacji; modyfikacji zewnętrznych przyczyn ryzyka upadku oraz odpowiedniej edukacji – nie tylko osób starszych z grupy ryzyka, ale również personelu domów opieki społecznej, szpitali, pracowników
socjalnych i opiekunów.
Kompleksowa ocena ryzyka upadków powinna uwzględniać przyczyny wcześniejszych upadków, a szczegółowy wywiad dotyczący częstości i okoliczności ich występowania powinien uwzględniać pytania o miejsce i czas, kiedy doszło
do upadku, czynności wykonywane bezpośrednio przed upadkiem, dolegliwości poprzedzające upadek. Konieczna jest
również ocena kondycji psychicznej oraz poziomu sprawności funkcjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem oceny rów-
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nowagi i chodu w odniesieniu do dysfunkcji poszczególnych narządów i układów oraz stosowanej farmakoterapii. Z badań własnych oraz przeglądu piśmiennictwa wynika, że do skutecznego zapobiegania upadkom niezbędne jest określenie
jak najdokładniej ich przyczyny, gdyż różnią się one w zależności od płci, wieku, czy nawet budowy ciała, a największe
znaczenie dla zmniejszenia ryzyka upadków mają programy prewencyjne, w których interwencja jest poprzedzona dokładną oceną dającą między innymi obraz sprawności funkcjonalnej osoby starszej.
Zadaniem zespołu prowadzącego rehabilitację osób zagrożonych upadkami powinno być opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego opartego na różnych metodach fizjoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zwiększających siłę mięśniową kończyn dolnych, poprawiających równowagę – zalecane są między innymi ćwiczenia sensomotoryczne, a także prowadzenie przez fizjoterapeutę treningu nauki podnoszenia się po ewentualnym upadku.
Badania dowodzą, że program zapobiegania upadkom osób starszych powinien być wzbogacony o naukę podnoszenia się
po upadku, gdyż wiele osób, które upadną i nie doznają żadnego urazu fizycznego nie jest wstanie wstać samodzielnie
po upadku, narażając się tym samym na konsekwencje długotrwałego przebywania na podłodze.
Wpływ różnych czynników na ryzyko upadków może być zmniejszany, również dzięki odpowiedniej wiedzy, na temat
ich występowania oraz sposobów ich unikania, dlatego tak ważny jest przekaz odpowiednich informacji. W praktycznym
modelu zapobiegania upadkom zadaniem personelu medycznego – poza ich standardowymi obowiązkami – powinno być
realizowanie programów edukacyjnych. Sesje edukacyjne powinny być prowadzone zarówno indywidualnie, jak i grupowo, a jak wynika z badań ma to szczególne znaczenie w przypadku pensjonariuszy placówek opieki instytucjonalnej.
Zapobieganie upadkom osób starszych, należy do najtrudniejszych wyzwań dla wielu specjalistów, dlatego przedstawiony powyżej praktyczny model postępowania prewencyjnego pozwala zmniejszać liczbę upadków przy ścisłej współpracy różnych specjalistów.
L41
PRACTICAL APPROACH TO FALLS-PREVENTION ISSUE
Żak M.
Chair of Clinical Rehabilitation
University School of Physical Education
Al. Jana Pawla II 78, 31-571 Krakow, Poland
Key words: falls, falls prevention, physical rehabilitation
Incidental falls among the elderly are commonly construed as one of the „geriatric giants” in modern health care. Not
only are they directly responsible for a large number of injuries, but often lead to serious physical disability and increased
morbidity in this age group. A vast majority of incidental falls result from a complex interaction between an individual propensity and a number of mediating factors, many of them of both environmental and situational character, rather than from
a single, easily identifiable cause.
Any practical approach aimed at decreasing the existing risk of falls in the elderly should therefore comprise the following key components: complex risk assessment in the individuals considered most prone to such adversity (i. e. inclusive
of those who have sustained more than one fall within a year); task-oriented, physical rehabilitation programme, pragmatic guidelines for the necessary modifications of environmental mediating factors and adequate, problem-oriented education/instruction, also extended to the medical/nursing staff in all facilities.
Complex risk assessment should also take due consideration of the actual causes of all previous falls. Interviews with the fallers should address in detail all attendant circumstances, inclusive of the type of activities immediately preceding a fall, as well
as any concomitant medical complaints and any regularly administered medication. It is also essential to establish individual functional capability and mental condition, with particular emphasis on an individual sense of balance and walking efficiency. Risk
assessment procedure should also make due allowances/adjustments for gender, age and individual body build as the factors directly impacting the actual cause of a fall. Pragmatically designed counter measures, best developed into a complex falls-prevention programme, are believed to be by far the most effective for appreciably reducing overall risk.
Every team in charge of physical rehabilitation of the elderly at risk should strive to develop a programme specifically
tailored to address individual needs, drawing extensively upon diverse physiotherapeutic methods, with special focus on
those boosting up muscle strength in the legs and improving an individual sense of balance (functionally-oriented, progressive resistance exercise regimen being most favoured). Special emphasis should be put on effective instruction on how to
get up effectively after sustaining a fall. Research shows this ability is most sought after amongst all fallers, as this effectively safeguards them against many adverse consequences of helplessly lying on the floor for a long time, often unable to
summon assistance.
Complex education on the very nature of incidental falls and the most effective measures for their prevention should
therefore routinely be offered to all medical personnel, with a view to enhancing their standard, hands-on abilities in addressing this issue on a daily basis. This would also increase their awareness that incidental falls are indeed a challenging
and rather complex issue in need of consistent and also complex resolution.

88

B1:Layout 1 2011-09-02 12:12 Strona 49

L42
OCENA PRZYDATNOŚCI TESTU „TANDEM WALK” ORAZ „TIMED UP AND GO” W OCENIE RYZYKA
UPADKÓW U PACJENTÓW Z OSTEOPOROZĄ
Kumorek A.1, Milert A.2, Borowy P.1, Czerwiński E.1,2
1
Krakowskie Centrum Medyczne, Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
2
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Słowa kluczowe: upadki, osteoporoza, testy funkcjonalne, test Timed Up and Go, test Tandem Walk
Wstęp. Upadki u osób starszych są przyczyną 90-100% złamań. Prowadzi to do znaczącego obniżenia sprawności
funkcjonalnej oraz jakości życia. Najbardziej zagrożone upadkiem są te osoby, które już upadły.
Cel. Celem badania była ocena przydatności dwóch popularnych testów funkcjonalnych stosowanych do ceny sprawności lokomocyjnej osób starszych: Timed Up and Go test (TUG) oraz Tandem Walk (TW) w ocenie ryzyka upadku u pacjentów z rozpoznaną osteoporozą.
Materiał i Metody. Badania przeprowadzono w okresie VI – XII 2009 roku na grupie 97 pacjentek Krakowskiego Centrum Medycznego. Kryteria włączeniowe stanowiły: płeć żeńska, wiek pow. 65 roku życia, rozpoznana osteoporoza na podstawie badania DXA, przebyte upadki zgłaszane w wywiadzie oraz chęć udziału w badaniu. Wśród 100 ochotniczek przeprowadzono testy funkcjonalne: TUG oraz TW, zgodnie z wytycznymi metodologiczynymi. Uzyskane wyniki
opracowano statystycznie przy użyciu pakietu Statistica v. 8.0.
Wyniki. Średni wiek osób uczestniczących w badaniu wynosił 73 lata (65-89 lat, SD 5,6), a wartość średnia wskaźnika BMI wynosiła 27,0 (25,6-42,9, SD=4.7). Analiza wykresów czasów wykonania testów wykazała brak rozkładu normalnego – zarówno w całej grupie, jak też w podgrupach względem przebytego upadku w ostatnim roku. Mediana czasu wykonania testu TUG test wyniosła 12,5s. (7,71-31,19s., 25%-75% (10.65-16.48)), a mediana czasu wykonania testu TW
– 14.6s (6.46-30.96s, 25%-75% (11,99-18,61)). Wyniki obu testów analizowano w odniesieniu do upadków przebytych
w ciągu roku poprzedzającego badanie. W badanej grupie upadek w ostatnim roku wystąpił u 58 osób, u pozostałych 39
nie wystąpił. W grupie, w której nie wystąpiły upadki w roku poprzedzającym badanie mediana czasu wykonania testu
TUG wynosiła 13.39s (7.87-31.19s, 25%-75% (10.65-17.64)) a testu TW 16.45s (9.62-30.96s, 25%-75% (13.43-20.53)).
W grupie porównawczej uzyskano następujące wyniki mediany: dla testu TUG – 12.2s (7.71-24.6s, 25%-75% (10.0614.8)), dla testu TW – 13.4s (6.46-29.6s, 25%-75% (11.6-17.3)). Różnica wartości median między grupą upadającą i nieupadającą dla testu TUG wynosi t=-0.801 (p=0.42) a dla testu TW t=-2.56 (p=0.01). Różnica jest znamienna statystycznie
jedynie w przypadku testu TW, natomiast dla testu TUG jest na granicy istotności statystycznej.
Wniosek. Osoby po 65 roku życia, zgłaszające przebyty upadek w ciągu roku poprzedzającego przeprowadzenie testów TUG oraz TW uzyskały niższe wartości obu testów niż osoby nieupadające, jednakże test TW wydaje się być właściwszym narzędziem do oceny ryzyka upadków pacjentów z osteoporozą.
Praca częściowo finansowana z grantu nr K/ZDS/001072 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
L42
EFFICACY OF „TANDEM WALK” AND „TIMED UP AND GO” TESTS IN FALL RISK EVALUATION IN
OSTEOPOROTIC PATIENTS
Kumorek A.1, Milert A.2, Borowy P.1, Czerwiński E.1,2
1
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
2
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College
Key words: falls, osteoporosis, functional tests, Timed Up and Go Test, Tandem Walk Test
Objectives. Falls of the elderly cause 90-100% of fractures and lead to a considerable decrease of functionality and the
quality of life. The group most severely endangered with falls is those who have already sustained falls.
Aim. The aim of the study is to assess the efficacy of the Timed Up and Go test (TUG) and the Tandem Walk test (TW),
two tests that are used in diagnosing mobility of the elderly. We used these tests to assess fall risk in patients with diagnosed
osteoporosis.
Material and Methods. The study was performed between June and December 2009 among 97 patients of Krakow
Medical Centre. Inclusion criteria comprised: female gender, age above 65 years, osteoporosis diagnosed on the basis of
densitometric examination, previous falls reported in the medical history, willingness to participate in the study. Among 100
volunteers TUG and TW tests were performed in accordance with methodological guidelines. The results were analyzed in
the statistics software package Statistica v. 8.0.
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Results. The average age of the patients was 73 years (65-89 years, SD 5.6), the average value of BMI factor was 27.0
(25.6-42.9, SD=4.7). The analysis of charts presenting the time necessary to complete the tests show the lack of normal distribution, both in the entire group and subgroups, in relation a fall sustained in the year preceding the study. The median
time of performing the TUG test was 12.5 seconds (7.71-31.19s, 25%-75% (10.65-16.48)), and the median time of performing the TW test was 14.6s (6.46-30.96s, 25%-75% (11.99-18.61)). The results of the above-mentioned tests were analyzed in relation to a fall sustained in the year preceding the study. The study group comprised 58 patients who reported falls
in the preceding year and 39 non-fallers. The median time of the TUG test for fallers was 13.39s (7.87-31.19s, 25%-75%
(10.65-17.64)) and the median time of the TW test was 16.45s (9.62-30.96s, 25%-75% (13.43-20.53)). The group of non-fallers achieved the following median values: the TUG test – 12.2s (7.71-24.6s, 25%-75% (10.06-14.8)) and the TW test – 13.4s
(6.46-29.6s, 25%-75% (11.6-17.3)). The difference in median values of the Timed Up & Go test for previous-year fallers
and non-fallers was t=-0.801 (p=0.42) and Tandem Walk test t=-2.56 (p=0.01). The difference in statistically significant only in case of Tandem Walk test, whereas for Timed up and Go test it borders significance threshold.
Conclusion. The patients aged 65 and above who reported a fall in the year prior to the study achieved lower TUG and
TW test results as compared to non-fallers. Nevertheless, TW test seems to be a more reliable tool in predicting fall risk in
patients with osteoporosis.
The study is partly supported by Jagiellonian University Medical College of Krakow as a grant nr K/ZDS/001072.
L43
OSTEOARTHRITIS: ROLA UWARUNKOWANIA GENETYCZNEGO I PRZECIĄŻENIA STAWU
Badurski J. E.
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok
Osteoarthritis (OA) kolan częściej dotyka osób otyłych i kobiet, gdzie zagrożenie rośnie wraz ze wzrostem wskaźnika
masy ciała (BMI) (choć nie dotyczy to na ogół OA bioder). Osoby z rozpoznaną OA charakteryzują się wyższą gęstością
kości (BMD) od rówieśników i to niezależnie od lokalizacji zmian OA. Badania epidemiologiczne wskazują na zmniejszone ryzyko złamania u osób z OA, w tym również złamania bliższego końca kości udowej (b. k. k. u). Osoby z OA odznaczają się konstytutywnie uwarunkowaną masywną/atletyczną/pykniczną budową ciała. Analiza czynników ryzyka OA
wskazuje na związane i niezwiązane z zawodem lub sportem, przeciążenie stawów – oprócz urazów, meniscectomii, zaburzeń ukształtowania stawów (dysplazja stawu biodrowego, kolano: varus/valgus) i czynnika rasowego/genetycznego – jako na najczęściej odnotowywane przyczyny OA.
Konfrontując dane epidemiologiczne OA i osteoporozy (OP) uwidaczniają się różnice skutków przeciążenia (OA) i niedostatku obciążenia (OP) kośćca. Stosując skalę BMI – od lewej, bardzo niskiej, rzędu 18 kg/m2 poprzez prawidłową 25
kg/m2 do prawej, przekraczającej 30 kg/m2 – im bardziej w prawo, tym większa BMD i skłonność do OA i mniej złamań,
i odwrotnie – im dalej w lewo, tym niższa BMD i więcej złamań. Sugeruje to predyspozycje genetyczne.
W kości osób z guzkami Heberdena (genetycznie uwarunkowana OA), wyższej BMD towarzyszy wzrost czynników
wzrostowych w porównaniu z osobami zdrowymi. Również córki matek z guzkami Heberdena wykazywały wyższą szczytową masę kości w szyjce k. udowej w porównaniu do rówieśniczek.
Przyczyn wyższej BMD u osób z OA szuka się w mechanizmie zawiadującym kierunkami różnicowania się komórek mezenchymalnych zrębu (KMZ) szpiku kostnego do miocytów, adipocytów, chondrocytów lub osteoblastów. Podlega on stałym, codziennym, trwającym całe życie oddziaływaniom czynników wzrostowych (np. TGF-β, IGF-1) hormonów (np. estrogenów, insuliny, tyroksyny, parathormonu, kortyzolu) i obciążenia mechanicznego. Kluczową rolę w osteogenezie odgrywa droga przewodzenia sygnałów Wnt/β-katenina, która poprzez pobudzanie (Runx2, Dlx5, Msx2, Osx) lub hamowanie (C/EBPβ/δ, C/EBPα i PPARγ)
odpowiednich genów i białek przekaźnikowych blokuje rozwój KMZ do adipogenezy i chondrogenezy. Promuje osteogenezę nasilając różnicowanie się i proliferację osteoblastów, hamuje ich apoptozę i nasila mineralizację osteoidu. β-katenina zwiększając
stosunek OPG do RANKL hamuje osteoklastogenezę. Brak β-kateniny kieruje rozwojem KMZ w stronę chondrogenezy.
Jednym z najsilniejszych regulatorów różnicowania się KMZ jest obciążenie, rejestrowane i przekazywane w osteocytach. Hamuje ono syntezę sklerostyny, która poprzez związanie koreceptora LRP5/6, pełni rolę inhibitora ścieżki Wnt/βkaγnina. Czyli: przy obciążeniu nie oddziałuje sklerostyna i przeważa osteogeneza, przy braku obciążenia – syntetyzuje
i wydziela się sklerostyna, hamuje Wnt/β-kateninę ukierunkowując rozwój KMZ poprzez receptor jądrowy PPARγ na adipogenezę i – w zależności od wieku – na chondrogenezę. Ekspresja PPARγ w KMZ szpiku kostnego rośnie z wiekiem, promując różnicowanie się adipocytów sprzyja osteoklastogenezie. W chondrocycie zaś chrząstki stawowej aktywacja PPARγ
hamuje ekspresję najistotniejszych komponentów degradacji chrząstki w OA – genów IL-1β, TNF-α, metaloproteinaz,
PGE-2 oraz syntetazy tlenku azotu.
Odmiennie niż w całym kośćcu zachowuje się dwufazowa przebudowa kości podchrzęsnej pod wpływem przeciążenia. We wczesnej fazie przeważa nadmierna resorpcja, w zaawansowanej OA – nadmiar tworzenia. Chondroprotekcyjne
działanie leków antyresorpcyjnych zależy od fazy OA.
Uwarunkowana genetycznie wyższa BMD + obciążenie kości i stawów sprzyja OA.
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L43
OSTEOARTHRITIS: ROLE OF THE GENETIC PREDISPOSITION AND JOINT OVERLOAD
Badurski J. E.
Center of Osteoporosis and Osteoarticular diseases, Białystok
The overweight and female gender are at greater risk of osteoarthritis (OA) of knees due to the higher body mass index (BMI)
(although this does not usually refer to OA of hips). Patients with diagnosed OA have higher than age-specific BMD regardless
of where OA changes are localized. Epidemiology studies demonstrate that patients with OA have lower fracture risk including
proximal femur fractures. The most characteristic feature of OA patients is corpulent/athletic/heavyset physique. Analysis of the
OA risk factors indicate the most common causes of OA are: joint overload (related and not related with profession or practiced
sport), injury, meniscectomy, joint deformation (hip dysplasia, knee: varus/valgus deformity) and racial/genetic factors.
Comparing epidemiological data of OA and osteoporosis (OP) show the difference in the effect of overload (OA) and lack
of load (OP) on the bones. Using the BMI scale – from left, very low, of about 18 kg/m2, through the correct value of 25 kg/m2
to the right, exceeding 30 kg/m2 – the more to the right, the higher BMD and OA probability and less fractures and vice versa
– the more to the left, the lower BMD and more fractures. This indicates genetic predisposition.
In patients with Heberden’s nodes (genetically conditioned OA) higher BMD is accompanied by increase of growth factors as compared to healthy people. Also, daughter’s of patients with Heberden’s nodes showed higher peak bone mass in the
femoral neck as compared to patients the same age.
The cause of higher BMD in patients with OA may be related to the mechanism managing differentiation of bone marrow mesenchymal stromal cells to myocytes, adipocytes, chondrocytes or osteoblasts. It is subject to constant, everyday, life-long influence of growth factors (e. g. TGF-β, IGF-1), hormones (e. g. estrogen, insulin, thyroxine, parathyroid hormone,
cortisol) and mechanical load. The key role in osteogenesis is played by Wnt/β-catenin signaling pathways, which by activating (Runx2, Dlx5, Msx2, Osx) or suppressing (C/EBPβ/δ, C/EBPα and PPARγ) given genes and pathway proteins blocks the
development of mesenchymal stromal cells into do adipogenesis and chondrogenesis. It promotes osteogenesis by augmenting differentiation and proliferation of osteoblasts, impedes its apoptosis and enhances mineralization of osteoid. β-catenin
suppresses osteoclastogenesis by increasing OPG and RANKL ratio. Lack of β-catenin controls development of mesenchymal stromal cells in the direction of chondrogenesis.
Load, registered and transmitted in osteocytes, is one of the strongest differentiation regulators of mesenchymal stromal cells. It deters sclerostin synthesis, which, by binding co-receptor LRP5/6, acts as inhibitor of Wnt/β-catenin pathway.
Thus, load impedes sclerostin activity and osteogenesis predominates; in case of reduced load – sclerostin is synthesized
and secreted, which hinders Wnt/β-catenin directing the development of mesenchymal stromal cells by nuclear receptor
PPARγ to adipogenesis, and – depending on age – to chondrogenesis. PPARγ expression in bone marrow mesenchymal
stromal cells increases with age promoting differentiation of adipocytes fosters osteoclastogenesis. Activation of PPARγ in
articular cartilage chondrocyte impedes expression of crucial components of cartilage degradation in OA – IL-1β genes,
TNF-α, metalloproteinase, PGE-2 and synthesis of nitrogen oxide.
Two-phase remodeling of subchondral bone acts uniquely under load. Over-resorption prevails in the early phase, while in
advanced OA – excessive formation. Chondroprotective effect of antiresorptive medications depends on the phase of OA.
Genetically conditioned higher BMD and load on bones and joints fosters OA.
L44
GLUCOSAMINE SULFATE FOR STRUCTURE MODIFICATION IN OSTEOARTHRITISS: FACT OF FANTASY?
Reginster J.-Y.
University of Liège, Liège-Belgium
The goal of pharmacological treatment of osteoarthritis (OA) is usually to control symptoms, which is traditionally
accomplished by use of non-specific symptomatic agents such as pure analgesics or non-steroidal anti-inflammatory drugs.
Compounds are being searched for that they may exert specific effects on osteoarthritis processes, thus providing both
specific symptom-modifying effects and structure-modifying effects, eventually interfering with the progression of the disease. Glucosamine sulfate (1500 mg QD) is the only drug that has consistently shown both structure and symptom modifying effects in knee OA. Glucosamine sulfate is the only drug for which preliminary results are available on the delay of
need for total joint replacement. The mechanism of action of glucosamine sulfate has been recently elucidated and is related to the inhibition of the IL-1 intracellular signalling pathway and thus IL-1-stimulated gene expression. In the current
clinical practice guidelines, glucosamine sulfate is scored with highest level of evidence, strength of recommendation and
trial quality, for the treatment of OA symptoms. The use of other glucosamine (HCL) is not recommended. In long-term
follow-up, up to 5 years, of patients previously treated during 3 years with glucosamine sulfate for knee OA, glucosamine
sulfate reduced the need for lower limb joint surgery, resulted in a significantly slower progression in joint structure changes, induced a long-lasting symptomatic effect, promoted a better quality of life and a lower utilization of health resources.
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L44
ZASTOSOWANIE SIARCZANU GLUKOZAMINY DO MODYFIKACJI STRUKTUR
W OSTEOARTROZIE: FAKT CZY FANTAZJA?
Reginster J.-Y.
University of Liège, Liège-Belgium
Celem farmakologicznego leczenia osteoartrozy (OA) jest zazwyczaj kontrola objawów, które zazwyczaj jest realizowane przy użyciu niespecyficznych środków takich jak: leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne. Poszukiwane są związki, które mogą powodować specyficzne działanie na proces osteoartrozy, wpływając jednocześnie na modyfikację objawów i modyfikację struktury oraz ewentualne zakłócenie procesu progresji choroby. Siarczan glukozaminy
(1500 mg QD) jest jedynym lekiem, który wykazuje jednoczesne modyfikujące działanie na strukturę i objawy w stawie
kolanowym (OA). Siarczan glukozaminy jest również jedynym lekiem, którego wstępne wyniki mają wpływ na opóźnienie konieczności całkowitej wymiany stawu. Mechanizm działania siarczanu glukozaminy został ostatnio wyjaśniony. Jest
on związany z inhibicją wewnątrzkomórkowego szlaku sygnalizacji IL-1, co skutkuje inhibicją stymulacji ekspresji genów
IL-1. Według obowiązujących wytycznych siarczan glukozaminy jest lekiem o najbardziej udowodnionym działaniu
w leczeniu objawów OA. Stosowanie innych glukozaminów (HCL) nie jest zalecane. W obserwacji długoterminowej, do
5 lat, pacjentów z osteoartrozą stawów kolanowych, poddanych leczeniu przez okres 3 lat siarczanem glukozaminy zaobserwowano zmniejszenie konieczności wykonania zabiegów chirurgicznych kończyn dolnych, istotne zwolnienie progresji zmian strukturalnych w stawie, długo utrzymujący się efekt zmniejszenia objawów, co skutkowało poprawą jakości
życia i rzadszym korzystaniem z usług opieki zdrowotnej.
L45
PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH REKOMENDACJI LECZENIA ZACHOWAWCZEGO CHOROBY
ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW
Szczepański L.
Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, niesteroidowe leki przeciwzapalne, chondroprotekcja,
wiskosuplementacja
Istnieją liczne metody leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów (ch. z. s.), jednak ich skuteczność jest bardzo ograniczona bądź dyskusyjna. W miarę pojawiania się doniesień o nowych doświadczeniach klinicznych rekomendacje metod
wybranych przez komisje powołane przez towarzystwa naukowe ulegają ostatnio częściowym modyfikacjom. Nadal polecane są metody niefarmakologiczne, ale okazuje się, że większość z nich ma wartość ograniczoną lub niepewną. Nie wykazano, by leczenie ruchem mogło poprawić stan anatomiczny chrząstki stawowej. Wyraźną poprawę funkcji i zmniejszenie bólu można osiągnąć tylko niektórymi metodami fizykoterapeutycznymi jak zabiegami cieplnymi, TENS czy akupunkturą. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (n. l. p. z.) u większości chorych działają skuteczniej od acetaminofenu. Skuteczność przeciwbólowa wszystkich n. l. p. z. jest podobna, ale reakcje osobnicze różne. Glikokortykosteroidy znajdują zastosowanie w doraźnie stosowanych pojedynczych iniekcjach dostawowych, ale działanie trwa zwykle najwyżej parę tygodni
po wstrzyknięciu. Podawanie preparatów kwasu hialuronowego głównie do stawu kolanowego (wiskosuplementacja) redukuje ból i poprawia funkcję. Efekt leczenia serią zastrzyków pojawia się po paru tygodniach i trwa przez parę miesięcy.
Ostatnie badania kliniczne nad tak zwanymi lekami modyfikującymi przebieg choroby zwyrodnieniowej (siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, diacereina i piaskledyna) wykazały ich wyraźne działanie objawowe. Są też doniesienia sugerujące ich korzystny wpływ na chrząstkę stawową. Liczne inne metody lecznicze mają prawdopodobnie wartość placebo. Prowadzone są badania nad wartością zastosowania licznych innych środków farmakologicznych w leczeniu ch. z. s.
L45
INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS OF NON-SURGICAL MANAGEMENTS OF OSTEOARTHRITIS
– A SURVEY
Szczepański L.
Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
Key words: osteoarthritis, non-steroidal anti-inflammatory drugs, chondroprotection, viscosupplementation
The methods of the treatment of osteoarthritis (OA) are numerous. Their efficacy is limited or uncertain. Recently the
results of many clinical trials were published. The recommendations of the treatment of OA were partially modified. All
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non-pharmacological methods are still recommended but it was appeared that the efficacy of majority of them is limited or
uncertain. Insufficient evidence was found that exercise therapy can be an effective management approach for chondroprotection. Recent trials failed to confirm the efficacy of many physiotherapeutic modalities. Some symptomatic improvements
can be obtain treating by heat, TENS or acupuncture. Acetaminofen is less effective in reducing of pain then non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). The efficacy of all NSAIDs is similar. Exacerbations of OA can be treated by intraarticular
injections of glikocorticosteroids. Only a few injections can be done during one year. Improvement lasts no more than a few
weeks. Viscosupplementation by intraarticular 3 – 5 injections (mainly to the knee joint) of hyaluronic acid or its derivatives
can reduce pain and improve joint functions for a few months. Recent trial confirm the symptomatic efficacy of „disease modifying osteoarthritis drugs”: glucosamine sulfate, chondroitine sulfate, diacerein and piascledin. Some evidences of retarding
the progression of OA by these drugs were noted. There are many methods of treating OA probably having only value of placebo. Numerous investigations are conducted for searching of new and better modalities for treating OA.
L46
WSKAZANIA DO ALOPLASTYKI W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWU BIODROWEGO
I KOLANOWEGO – ZAGADNIENIA FORMALNE
Górecki A., Małdyk P.
Szybko rosnące liczby pacjentów oczekujących na aloplastykę stawu biodrowego lub kolanowego i udowodniona skuteczność kliniczna tych operacji powodują wzrost liczby tego typu operacji wykonywanych w Polsce.
Powstała więc potrzeba połączenia w całość jako wytyczne funkcjonujących w naszym Kraju pojedynczych dokumentów opracowanych przez krajowego specjalistę w naszej dziedzinie, jak wskazania i przeciwwskazania do protezoplastyki
stawu biodrowego i kolanowego, warunki kadrowo-lokalowe dla przeprowadzenia tych operacji oraz zasady postępowania okołooperacyjnego. Opracowanie miało służyć Krajowemu Nadzorowi Specjalistycznemu, Polskiemu Towarzystwu
Ortopedycznemu i Traumatologicznemu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, towarzystwom ubezpieczeniowym, a także
ośrodkom przeprowadzającym omawiane operacje.
Zespół ortopedów z udziałem krajowego specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz Prezesa
PTOiTr zebrał obowiązujące do tej pory w naszym Kraju ogólne zasady kwalifikowania i realizacji planowej aloplastyki
stawu biodrowego i kolanowego.
Wytyczona ścieżka kwalifikacyjno-operacyjna obejmuje skierowanie przez lekarza POZ pacjenta na kwalifikację
do specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, procedurę konsultacji i wpisania pacjenta na listę oczekujących na operację w ośrodku, który przeprowadza takie operacje oraz tryb i warunki planowego przyjęcia do szpitala, a także zasady opieki pooperacyjnej – łącznie z oceną przed- i pooperacyjną pacjenta wg skali Harrisa.
W opracowaniu ujęto wymagania kadrowe i lokalowe dla ośrodków przeprowadzających operacje pierwotne i rewizyjne, także z uwzględnieniem liczby wykonywanych operacji przez ośrodek.
Wszelkie procedury przedoperacyjne, typ wszczepianej protezy oraz postępowanie pooperacyjne zależą od standardów
obowiązujących w ośrodku leczącym, co należy podkreślić. Obowiązkowymi są jednak profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz profilaktyka antybiotykowa, zgodnie z obowiązującymi oficjalnymi „Zasadami” w tych zakresach.
Opracowanie uzupełnione o dodatkowe dane w wyniku współpracy Zespołu Ortopedów i Przedstawicieli Ministerstwa
Zdrowia i NFZ, jak np. kody ICD-9 i ICD-10 oraz inne informacje, wydane zostanie w formie dokumentu prawnego Ministra Zdrowia. Obligatoryjne wprowadzenie do praktyki treści dokumentu we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej powinno doprowadzić do optymalizacji wydatków finansowych na tę grupę leczonych, do poprawy wyników leczenia oraz
zmniejszenia liczby powikłań. Dokument będzie także posiadał wartość sądowo-lekarską.
L46
INDICATIONS FOR ALLOPLASTY IN HIP AND KNEE OSTEOARTHRITIS -PRACTICAL ISSUES
Górecki A., Małdyk P.
L47
DYLEMATY W OCENIE SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA LEKÓW ANTYRESORPCYJNYCH
W BADANIACH KLINICZNYCH
Czerwiński E.1,2, Osieleniec J.2
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl

1

Podstawą dopuszczenia danego preparatu do leczenia osteoporozy jest udowodnienie jego skuteczności w zapobieganiu złamaniom z równoczesnym bezpieczeństwem stosowania. Zgodnie z Evidence Based Medicine (EBM) najbardziej
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wiarygodnych dowodów dostarczają badania kliniczne, randomizowane z grupą placebo. Na tej podstawie dopuszczono
do stosowania bisfosfoniany: alendronian, rizedronian, ibandronian, zolendronian oraz inne leki jak: stront i denosumab.
Badania kliniczne różnią się zasadniczo kryteriami włączenia pacjentów, które w różnym stopniu uwzględniają istotne czynniki ryzyka złamania jak: przebyte złamanie, BMD, wiek, a najczęściej nie uwzględniają złamań u rodziców, czy ryzyka upadku. Skuteczność terapii określa się porównując ryzyko złamania w grupie kontrolnej do grupy leczonej, a niestety z nieznanych
przyczyn istnieje ogromna zmienność ryzyka złamania w grupach kontrolnych pochodzących nawet z tych samych populacji.
W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie ryzyka złamania kręgosłupa wynosi dla alendronianiu 47%, rizedronianiu 49%, ibandronianu 62%, zolendronianu 70%, denosumabu 68%, strontu 41%. Podane wartości oznaczają względne zmniejszenie ryzyka, tzw. RRR (relative risk reduction). Dużo rzadziej informuje się o bezwględnej redukcji ryzyka, czyli ARR (absolute risk reduction). Niestety wyjściowe ryzyko złamania w grupach kontrolnych badań klinicznych różniło się znacząco od 7%
w grupie denosumabu do 29% w grupie zolendronianu. Jeszcze trudniejsza jest interpretacja częstości złamań pozakręgowych,
gdyż zależą one w większej mierze od upadku. I tak, największe badanie ukierunkowane na określenie redukcji ryzyka złamania
bkk udowej HIP wykazało 40% redukcję ryzyka złamań bkk udowej u osób rekrutowanych na podstawie BMD, ale nie wykazało skuteczności, jeżeli były brane pod uwagę kliniczne czynniki ryzyka (CRF) bez BMD. Powszechnie uznana redukcja ryzyka
złamania bkk udowej dla alendronianu na poziomie 51% opiera się na zaledwie 33 przypadkach (22 placebo v. 11 Al.). Z kolei
ibandronian i stront wykazały skuteczność tylko przy niskim BMD szyjki kości udowej tj. T-score ≤ -3,0.
Tygodniowe dawki alendronianu i rizedronianu, miesięczna dawka ibandronianu, jak i ibandronian dożylny zostały zarejestrowane na podstawie tzw. Brigding Concept, a nie skuteczności przeciwzłamaniowej. Przyjęto, że jeżeli wzrost BMD
jest podobny i redukcja markerów jest podobna dla danej substancji, ale stosowanej w innej formie, to skuteczność przeciwzłamaniowa tej formy podawania powinna być podobna jak dawki zarejestrowanej. Nie można nie zauważyć, że o ile
zmniejszenie BMD zwiększa ryzyko złamania, to o tyle wzrost BMD nie jest wiarygodnym wskaźnikiem zwiększenia skuteczności przeciwzłamaniowej.
Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych trudno jest porównać do praktyki codziennej, ponieważ we wszystkich badaniach kryteria wyłączenia eliminują wiele schorzeń, z którymi chorzy zgłaszają się do leczenia. O ile w badaniach klinicznych 66-88% pacjentów kontynuuje leczenie przez okres 3 lat z ok. 80-90% zażywaniem leku wg wskazań, to w praktyce codziennej po roku kontynuuje leczenie ok. 45% pacjentów.
Obecnie wiele uwagi poświęca się metodzie FRAX. W badaniach strontu wykazano, że redukcja ryzyka złamania jest
taka sama u osób z niskim, jak i z wysokim 10-letnim bezwzględnym ryzykiem złamania wg FRAX. Natomiast w badaniach denosumabu stwierdzono, że redukcja ryzyka złamania jest większa u osób z wyższym ryzykiem złamania. Co ciekawe oba te przeciwstawne wnioski są interpretowane jako zaleta dla obu preparatów.
Podsumowując należy stwierdzić, że jakkolwiek badania kliniczne dostarczają nam jednoznacznych dowód skuteczności przeciwzłamaniowej leku (zwłaszcza dla złamań kręgosłupa), to nie mamy przesłanek doboru leku dla konkretnego pacjenta uwzględniając jego wiek, BMD i kliniczne czynniki ryzyka złamania wg algorytmu FRAX.
L47
DILEMMAS IN THE ASSESSMENT OF EFFICACY AND SAFETY OF ANTIRESORPTIVE MEDICATIONS
IN CLINICAL TRIALS
Czerwiński E.1,2, Osieleniec J.2
Department of Bone and Joint Diseases Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl

1

Documented safety and efficacy in fracture prevention allow a specific molecule to be registered for the treatment of
osteoporosis. According to Evidence Based Medicine (EBM) the most trusted evidence is provided by randomized and placebo-controlled clinical trials. On this basis the following bisphosphonates were registered: alendronate, risedronate, ibandronate, zolendronate as well as such medications as: strontium and denosumab.
Clinical trials differ significantly in inclusion criteria, which take into consideration various fracture risk factors, e. g.
underwent fractures, BMD, age, while usually disregarding fractures in parents of fall risk. Efficacy of therapy is assessed
by comparing the fracture risk in the control group to the treated group but, for an unknown reason, there is a great variety of fracture risk in the control group, even from the same population. It was demonstrated in clinical trials that the decrease of spinal risk fracture for alendronate is 47%, for risedronate – 49%, ibandronate 62%, zolendronate – 70%, denosumab – 68%, strontium 41%. The given values signify relative risk reduction (RRR), while absolute risk reduction (ARR)
occurs infrequently. Unfortunately, the primary fracture risk in the control group differs considerably, from 7% in denosumab group to 29% in zolendronate group. The interpretation of non-vertebral fracture frequency is more difficult because
it greatly depends on falls. Therefore, the biggest study designed to determine the reduction of proximal femur fractures
(the HIP study) showed a 40% reduction in patients chosen on the basis of BMD and no significant reduction when taking
into consideration clinical risk factors (CRF) without BMD. Generally accepted 51% reduction of proximal femur fractures of alendronate is based on as little as 33 cases (22 placebo v. 11 Al.). On the other hand ibandronate and strontium showed efficacy only in case of low femoral neck BMD, i. e. T-score ≤ -3.0.
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Weekly doses of alendronate and risedronate, monthly dose of ibandronate as well as iv ibandronate were registered on
the basis of the so-called Bridging Concept, and not as an effect of anti-fracture efficacy. It was assumed that if the increase of BMD is similar and marker reduction is similar for the given substance in a different form, then anti-fracture efficacy of this form should be similar to the registered dosage. It is also worth noticing that while lowering of BMD increases
fracture risk, the increase of BMD is not a reliable indicator of greater anti-fracture efficacy.
Safety in clinical trials is hard to compare with every-day practice since exclusion criteria eliminate majority of comorbidities with which patients apply for treatment. While in clinical trials 66-88% of patients continue treatment for 3 years
with 80-90% compliance, in every-day practice only 45% of patients continues the treatment after a year.
Currently a lot of attention is turned towards FRAX method. In strontium evaluation it was demonstrated that fracture
risk reduction is the same in patients with low or high 10-year absolute fracture risk calculated with FRAX. While in a denosumab study it was shown that fracture risk reduction is higher in patients with higher fracture risk. What is interesting
is that these contradicting conclusions are interpreted in favor of both medications.
To sum up, despite the fact that clinical trials provide firm evidence of anti-fracture efficacy of a medication (especially for spinal fractures) there are no indications regarding medication selection for a specific patient acknowledging his age,
BMD and clinical fracture risk factors as assessed with FRAX.
L48
WYZWANIA CODZIENNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ – ROLA RZADSZYCH SCHEMATÓW
DAWKOWANIA W TERAPII OSTEOPOROZY
Sewerynek E.
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Katedry Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Osteoporoza jest przewlekłą chorobą układu kostnego charakteryzującą się obniżeniem wytrzymałości kości, co
z kolei prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań. Wykazano, iż na osteoporozę choruje obecnie powyżej 30% kobiet
po menopauzie (WHO, 1994), a około 20% pacjentów stanowią mężczyzni. Celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie
powstawaniu niskoenergetycznych złamań kości oraz poprawa jakości życia pacjentów. Spośród dostępnych opcji terapeutycznych kluczową rolę odgrywają bisfosfoniany, leki o najlepiej poznanych właściwościach, których skuteczność terapeutyczna i bezpieczeństwo stosowania zostały potwierdzone w licznych badaniach klinicznych i z tego względu zalecane są
jako leki pierwszego rzutu. Skuteczność doustnych preparatów może być ograniczona z uwagi na niską biodostępność oraz
powikłania i niepożądane objawy ze strony przewodu pokarmowego. Alternatywę stanowi podawanie bisfosfonianów
parenteralnie, w tym forma dożylna ibandronianu. Zaletą podawania dożylnego ibandronianu jest pełna biodostępność
i wysoka skumulowana roczna dawka leku wynosząca 12mg (ACE – annual cumulative exposure), krótki czas iniekcji
i dość długa, 3-miesięczna przerwa pomiędzy podaniami, co nie utrudnia chorym codziennej aktywności oraz poprawia
przestrzeganie terapii dlugoterminowej. Dodatkowo dobra tolerancja leku i skuteczność w postaci zmniejszonego ryzyka
złamań w znaczny sposób może wpłynąć na jakość życia chorych oraz preferencje. Ibandronian jest obecnie jedynym bisfosfonianem trzeciej generacji dostępnym w formie doustnej i dożylnej. Daje to unikalną możliwość zarówno terapii parenteralnej, jak i doustnej tym samym lekiem.
L48
CHALLENGES OF DAILY CLINICAL PRACTICE – THE ROLE OF LESS FREQUENT DOSAGE
SCHEDULES IN OSTEOPOROSIS THERAPY
Sewerynek E.
Department of Endocrine Disorders and Bone Metabolism, Chair of Endocrinology, Medical University of Łódź
Osteoporosis is a chronic disease of the osseous system, characterised by decreased strength of bone tissue, what – in
turn – leads to increased fracture risk. It has been demonstrated that osteoporosis affects now more than 30% of women
after menopause (WHO, 1994), however, the disease is in 20% also observed in men. Any subject with diagnosed osteoporosis requires, beside prevention, the application of proper treatment. Out of the available therapeutic options, the key role is played by bisphosphonates, medical agents with best identified properties, the therapeutic efficacy and safety of which
have been confirmed in many clinical studies. Therefore, they are recommended as first line drugs for osteoporosis. The
efficacy of oral preparations may be limited, due to low bioavailability, complications and adverse effects from the gastrointestinal tract, thus the parenteral administration of bisphosphonates is a valuable alternative including the intravenous
administration of ibandronate. The advantages of intravenous ibandronate administration include full bioavailability and
high ACE (annual cumulative exposure), amounting to 12 mg, short injection time periods and the relatively long, 3-month
intervals between subsequent administrations are unquestionable advantages of this therapy mode, as well as the fact that
the therapy is not a constraint for patient’s everyday activity and improves the compliance. Additionally, a good tolerance of
the drug and its high therapeutic efficacy, proven by appreciably reduced fracture risks, may significantly improve the quali-
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ty of life of the patients suffering from osteoporosis. Ibandronate is now the only bisphosphonate of the third generation, available in both oral and intravenous form, providing a unique possibility of intravenous and oral therapy with the same drug.
L49
JAK ZAMIENIĆ MOTYWACJĘ W DETERMINACJĘ? WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE DLA LEKARZY
LECZĄCYCH CHORYCH Z OSTEOPOROZĄ
Santorski J.
Współpraca pacjenta, zapamiętanie i przestrzeganie zaleceń, konsekwentna realizacja wymagającego scenariusza
przyjmowania leku raz w miesiącu, ale z zastosowaniem się do dokładnej instrukcji, zależy od szeregu czynników, na które może mieć wpływ lekarz.
Z perspektywy modelu trzech elementów współpracy, które składają się na przebieg każdego spotkania/wizyty pacjenta, na jego zaangażowanie i współpracę składają się:
• nawiązanie kontaktu (jak lekarz się dostraja)
• tryb podejmowania decyzji
• ustalenia
Aby motywacja pacjenta zamieniła się w determinację, krytyczną rolę odgrywa trzeci element modelu – takie potwierdzanie ustaleń i taki scenariusz, plan „zrytualizowanego” działania, który ma znamiona „atraktora zmiany”.
Na całościowy obraz czynników decydujących o zaangażowaniu pacjenta składa się „iloczyn” trzech czynników:
• potrzeba (motywacja oparta na ujęciu zadań/celów pacjenta „językiem korzyści” w fazie podejmowania decyzji)
• wiara (subiektywne prawdopodobieństwo realizacji celów terapeutycznych większe niż zero, a najlepiej wysokie
– dzięki poczuciu zrozumienia ze strony lekarza, jakości kontaktu z nim)
• realistyczny, prosty p l a n działania, „atraktor zmiany”
L49
HOW TO TURN MOTIVATION INTO DETERMINATION – PRACTICAL GUIDELINES FOR DOCTORS
TREATING OSTEOPOROTIC PATIENTS
Santorski J.
L50
OCENA MASY SZKIELETOWEJ I METABOLIZMU KOSTNEGO U DZIECI Z OTYŁOŚCIĄ PROSTĄ
– UDZIAŁ PROCESU ZAPALNEGO I ADIPOCYTOKIN
Abramowicz P.1, Konstantynowicz J.1, Białokoz-Kalinowska I.1, Werpachowska I.2, Jamiołkowski J.3,
Kaczmarski M.2, Piotrowska-Jastrzębska J.1
1
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3
Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Słowa kluczowe: dzieci, młodzież, otyłość, masa kostna, adipocytokiny, hsCRP, RANK-ligand, parathormon
Wstęp. Dotychczasowe badania wskazują na powiązania między otyłością i zaburzonym metabolizmem tkanki kostnej u dzieci, chociaż ich wyniki pozostają sprzeczne. Udokumentowano wpływ adipocytokin oraz układu RANK/RANKL/
OPG na metabolizm kostny w otyłości.
Cel. Celem pracy była ocena metabolizmu kostnego u dzieci i młodzieży z otyłością, tj. określenie interakcji między
stężeniami adipocytokin, masą kostną oraz aktywnością procesów kościotworzenia i resorpcji kostnej, z uwzględnieniem
czynników aterogennych.
Materiał i metody. Badaniem objęto 40 dzieci i młodzieży w wieku 7,1–17,6 lat z otyłością prostą (BMI SDS:
3,12±1,6). Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych osób, dobranych pod względem wieku, wysokości ciała oraz stopnia
dojrzałości płciowej, bez otyłości (BMI SDS: -0,31±0,7). W obydwu grupach oceniono zawartość minerału kostnego
(BMC) i gęstość mineralną kości (BMD) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (BMD Spine) i całym szkielecie (BMD Total) oraz skład ciała (body composition) z użyciem dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA). U wszystkich badanych oceniono lipidogram, stężenia wapnia całkowitego (Ca total), 25-hydroksycholekalcyferolu (25OHD), parathormonu (PTH), leptyny, adiponektyny, osteokalcyny (OC), osteoprotegeryny (OPG), RANK ligand (RANKL), oraz
CRP o wysokiej czułości (hsCRP).
Wyniki. W grupie dzieci z otyłością wykazano istotnie wyższe stężenia: leptyny (p<0,001), hsCRP (p<0,001), Ca total (p=0,012) oraz PTH (p<0,001), a niższe – adiponektyny (p=0,005) i OC (p=0,12). Otyli pacjenci demonstrowali znacz-
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nie wyższą masę kostną (BMD Total, BMD Spine BMC i wskaźniki Z-score) w porównaniu z grupą kontrolną. Wykazano
istotny związek pomiędzy zaawansowaniem otyłości, a stężeniem hsCRP, które korelowało dodatnio ze stężeniami: leptyny
(r=0,55; p<0,001), RANKL (r=0,25; p=0,035), PTH (r=0,36; p=0,004), cholesterolu całkowitego (r=0,38; p=0,001) i triglicerydów (r=0,39; p=0,001), zaś ujemnie ze stężeniem frakcji HDL cholesterolu (r=-0,26; p=0,03). Aktywność PTH dodatnio korelowała ze stężeniem leptyny, a ujemnie ze stężeniem adiponektyny. Układ RANK/RANKL/OPG nie miał związku z nasileniem otyłości i stężeniami adipocytokin. Nie stwierdzono różnic między grupami w zakresie stężenia 25OHD.
Wnioski. Wyniki naszych badań potwierdzają udział stanu zapalnego w patogenezie otyłości i jednoczesne niekorzystne oddziaływanie adipocytokin i hsCRP na metabolizm kostny w okresie rozwojowym. Wyższe stężenie PTH i Ca total
może wskazywać na przewlekłą podwyższoną aktywność przytarczyc jako jeden z kluczowych mechanizmów odpowiedzialnych za nasiloną resorpcję kostną u osób otyłych, pomimo stwierdzanej u nich większej masy kostnej. Podwyższone
stężenie wapnia przy obniżonym poziomie adiponektyny dodatkowo może sprzyjać procesom aterogennym w otyłości już
w wieku rozwojowym. Dokładny patomechanizm zaburzonej funkcji przytarczyc u dzieci z otyłością prostą wymaga pogłębionej analizy.
L50
THE PATHOGENIC ROLE OF ADIPOCYTOKINES AND INFLAMMATION IN ALTERED BONE
METABOLISM IN OBESE CHILDREN
Abramowicz P.1, Konstantynowicz J.1, Białokoz-Kalinowska I.1, Werpachowska I.2, Jamiołkowski J.3,
Kaczmarski M.2, Piotrowska-Jastrzębska J.1
1
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3
Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Key words: childhood obesity, densitometry, adipocytokines, hsCRP, bone metabolism, parathormone
Objectives. Associations between childhood obesity and disturbed bone metabolism have been extensively studied.
Both adipocytokines and RANK/RANKL/OPG pathways have been shown to influence bone metabolism in obese patients
although published data remain inconsistent. Some of published reports show evidence of protective role of fat mass and
adiposity in the maintenance of skeletal mass, whereas others fail to support this statement or even demonstrate an increased fragility in obese individuals during growth.
Aim. The aim of the study was to assess bone metabolism in obese children and to evaluate interactions between adipocytokines levels and bone formation/resorption in relation to bone mass and body composition of these children.
Materials and methods. Forty obese children and adolescents aged 7.1–17.6 years were studied (BMI SDS: 3.12±1.6)
and compared with 30 non-obese controls (BMI SDS: -0.31±0.7) matched for age, gender, height and pubertal stage. Bone mineral content (BMC), density (BMD) in lumbar region and the whole skeleton, and body composition, were determined using dual-energy X-ray absorptiometry method (DXA). Serum fasting lipids, total calcium (Ca total), 25-hydroxycholecalciferol (25OHD), parathormone (PTH), leptin, adiponectin, osteocalcin (OC), osteoprotegerin (OPG), RANK-ligand
(RANKL) and high-sensitivity CRP (hsCRP) were measured.
Results. Higher levels of leptin (p<0.001), hsCRP (p<0.001), Ca total (p=0.012), PTH (p<0.001) were found in children with obesity. Serum adiponectin and OC were significantly lower in obese individuals (p=0.005 and p=0.12, respectively). Total and spine BMD and BMC were considerably higher in obese group than in controls. We found strong association between adiposity and hsCRP level which correlated positively with leptin (r=0.55; p<0.001), RANKL (r=0.25;
p=0.035), PTH (r=0.36; p=0.004), total cholesterol (r=0.38; p=0.001) and triglycerides (r=0.39; p=0.001). Furthermore,
PTH activity correlated positively with leptin and inversely with adiponectin levels. There was no difference in RANK/
RANKL/OPG pathway activities between obese and control groups, and no correlations were found between its activity
and adipocytokines levels either. Concentration of 25OHD in both groups was comparable.
Conclusions. These results support the view of the role of mild inflammation in obesity. Chronic inflammation with altered adipocytokines levels may be responsible for inadequate bone metabolism in childhood obesity. Higher PTH and Ca
total concentrations in obese individuals may reflect chronic parathyroid hyperactivity as a key mechanism leading to bone
resorption in these patients despite exceeded skeletal mass. Coincidence of hypercalcemia and decreased adiponectin
seems an additional important risk factor of atherosclerosis during growth. More research is needed to understand the role
of parathyroid activity in children with obesity.
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L51
WPŁYW WZORÓW SPOŻYCIA WAPNIA Z PRODUKTÓW MLECZNYCH NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ
TKANKI KOSTNEJ I WYSTĘPOWANIE RYZYKA ZŁAMANIA KOŚCI U KOBIET. PROJEKT MODAF
Wądołowska L., Sobaś K., Człapka-Matyasik M., Słowińska M., Szczepańska J., Niedźwiedzka E.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: gęstość mineralna kości (BMD), produkty mleczne, ryzyko złamania kości, spożycie, wapń
Wstęp. Postawiono hipotezę, że większe spożycie produktów mlecznych i wapnia korzystnie wpływa na masę i skład
ciała i zmniejsza ryzyko złamania kości.
Cel. Wyłonienie charakterystycznych wzorów spożycia wapnia z produktów mlecznych przez kobiety oraz porównanie występowania czynników ryzyka złamania kości o różnych wzorach spożycia wapnia.
Materiał i metody. Badaniami objęto 712 kobiet w wieku 29-59 lat. Ocenę statusu tkanki kostnej wykonano u 170 kobiet.
Metodą częstotliwości spożycia żywności (kwestionariusz ADOS-Ca) określono zwyczajowe spożycie wapnia z produktów
mlecznych, a następnie z dziennej diety (DD; mg/osobę/dzień). Za pomocą analizy czynnikowej i skupień wyłoniono charakterystyczne wzory spożycia wapnia z produktów mlecznych przez kobiety. Gęstość mineralną tkanki kostnej (BMD, mg/cm2)
i zawartość składników mineralnych kości (BMC, mg/cm) zmierzono metodą dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA). Badania zrealizowano w ramach projektu MODAF (Nr N N312 2862 33) finansowanego przez MNiSW.
Wyniki. U kobiet wyłoniono 3 wzory spożycia wapnia, które nazwano: „mleczny z naturalnymi napojami mlecznymi”
(S1; 19% próby), „przeciętny” (S2; 68%), „serowo-jogurtowy” (S3; 13%). Kobiety S1 miały najbardziej urozmaicony
wzór spożycia produktów mlecznych, a średnia zawartość wapnia w ich DD wynosiła 1082 mg/dzień i była bliska ilości
rekomendowanej. Mniej wapnia zawierały DD kobiet S3 (973 mg/dzień), a najmniej DD kobiet S2 (391 mg/dzień). Między kobietami z różnych grup wiekowych (29-39, 40-49, 50-59 lat) nie wykazano różnic w BMD i BMC. Status miesiączkowania kobiet nie wpływał na BMD i BMC. T-score BMD od -1 do -2,5 miało 6% kobiet, a poniżej -2,5 miał 1% kobiet.
Najczęściej występującymi czynnikami zwiększającymi ryzyko złamania kości były u kobiet kolejno: bóle kostne (75%),
niedostateczne spożycie wapnia z DD (42%) i palenie papierosów (25%). BMD kobiet bardziej zależało od występowania
żywieniowych czynników ryzyka złamania kości niż pozażywieniowych. W analizie korespondencji stwierdzono, że wzory
spożycia wapnia kobiet S1 i S3 były związane ze spożywaniem produktów mlecznych w wieku przedszkolnym i szkolnym
oraz wysokim BMD (górny tercyl). Kobiety S1 były w mniejszym stopniu obciążone czynnikami zwiększającymi ryzyko złamania, a częściej miały czynniki zmniejszające ryzyko złamania kości. Odwrotną zależność stwierdzono u kobiet S2. Więcej
kobiet S1 w porównaniu z S2 spożywało codziennie produkty mleczne w wieku szkolnym (77% vs. 56%), a mniej kobiet S1
niż S2 aktualnie spożywało niedostateczną ilość wapnia z DD (5% vs 54%). Mniej kobiet S3 w porównaniu z S2 spożywało
aktualnie soki wzbogacone w wapń (67% vs. 72%) i niedostateczną ilość wapnia z DD (10% vs. 54%).
Wnioski. Wyniki sugerują, że spożywanie przez kobiety dużych ilości różnorodnych produktów mlecznych i rekomendowanej ilości wapnia oraz codzienne spożywanie produktów mlecznych w dzieciństwie i młodości może korzystnie wpływać na gęstość tkanki kostnej i zmniejszać ryzyko złamania kości w dorosłości.
L51
EFFECTS OF PATTERNS OF CALCIUM INTAKE FROM DAIRY PRODUCTS ON BONE MINERAL
DENSITY AND THE OCCURRENCE OF FRACTURE RISK IN WOMEN. THE MODAF PROJECT
Wądołowska L., Sobaś K., Człapka-Matyasik M., Słowińska M., Szczepańska J., Niedźwiedzka E.
Department of Human Nutrition, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Key words: bone mineral density (BMD), dairy products, fracture risk, intake, calcium
Objectives. It is hypothesised that a higher intake of dairy products and calcium has a favourable effect on body weight
and composition and reduces the risk of fracture.
Aim. To distinguish characteristic patterns of calcium intake from dairy products by women and to compare the occurrence of fracture risk factors for different patterns of calcium intake.
Material and Methods. The research involved 712 women aged 29-59. The assessment of the bone tissue status was
performed in 170 women. The food consumption frequency method (ADOS-Ca questionnaire) was used to determine the
customary calcium intake from dairy products and then from daily diet (DD; mg/person/day). Using factor and cluster analyses, characteristic patterns of calcium intake from dairy products by women were determined. Bone mineral density
(BMD, mg/cm2) and bone mineral content (BMC, mg/cm) were measured by dual-energy x-ray absorptiometry (DXA).
The research was conducted as part of the MODAF project (No. N N312 2862 33) financed by the Ministry of Science and
Higher Education.
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Results. Three patterns of calcium consumption were established for women, referred to as: „milk with natural milk
beverages” (S1; 19% of the sample), „average” (S2; 68%), „cheese-yoghurt” (S3; 13%). S1 women revealed the most varied pattern of dairy product intake, and the average content of calcium in their DD was 1082 mg/day, close to the recommended amount. DD of S3 women contained less calcium (973 mg/day), and DD of S2 women contained the least (391
mg/day). No differences in BMD and BMC were found between women from various age groups (29-39, 40-49 and 50-59
years old). Menstruation status of women did not affect BMD or BMC. T-score BMD between -1 and -2.5 was found for 6%
of women, and below 2.5 for 1% of women. The most frequently occurring factors increasing fracture risk in women were:
bone pain (75%), insufficient calcium intake from DD (42%) and smoking (25%). BMD of women depended more on the
occurrence of dietary factors of fracture risk than on non-dietary factors. A correspondence analysis revealed that patterns
of calcium intake of S1 and S3 were related to consumption of dairy products at preschool and school age and to high BMD
(upper tercile). S1 women were to a lesser degree burdened with factors increasing fracture risk and most frequently had
factors reducing fracture risk. An opposite relation was found for S2 women. More S1 women in comparison to S2 consumed dairy products every day at school age (77% vs. 56%) and less S1 then S2 women currently consumed insufficient
amounts of calcium in their DD (5% vs. 54%). Less S3 women in comparison to S2 women currently consumed juice
enriched with calcium (67% vs. 72%) and had insufficient amounts of calcium in their DD (10% vs. 54%).
Conclusions. The results suggest that the consumption by women of large amounts of various dairy products and
recommended amounts of calcium, as well as everyday consumption of dairy products in their childhood and youth can
have a favourable effect on bone density and can reduce fracture risk in adulthood.
L52
EFEKTYWNOŚĆ UZUPEŁNIANIA NIEDOBORÓW WITAMINY D U OSÓB Z OTYŁOŚCIĄ POPRZEZ
STYMULACJĘ JEJ SYNTEZY SKÓRNEJ PROMIENIAMI UVB W PORÓWNANIU Z PODAŻĄ DOUSTNĄ
W ZALECANEJ DAWCE
Wąsowski M., Marcinowska-Suchowierska E.
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP
Słowa kluczowe: witamina D, otyłośc, synteza skórna witaminy D
Wstęp. U osób otyłych niedobory witaminy D są częstsze, niż w populacji osób z należną masą ciała. Przyczyn upatruje się w zmniejszeniu biodostępności witaminy D spowodowanym wzrostem jej magazynowania w tkance tłuszczowej
i/lub niedostatecznej syntezie skórnej wit. D. Ze względu na niekorzystne następstwa niedoboru wit. D wyjaśnienia wymaga sposób suplementacji wit. D z uwzględnieniem masy ciała i efektywności syntezy skórnej.
Cel. Ocena efektywności uzupełniania niedoborów witaminy D u osób otyłych poprzez stymulację jej skórnej syntezy
promieniami UVB lub podaż doustną w zalecanej dawce z uwzględnieniem masy ciała.
Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano osoby otyłe (OBE) z BMI > 30 kg/m2 (n = 39, 24 kobiet, 15 mężczyzn,
średnia wieku 40,9 lat). U 19 osób (12 kobiet, 7 mężczyzn, średnia wieku 38,5 lat), stosowano suplementację witaminy D
poprzez jej skórną syntezę (OBE-UVB), a 20 osobom (12 kobiet, 8 mężczyzn, średnia wieku 43,3 lata) podawano doustnie witaminę D (OBE-DOUSTN). Grupę kontrolną (KONTR) stanowiły osoby zdrowe z należną masą ciała (n=30, 23 kobiety, 7 mężczyzn, średnia wieku 30,6 lat), u których stymulowano UVB syntezę skórną witaminy D (n=15) (UVB-KONTR) lub podawano ją doustnie (KONTR-DOUSTN). Witaminę D doustnie podawano w ilości 15 IU/kg m. c.: grupa OBE 1350-2500 IU, grupa KONTR 800-1000 IU. Czas podaży wynosił 4 dni i równał się czasowi naświetlań UVB.
Metodyka: U wszystkich osób oznaczono stężenie 25-hydroksy witaminy D (25OHD) w krwi przed naświetlaniem
UVB oraz po 4, 7, 14 i 21 dniach. Następnie lampą Medisun 700 naświetlano całą powierzchnię ciała promieniowaniem
UVB 311 nm przez 4 kolejne dni. Przed właściwym naświetlaniem ustalano indywidualną dawkę rumieniową (MED).
W celu wyłączenia wpływu promieniowania słonecznego badania prowadzono od początku listopada do końca marca.
Wyniki. Średnie stężenie 25 (OH) D wynosiło w grupie OBE 16,16 ng/ml, a KONTR, 18,06 ng/ml. Dane te wskazują na obecność niedoborów witaminy D w grupie OBE – nieco większe aniżeli u osób z prawidłową masą ciała. Stymulacja syntezy skórnej witaminy D, promieniami UVB spowodowała wzrost stężenia 25 (OH) D w surowicy krwi zarówno
w grupie OBE-UVB, jak i KONTR-UVB, który był proporcjonalny do czasu naświetlań. Wzrosty stężenia 25 (OH) D
w stosunku do wartości wyjściowej obserwowano w obu grupach, były największe w 14. dniu po naświetlaniu (OBE-UVB 6,32 ng/ml, w KONTR-UVB 5,92 ng/ml). Przyrosty 25 (OH) D w grupie OBE-UVB nie różnią się istotnie w odniesieniu do wartości wyjściowych uzyskanych w grupie UVB-KONTR, co wskazuje, że synteza skórna witaminy D
u osób otyłych nie jest zaburzona. Czas naświetlań skóry promieniami UVB, zapewniający znamienny wzrost stężeń 25
(OH) D (w stosunku do wartości wyjściowych) wynosi łącznie ok. 12 minut. Analiza przyrostów stężeń 25 (OH) D w surowicy krwi w poszczególnych przedziałach czasowych wykazała, że były one większe w grupie OBE-UVB w porównaniu z grupą OBE-DOUSTN.
Wnioski. 1. Synteza skórna witaminy D u osób otyłych jest efektywna. 2. Czas naświetlania UVB, zapewniający znamienny wzrost 25 (OH) D w stosunku do wartości wyjściowych, wynosi łącznie ok. 12 min. 3. Suplementacja doustna wi-
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taminy D w zalecanej dawce z uwzględnieniem masy ciała u osób otyłych wydaje się być mniej skuteczną metodą uzupełniania niedoborów witaminy D, aniżeli stymulacja jej syntezy promieniowaniem UVB.
L52
THE EFFECTIVENESS OF VITAMIN D DEFFICIENCY SUPPLEMENTATION IN OBESE PATIENTS
BY STIMULATION OF CUTANEOUS SYNTHESIS WITH UVB IRRADIATION COMPARED WITH ORAL
SUPPLEMENTATION IN RECOMMENDED DOSE
Wąsowski M., Marcinowska-Suchowierska E.
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP
Keywords: obesity, vitamin D, cutaneous synthesis of vitamin D
Objectives. Vitamin D deficiency is a more common phenomenon in obese patients. This is most likely due to the fact
that bioavailability of vitamin D is decreased because of its increased storage in fat tissue and decreased cutaneous synthesis. The consequences of vitamin D deficiency are serious and thus it is necessary to explain methods of supplementation
that take into consideration body mass and the effectiveness of cutaneous synthesis.
Aim. The purpose of this study was to determine how effective is the cutaneous sythesis of vitamin D in obese patients
via UVB cutaneous synthesis stimulation or via oral intake in the recommended dose based on body weight.
Materials and methods. 39 obese patients with BMI > 30 kg/m2 (n=39, 24 women, 15 men, mean age 40.9y) were
qualified for the study. 19 patients (12 women, 7 men, mean age 38.5y) received vitamin D supplementation by the UVB
cutaneuos synthesis stimulation (OBE-UVB), and the other 20 patients (12 women, 8 men, mean age 43.3y) received oral
dose of vitamin D (OBE-DOUSTN). The control group (KONTR) was composed of healthy people with normal weight
(n=30, 23 women, 7 men, mean age 30.6y) who also were irradiated with UVB (UVB-KONTR) or were given oral dose
of vitamin D (KONTR-DOUSTN). Vitamin D were given with the dose per kg of body weight (15 IU/kg): OBE 1350-2500
IU, KONTR 800-1000 IU. The oral dosing and the UVB irridation lasted four days.
25 (OH) D concentration was measured before the irridation or oral dosing and 4, 7, 14, 21 days afterwards. Then in use
of Medisun 700 lamp the whole body was irradiated with UVB 311 nm for 4 days. Minimal erythema dose (MED) was established for each patient. The studies were performed from November to March to minimalise the influence of sun exposure.
Results. Mean concentration of 25 (OH) D in obese patients was 16.16 ng/ml, and in control 18.06 ng/ml. These data
show that vitamin D deficiency is slightly higher in OBS than in the control group. The stimulation of the vitamin D cutaneous
synthesis by the UVB irradiation led to increase of 25 (OH) D concentrations in both groups. It was proportional to the time of
UVB radiation. The increase of 25 (OH) D in the relation to the starting value was observed in both groups, the largest one in 14
day after exposure (in OBE-UVB 6.32 ng/ml, in KONTR-UVB 5.92 ng/ml). The increases after UVB irradiation in obese (OBE-UVB group) did not differ substantialy from these in normal weight (KONTR-UVB). This suggests that cutaneous synthesis of
vitamin D is effective. The increase of 25 (OH) D in obese was slightly higher than in the group with normal weight.
Conclusions. 1. The cutaneous synthesis of vitamin D in obese is effective. 2. UVB exposure time, that guarantees an
increase of 25 (OH) D in relation to starting values, is about 12 minutes. 3. Based on the analysis of 25 (OH) D concentrations it seems, that oral supplementation of vitamin D in the recommended dose for 4 days in obese patients is less effective than the cutaneous synthesis in the same time.
L53
ANALIZA STĘŻEŃ 25-OH WIT. D W SUROWICY KOBIET CHORUJĄCYCH NA REUMATOIDALNE
ZAPALENIE STAWÓW W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI CHOROBY I STOPNIA EKSPOZYCJI NA
ŚWIATŁO SŁONECZNE
Gruszecka K.1, Świerkot J.1, Matuszewska A. 2, Nowak B.2
1
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM Wrocław
2
Katedra i Zakład Farmakologii AM Wrocław
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, 25-0H wit. D
Wstęp. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą narządu ruchu. Ze
względu na długotrwałe utrzymujące się wysokie stężenia cytokin prozapalnych wpływających na metabolizm tkanki kostnej choroba ta zaliczana jest do czynników ryzyka osteoporozy. Jednocześnie witamina D i jej aktywne metabolity poza powszechnie znaną rolą w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej wpływają na układ autoimmunologiczny w zakresie
tolerancji własnych tkanek i procesów przeciwzapalnych.
Cel. Celem pracy było oszacowanie stężeń metabolitu wit. D w próbce populacyjnej kobiet chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów i przeanalizowanie ich zmian w zależności od aktywności choroby i pory roku. Wyniki pracy ma-
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ją być pomocne w poszukiwaniu zależności pomiędzy RZS i metabolitami wit. D a także odpowiedzieć na pytanie o celowość suplementacji wit. D w tej grupie chorych.
Materiał i metody. 22 kobiety chorujące na reumatoidalne zapalenie stawów w wieku 30-72 lat. Oznaczeń dokonano
metodą ELISA (DRG International Inc.) dwukrotnie u każdej z 22 kobiet. Pierwszego pomiaru dokonano przed włączeniem leczenia (metotreksat w dawce 15-20 mg/tyg). Drugiego po 6 miesiącach terapii. Za miesiące o niskim natężeniu promieniowania słonecznego przyjęto okres pomiędzy listopadem a kwietniem, za słoneczne miesiące przyjęto czas od maja
do października. Aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów mierzono wskaźnikiem DAS28 (wartość zależna od OB,
ilości bolesnych i obrzękniętych stawów, VAS). Za wysoką aktywność uznano zgodnie z zaleceniami EULAR wartości powyżej 5,1. Przeanalizowano stężenie metabolitu wit. D u 22 pacjentek z wysoką aktywnością rzs przed rozpoczęciem
terapii i po 6 miesiącach leczenia metotrexatem w dawce 15-20 mg/tyg oraz stężenia w grupie z DAS28 > 5,1 SD (29
pomiarów) i < 5,1 SD (15 pomiarów).
Wyniki. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w stężeniu 25OH wit. D w zależności od pory roku. Średnie
stężenie w miesiącach letnich wynosiło 41,78 nmol/L (SD 37,89), a zimowych 43,09 nmol/L (SD 19,83). Aczkolwiek u 16
kobiet stwierdzono wzrost stężeń w miesiącach letnich (u 11 z nich w stopniu istotnym statystycznie) zwracają uwagę przeważające niskie poziomy w całej badanej próbce populacyjnej. Wyniki w zakresie normy (> 75 nmol/L) uzyskano tylko
w 2 (9,09%) pomiarach letnich i zimowych, deficyt (30-75 nmol/L) w 17 (77,27%) letnich i 14 (63,63%) zimowych.
Poważny deficyt (<30 nmol/L) wykryto w 6 (27,27%) zimowych i 3 (13,63%) letnich pomiarach.
W analizie stężeń 25OH wit. D podczas leczenia rzs stwierdzono istotny statystycznie wzrost stężenia po 6 miesiącach
terapii (ze średniej wartości 44,62 nmol/L do 53,75 nmol/L, SD 27,76; 28,21).
Średnie stężenie 25OH wit. D u pacjentek z wysoką aktywnością choroby wynosiło 43,44 nmol/L 18,5 SD i było istotnie statystycznie niższe niż w próbkach pobranych w okresie zmniejszenia aktywności. W grupie rzs z DAS28 < 5,1 stwierdzono poziom 54,45 nmol/L 26,91 SD.
Wnioski. Stwierdzono obniżone wartości stężenia 25OH wit. D u pacjentek chorujących na reumatoidalne zapalenie
stawów niezależnie od pory roku. Wysoka aktywność rzs wykazuje korelację z pogłębianiem się niedoboru wit. D. Skuteczna terapia rzs zmniejsza deficyt 25OH wit. D. Należy rozważyć prowadzenie suplementacji wit. D u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
L53
SERUM CONCENTRATION OF 25-OH-VITAMIN D IN WOMEN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
Gruszecka K.1, Świerkot J.1, Matuszewska A.2, Nowak B.2
1
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM Wrocław
2
Katedra i Zakład Farmakologii AM Wrocław
Key words: rheumatoid arthritis, 25-OH vitD
Objectives. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease affecting musculoskeletal system. As we
observe longstanding high concentration of pro-inflammatory cytokines in RA patients, RA belongs to risk factors of osteoporosis. Vitamin D and its metabolites influence bone metabolism and can modulate the activity of immunological system by its influence on tolerance and anti-inflammatory processes.
Aim. The aim of the study was the assessment of serum of vitamin D metabolite in women with RA.
Materials and methods. 22 females with established diagnosis of RA aged 30-72 years entered the study. 25-OHvitamin D serum concentration was measured using commercial ELISA tests. The measurements were performed twice:
before the introduction of methotrexate (MTX; dose range: 15-20mg weekly) and 6 months after the first dose of MTX.
We assumed that months between November and April are months with low sun exposure (winter months), and months between May and October are months with high sun exposure (summer months). RA activity was measured with ESR-DAS28 (Disease Activity Score 28). High disease activity was defined according to EULAR guidance as DAS28>5.1. The
results of serum concentration of bone metabolism modulators were grouped on the base of DAS28 in two groups: DAS28>5.1 (29 measurements) and DAS28≤5.1 (15 measurements).
Results. There was no significant difference in serum 25-OH-vitamin D concentration between months with low and
high sun exposure (43.09±19.83nmol/L vs 41.78±37.89nmol/L). However, in 16 patients there was an increase of
serum 25-OH-vitamin D concentration in month with high sun exposure (11/16 reached the statistical significance). Most
of the measurements revealed low serum 25-OH-vitamin D concentrations: only 2 (9.09%) measurements in summer and
winter months revealed concentrations above the borderline of normal range (>75nmol/L), low levels (30-75nmol/L)
were revealed in 17 (77.27%) measurements in summer months and 14 (63.63%) in winter months, very low levels
(<35nmol/L) in 6 (27.27%) measurements in winter months and 3 (13.63%) in summer months. After six months of MTX
treatment we observed significant increase of serum concentration of 25-OH-vitamin D (44.62±27.76nmol/L
vs. 53.75±28.21nmol/L). In patients with active RA 25-OH-vitamin D serum concentration was significantly lower than in
patients with lower disease activity (43.44±18.5nmol/L vs. 54.45±26.91nmol/L).
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Conclusions. There was low 25-OH-vitamin D serum concentration independent of sun exposure in patients with RA.
High RA activity deepens the deficiency of 25-OH-vitamin D.
L54
ZWIĄZEK SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ POLEK Z WYSTĘPOWANIEM UPADKÓW I ZŁAMAŃ:
BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE
Wiktor K.1, Pluskiewicz W.2, Grzeszczak W.2, Czekajło A.3, Drozdzowska B.2
KCR S.A. Warszawa
2
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1

Słowa kluczowe: sprawność funkcjonalna, upadki, złamania, test „Wstań i idź”
Wstęp. Wzrost średniej długości życia wiąże się ze wzrostem liczby chorych z osteoporozą i ze wzrostem liczby złamań, których wiodącą przyczyną są upadki mogące wynikać z obniżonej sprawności funkcjonalnej.
Cel. Ocena sprawności funkcjonalnej i jej wpływ na występowanie upadków i złamań u kobiet w wieku ≥55 lat w reprezentatywnej losowo wybranej próbce populacyjnej.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 625 kobiet z powiatu raciborskiego (średni wiek 66,3+/-7,8). Dane o upadkach, złamaniach i inne zebrano w oparciu o kwestionariusz. Sprawność funkcjonalną oceniono za pomocą testów IADL
(samodzielność [pkt]) i „Wstań i idź” (sprawność ruchowa [sek]), a stan szkieletu metodą densytometryczną DXA. Dokonano analizy statystycznej.
Wyniki. 56% kobiet ma obniżoną sprawność ruchową ocenianą testem „Wstań i idź” (tj. czas >10sek), samodzielność
oceniana testem IADL jest obniżona u 14% kobiet (≤23pkt). Częstość upadków i złamań dotyczy około 30% kobiet. Średnia liczba upadków w ostatnim roku wynosi 1,54+/-0,94. Liczba upadków oraz złamań koreluje z gorszym wynikiem testów IADL i „Wstań i idź”. Wyniki densytometryczne odpowiadają normom wiekowym (Z-score od -0,005 do 0,52).
Sprawność funkcjonalna u kobiet, które doznały upadku lub złamania jest istotnie gorsza w porównaniu do kobiet bez
upadków i bez złamań. Czynnikami o znamiennym wpływie zwiększającymi ryzyko upadku są: obniżona samodzielność,
obecność depresji, obecność jakiejkolwiek choroby. Czynnikami znamiennie zwiększającymi ryzyko złamania są: wiek,
wartość T-score dla BMD krętarza oraz przebyty upadek.
Wnioski. Sprawność funkcjonalna kobiet w wieku ≥55 lat jest istotnym czynnikiem wpływającym na występowanie
upadków i złamań w stopniu większym niż stan szkieletu obrazowany metodą densytometryczną.
L54
ASSOCIATION OF POLISH WOMEN FUNCTIONAL CAPABILITIES WITH FALLS AND FRACTURES:
EPIDEMIOLOGIC STUDY
Wiktor K.1, Pluskiewicz W.2, Grzeszczak W.2, Czekajło A.3, Drozdzowska B.2
1
KCR S.A. Warszawa
2
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3
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Key words: functional capabilities, falls, fractures, „Stand up & go” test
Objectives. The increase of mean life length causes an increase in number of patients with osteoporosis and fractures.
The main cause of fractures are falls which can be the result of reduced functional capabilities.
Aim. An assessment of functional capabilities and their influence on falls and fractures occurrence in women aged
over 55 years old in a representative randomly selected population sample.
Materials and methods. The study group consisted of 625 women (mean age 66,3+/-7.8 years). Falls, fractures and other
data were collected basing on a questionnaire. Functional assessment was carried out with the use of IADL test (independence
[points]) and „Stand up & go” test (mobility [sec]). Skeletal status was assessed with DXA. The statistical analysis was performed.
Results. 56% of studied women have reduced mobility estimated by „Stand up & go” test (time >10sec), functional independence level estimated by IADL test is reduced among 14% of women (≤23 points). The frequency of falls and fractures occurrence concerns around 30% of women. Mean number of falls during last year is 1.54+/-0.94. The number of
falls or of fractures correlates with worse results IADL and „Stand up & go” tests. Densitometric data were adequate to age
(Z-score from -0.005 to 0.52). Functional capabilities of women who fell or women with fractures were significantly worse
in comparison to women without falls and fractures. The significant factors increasing the risk of fall are: reduced functional independence, presence of depression, presence of concomitant disease. The significant factors increasing the risk of
fractures are: age, T-score value for trochanter BMD and history of fall.
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Conclusions. Functional capabilities of women aged over 55 years old are the significant factor having higher influence on falls and fractures occurrence than the skeletal status assessed by DXA.
L55
FEAR OF FALLS IS AN INDEPENDENT RISK FACTOR FOR FRACTURES
Yankovskaya L.
Key words: fracture, fear of falls, risk factors
Objectives. Fractures of bones of the peripheral skeleton are due to the combination of a fall and reduced bone strength.
Multiple falls can lead to the fear of falling syndrome which may become an accessory risk factor for falls.
Aim. The aim of the study was to establish the relationship between age, fear of falls with other risk factors and the
chance of fracture in elderly people.
Materials and methods. A single screening study in a representative sample of 1417 individuals aged 65-74 years was
performed. All subjects performed the adapted IOF osteoporosis risk test, which estimated risk factors for falls and fear of
falling. The chair rising test (CRT) performance time was used as a criterion of muscle strength in lower extremities. The
balance test (BT) in semitandem-tandem position performance time was used as a criterion of the capacity to maintain body
balance and stability. Statistical analysis of the results was done with the help of the program „STATISTIKA 7.0”.
Results. Variance analysis (ANOVA) showed that age was an independent factor contributing to reduced muscle
strength in lower extremities according to Scheffe-test after 70 years (F=5,1; p<0.001), and according to LSD-test age
(p<0,03) influences the performing of CRT after 67 years.
20% had a broken bone after a minor fall after 50 years, of these 58% had the fear of falling, while among individuals
without a broken bone in history the fear of falling was lower – in 16% (p<0,0001). In the presence of the fear of falling
the chance of fracture increases 7-fold in those with low traumatic fractures in past history as compared to those without
fractures (Chi2=163,4; p<0,00001; odds ratio unit chains=6,9). We established relationships between fear of falling and insufficient (less than 10 minutes) daily stay in the fresh air (χ2=32,99; p<0,001), which may contribute to the development of
vitamin D deficiency, between the fear of falling and low (less than 30 minutes) daily physical activity (χ2=42,22; p<0,001).
Restriction of physical activity due to the fear of falls leads to progressive muscular atrophy and reduced muscular activity.
This is confirmed by the revealed relationships between the time of CRT performance and patient’s physical activity (χ2=70,6;
p=0,004), as well as between the time of CRT performance and daily stay in the fresh air (χ2=81,5; p=0,0003). Patients” physical activity is related to the time of BT performance (χ2=63,2; p=0,002), and the time of BT performance has relationship
with daily stay in the fresh air (χ2=66,9; p=0,0006) and fractures in the past history (χ2=61,5; p=0,003).
Conclusions. Age is an independent factor contributing to reduced muscle strength in lower extremities after 67 years.
Individuals who have suffered low traumatic fractures develop the fear of falling syndrome which increases the chance of
repeated fractures. The fear of falling in elderly people results in reduced daily physical activity and stay in the fresh air
which contributes to reduced muscle strength and capacity to maintain balance and thus is an additional independent risk
factor for falls and fractures.
L55
LĘK PRZED UPADKIEM JAKO INDYWIDUALNY CZYNNIK RYZYKA ZŁAMANIA
Yankovskaya L.
Key words: złamanie, lęk przed upadkiem, czynniki ryzyka
L56
AKTUALNE REZULTATY OPERACYJNEGO LECZENIA ZŁAMANIA BLIŻSZEGO KOŃCA KOŚCI
UDOWEJ (B. K. K. U.).
Marcinkowska M., Dytfeld J., Wawrzyniak A., Horst-Sikorska W.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: złamanie bliższego końca kości udowej, leczenie chirurgiczne
Wstęp. Niskoenergetyczne złamania kości są konsekwencją osteoporozy, a dodatkowo zwiększają ryzyko wystąpienia
kolejnych złamań. Zdarzenia te powodują przejściowe lub trwałe ograniczenie sprawności i niezależności chorych oraz
zwiększają śmiertelność w każdej grupie wiekowej zarówno kobiet jak mężczyzn. Rokowniczo najbardziej obciążające jest
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złamanie b. k. k. u. W badaniach własnych prowadzonych w latach 2003- 2006 w rocznej obserwacji podobnej grupy chorych stwierdzono 43% śmiertelność wśród pacjentów po złamaniu b. k. k. u.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu wybranych parametrów przed i po złamaniu na rokowanie co do przeżycia 12
miesięcy po operacyjnym leczeniu złamania bkku.
Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 120 kobiet w wieku od 55 do 90 lat (średnio 76,9) leczonych operacyjnie
z powodu złamania niskoenergetycznego b. k. k. u. poddane obserwacji w latach 2008-2010. Autorską ankietę dotyczącą
stanu zdrowia, stylu i jakości życia przeprowadzono w trakcie pobytu na oddziale, ok. 4 tygodni po powrocie do domu oraz
w rok po złamaniu. Ankietę wypełniali pacjenci, ewentualnie z pomocą lekarza, a informacje dotyczące czasu wdrożenia
leczenia operacyjnego od momentu wystąpienia złamania uzyskiwano z dokumentacji medycznej. Ocenie poddawano następujące parametry z okresu przed złamaniem: aktywność, samoobsługę lub konieczność czasowego lub stałego korzystania z pomocy osób drugich, samodzielne mieszkanie lub dzielenie lokalu z innymi osobami. Analizowano także czas
od momentu złamania do wdrożenia leczenia operacyjnego. Nie analizowano metod leczenia zabiegowego.
Wyniki. Po analizie podzielono chore na 2 grupy. Grupę A stanowiły pacjentki, które przeżyły 12 miesięczny okres obserwacji po złamaniu bkku, grupę B kobiety, które zmarły. W trakcie rocznej obserwacji zmarło 25 kobiet, co stanowiło 20,8 % badanej grupy. Średni wiek pacjentek z grupy A wynosił 73 lata, w grupie B 80,5 roku.
Z grupy A 95% badanych zgłaszało, iż przed zdarzeniem były w pełni samodzielne wobec 72% kobiet grupy B.
W okresie przed złamaniem samodzielnie mieszkało 33% badanych z grupy A wobec 47% z grupy B.
Czas od momentu złamania b. k. k. u. do czasu wdrożenia leczenia operacyjnego w grupie A wynosił do 72h w 75,8%
pacjentów dla porównania w grupie B 68%. Powyżej 7 dni po zdarzeniu operowanych było 6,3% pacjentek grupy A vs 16%
w grupie B.
Wnioski. 1. Wykazano zmniejszenie śmiertelności pacjentek po złamaniu bkku w porównaniu do stanu z lat 20032006. 2. Aktywność i samodzielność w przeciwieństwie do samotnego zamieszkania są korzystnymi czynnikami prognostycznymi. 3. Wczesna interwencja chirurgiczna ma znaczenie dla poprawy rokowania
L56
CURRENT RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF HIP FRACTURES
Marcinkowska M., Dytfeld J., Wawrzyniak A., Horst-Sikorska W.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Key words: hip fracture, surgical treatment
Objectives. Low-energy fractures pose serious clinical consequence of osteoporosis and are risk factor for subsequent
fractures. They cause suffer, limit patient’s fitness and independence and increase the mortality in each age group, both in
men and women. The most relevant prognostic factor is a hip fracture. In own studies (between 2003 – 2006) 43% annual
mortality rate in patients after surgical treatment of hip fracture was observed.
Aim. The aim of this study was to assess the contribution of selected factors present both before and after hip fracture
on the prognosis for 12–month survival after surgical treatment of hip fracture.
Materials and methods. The study group consisted of 120 women aged 55 to 90 years (mean 76.9) treated surgically for
low-energy hip fracture and monitored in 2-year period (2008-2010). The source of data on health status and quality of life
from before and after the event was the authors” questionnaire completed by patients. It was conducted during hospital stay,
appr. one month after returning home and a year after the fracture. Information concerning the time period from onset of fracture to implementation of surgical treatment was obtained from medical records. The following parameters were assessed: mortality, independent and lonely living before the injury and the time from fracture to implementation of treatment.
Results. In a year after fracture 25 (20.8%) women died. Subsequent analyses were made in two groups: A – patients
who survived a 12-month observation period after hip fracture, and B – women who have died.
The mean age of patients in group A was 73 years, in group B 80.5 years.
95% of group A reported that prior to the event they had been fully independent. 72% of group B patients had not
required additional assistance of third parties before fracture. 33% of group A and 47% in group B lived alone before fracture. Time from the fracture to implementation of surgical treatment was 72h in 75.8% of patients in group A and 68% in
group B. In 6.3% of the patients in group A vs 16% in group B surgery was performed more than 7 days after the event.
Conclusions. 1. There is shown a reduction in mortality of patients after hip fracture in comparison to the years 20032006. 2. Self-reliance before hip fracture is the favourable predictor of 12 month” survival after hip fracture 3. Early surgery helps to improve survival rates.
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P01
WPŁYW CECH SOCJOEKONOMICZNYCH, ZDROWOTNYCH I TRYBU ŻYWIENIA NA ZAWARTOŚĆ
WAPNIA W DIETACH MIESZKAŃCÓW MAŁYCH MIAST W WIEKU 75-80 LAT. PROJEKT SENFOOD
– BADANIA WSTĘPNE
Słowińska M. A.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Żywienia Czlowieka, ul. Sloneczna 44A
Słowa kluczowe: cechy socjoekonomiczne, zdrowotne, tryb żywienia, wapń, osoby starsze
Cel. Celem badań było wyodrębnienie cech socjoekonomicznych, zdrowotnych i trybu żywienia sprzyjających większej zawartości wapnia w dietach osób starszych mieszkających w małych miastach.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 702 osób (242 mężczyzn i 460 kobiet) w wieku 77,2÷2,0 zamieszkałych w małych miastach Polski północno-wschodniej. Analizowano 18 cech socjoekonomicznych, zdrowotnych i trybu
żywienia, które zebrano za pomocą standaryzowanego kwestionariusza wielorakiego wyboru. Zawartość energii i wapnia
w dietach określono u 456 osób metodą wywiadu 24-godzinnego w dwukrotnym powtórzeniu. W analizie statystycznej
wykorzystano tabele wielodzielcze i regresję logistyczną.
Wyniki. Mediana (Me) spożycia energii i wapnia wynosiła u kobiet odpowiednio 1390kcal i 434mg, a mężczyzn odpowiednio 1607kcal i 446mg. Osoby spożywające wapń >Me częściej deklarowały występowanie chorób przewlekłych
(86% vs 79% próby), brak zębów (55% vs 43% próby), stosowanie suplementów diety (39% vs 30%), spożywanie minimum 3 posiłków dziennie (48% vs 40%) oraz częściej spożywały energię >Me (62% vs 28%). W modelu regresji logistycznej potwierdzono współzależność spożycia wapnia z dwiema cechami żywieniowymi. Iloraz szans większego spożycia wapnia (>Me) wynosił dla spożycia energii (>Me) 4,37 (95% CI: 3,04-6,27), a dla stosowania suplementów 1,67
(95% CI: 1,14-2,43).
Wnioski. Spożycie wapnia przez starszych mieszkańców małych miast w małym stopniu zależało od cech socjoekonomicznych, zdrowotnych i trybu żywienia. Większemu spożyciu wapnia sprzyjała większa wartość energetyczna diety
i stosowanie suplementów.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2012 jako projekt badawczy.
P01
EFFECT OF SOCIOECONOMIC, HEALTH AND NUTRITIONAL CHARACTERISTICS ON THE CALCIUM
CONTENT IN DIETS OF INHABITANTS OF SMALL TOWNS AGED 75-80. SENFOOD PROJECT
– PRELIMINARY STUDIES
Słowińska M. A.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Żywienia Czlowieka, ul. Sloneczna 44A
Key words: socioeconomic, health, nutritional, calcium, elderly
Aim. The aim of the research was to distinguish socioeconomic, health and nutritional characteristics which promote
higher calcium content in diets of the elderly living in small towns.
Materials and methods. The research was carried out among 702 persons (242 men and 460 women) aged 77.2÷2.0,
inhabiting small towns in north-eastern Poland. The analysis covered 18 socioeconomic, health and nutritional characteristics, which were collected by means of a standardized multiple choice questionnaire. The energy and calcium contents in
diets were determined for 456 persons using a 24 hour interview method, in two replications. The statistical analysis included contingency tables and logistic regression.
Results. The energy and calcium intake median (Me) for women was 1390kcal and 434mg, respectively, and for men
– 1607kcal and 446mg, respectively. Persons with calcium intake >Me more often declared incidences of chronic diseases
(86% vs 79% of the sample), missing teeth (55% vs 43% of the sample), use of diet supplements (39% vs 30%), consumption of a minimum of 3 meals a day (48% vs 40%), and their energy intake was more frequently >Me (62% vs 28%). The
logistic regression model confirmed the interrelation of calcium intake and two nutritional characteristics. The odds ratio
for the highest calcium intake (>Me) for the energy intake (>Me) was 4.37 (95% CI: 3.04-6.27), and for the use of supplements – 1.67 (95% CI: 1.14-2.43).
Conclusions. The calcium intake of elder inhabitants of small towns to a small extent depended on socioeconomic,
health and nutritional characteristics. A higher calcium intake was promoted by higher energy content of the diet and use
of supplements.
This study was financed from resources allocated for science in 2009-2012 as a research project.
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P02
RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D AND PHYSICAL PERFORMANCE IN COMMUNITY DWELLING
ELDERLY MEN
Strazdiene V.2, Tamulaitiene M.1,3, Mastaviciute A.1,3, Alekna V.1,2
Vilnius University, Faculty of Medicine, Vilnius, Lithuania
2
State Research Institute Centre for Innovative Medicine, Vilnius, Lithuania
3
National Osteoporosis Center, Vilnius, Lithuania

1

Key words: vitamin D, short physical performance battery, elderly men
Introduction. Vitamin D deficiency is common in the elderly population and is associated with poor physical performance. Vitamin D may have attribute to muscle strength through a highly specific nuclear receptor in muscle tissue.
Aim: To investigate the association between vitamin D level and physical performance in older men.
Materials and methods. This was a pilot cross-sectional study on community dwelling men aged 60 years and more
who visited National Osteoporosis Center in Vilnius, Lithuania. Serum vitamin D was measured by automated immunoassay (Cobas E411, Roche Diagnostic). The standard threshold was used for vitamin D levels of optimal (≥30 ng/ml), insufficient (20-29 ng/ml), deficient (<20 ng/ml), severe depletion (<10 ng/ml). Physical performance was assessed by the short
physical performance battery (SPPB). The SPPB consists of standing balance tasks, five repeated chair stand test and the
4-m walk test. Each of the three performance components were measured in seconds and a score ranging from 0 to 4 was
assigned. The sum of three scores composed the total SPPB score ranging from 0 to 12. Statistical analysis was carried out
using SPSS version 18.0 for Windows. Pearson correlation coefficient was used to evaluate the relationship between variables. Significance level was defined as 0.05.
Results. A total of 115 men with a mean age 72.1 ± 6.8 years were investigated. Age was statistically significantly negatively associated with the total score of SPPB (Pearson correlation coefficient = -0.3; p = 0.02), and no association was
observed between age and vitamin D level. Optimal level of serum 25 (OH) D was found in 7 (6.1%) subjects. Thirty four
men (29.5%) had vitamin D insufficiency, 47 subjects (40.9%) – deficiency and 27 men (23.5%) had vitamin D severe depletion. Highest SPPB score (10.3 ± 1.6) was in subjects with optimal vitamin D level, and lowest (9.3 ± 1.9) – in severe vitamin D depletion. There was no statistically significant correlation between vitamin D level and total SPPB score. Each of three
short physical performance battery components was analyzed separately. The vitamin D level showed an inverse association
with time to complete five repeated chair stand test only in vitamin D deficient subjects (r = -0.3; p = 0.05).
Conclusions. The serum vitamin D was statistically significantly negatively associated with time to complete five repeated stand test in older men.
P03
VITAMIN D-DEFICIENCY AND INSUFFICIENCY IN PEOPLE OF REGIONS OF UKRAINE
Povoroznyuk V., Balatska N., Muts V.
Department of Clinical Physiology and Pathology of Locomotor Apparatus,
Institute of Gerontology AMS Ukraine, Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv,
Ukraine
Introduction. Vitamin D plays an important role in skeletal development, bone health maintenance, and neuromuscular function. Because the signs and symptoms of vitamin D deficiency are nonspecific, it often goes unrecognized and
untreated.
Aim. To determined the frequency of vitamin D-deficiency and insufficiency in people of different age, not previously
treated with vitamin D, who living in different regions of Ukraine (west, centre, east) and to determine factors associated
with low vitamin D concentration.
Methods. There were examined 450 patients from different regions of Ukraine (mean age 57.0±13.7 yrs.). 25 (OH)
vitamin D and PTH level evaluated by Elecsys 2010. BMD was examined by ultrasound densitometry (HOLOGIC, Sahara). Ca and vitamin D-intakes level was determined by three days food frequency questionnaire.
Results. The study showed that 85.4% examined people had deficiency of vitamin D, 13.9% – insufficiency and 0.7%
normal level of 25 (OH) vitamin D. The mean level of 25 (OH) vitamin D was (42.66±16.68) nmol/l in people of western
region, (27.08±14.96) nmol/l in central and (29.64±14.58) nmol/l in eastern region of Ukraine. The difference between the
groups wasn’t significant. 9.9% people had higher level of PHT. It important to show the weak negative correlation between PHT and 25 (OH) vitamin D (r=-0.11, p=0.049); positive significant correlation between 25 (OH) vitamin D and Ca-intakes (r=0.13, p=0.012) in examined patient It wasn’t determined any significant correlation between 25 (OH) vitamin D
level and BMD (r=-0.06, p=0.27) and Stiffness (r=0.17, p=0.71).
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Conclusion. 85.4% examined people had deficiency of vitamin D, 13.9% – insufficiency and 0.7% normal level of 25
(OH) vitamin D. There is no significant difference in mean level of 25 (OH) vitamin D in patients from researched regions. 9.9% people had higher than maximum target level of PHT. It was determined significant correlation between 25
(OH) vitamin D and PTH; also 25 (OH) vitamin D and daily Ca-intakes. No correlations between 25 (OH) vitamin D level and ultrasound densitometry data.
P04
OCENA SKUTECZNOŚCI SUPLEMENTACJI CHOLEKALCYFEROLU W DAWCE 5000UI/DOBĘ
U CHORYCH Z OSTEOPOROZĄ I OBNIŻONYM POZIOMEM 25 (OH) D3
Borowy P.1, Czerwiński E.1,2
1
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków, ul. Kopernika 32
2
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Słowa kluczowe: osteoporoza, witamina D3, suplementacja
Cel. Celem naszego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwo 14 dniowej, doustnej dawki 5000 UI cholekalcyferolu stosowanego 1 raz dziennie w leczeniu pomenopauzalnych pacjentek z osteoporozą.
Materiał i metoda. Do badania zaproszono 63 pacjentki w wieku 55 – 79 lat. Ostatecznie badaniem objęto 8 pacjentek spełniające kryteria włączenia, u których stwierdzono poziom 25 (OH) D3 poniżej 16ng/ml (44nmol/l).
Wyniki i wnioski. W trakcie 15 dniowego leczenia uzyskaliśmy wzrost poziomu 25 (OH) D3 u wszystkich chorych do
wartości zalecanych (od 56nmol/dl do 88,6nmol/dl). Procentowy wzrost poziomu witaminy 25 (OH) D3 wynosił od 46,5%
– 146,5%. Nie obserowano działań niepożądanych leku i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Wszystkie pacjentki kontynuowały udział w badaniu. Wydaje się, że dawka 5 tys. IU cholekalcyferolu na dobę jest bezpieczna, dobrze tolerowana i skuteczna w leczeniu niedoborów D3. Proponowane leczenie może być zastosowane u chorych ze świeżo rozpoznaną osteoporozą, przed rozpoczęciem leczenia antyresorbcyjnego, ponieważ pozwala szybko uzupełnić niedobory D3.
P04
EFFICACY OF CHOLECALCIFEROL SUPPLEMENTATION OF 5000UI/DAY IN OSTEOPOROTIC
PATIENTS WITH LOW LEVEL OF 25 (OH) D3
Borowy P.1, Czerwiński E.1,2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków, ul. Kopernika 32
2
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College

1

Key words: osteoporosis, vitamin D3, supplementation
Introduction. 30 to 80% of the adult population of Europe suffers from vitamin D deficiency. Severe deficiency is
defined as concentration of 25 (OH) D3 below 10ng/l (25nmol/l) and it afflicts 2-30% of the population of Asia and Europe.
In majority of the cases it is asymptomatic and diagnosed as a result of differential diagnosis of osteoporosis. The ideal
level of vitamin D for an adult is 30-80 ng/ml (75-200 nmol/l) therefore any lower level should be considered a deficiency.
Current guidelines recommend general regimes for treating D3 deficiency depending on the cause of the illness, however,
no course of action regarding dosage, time and the method of administration is given. Furthermore, there are no specific
studies in respect of possible negative side effects and the risk of overdosing different preparations of vitamin D.
Aim. The aim of the study was to evaluate the efficacy and safety of a 14-day, oral dosage of 5000 UI cholecalciferol
administered once a day to postmenopausal women with osteoporosis.
Material and methods. 63 patients aged 55-79 were invited to the study. Eventually 8 patients who met the inclusion
criterion of 25 (OH) D3 level below 16ng/ml (44nmol/l) entered the study.
Results. In the course of the 15-day treatment we achieved an increase of 25 (OH) D3 level to the recommended level
(from 56nmol/dl to 88,6nmol/dl) in all the patients. The percentage increase of 25 (OH) D3 level was 46,5% – 146,5%. No
negative side effects or calcium-phosphorus homeostasis disturbances were observed. All the patients entered the study
extension. The results imply that the dosage of 5,000 IU of cholecalciferol a day is safe, very well tolerated and efficient
in treating vitamin D3 deficiency. The proposed treatment may be implemented in patients with recently diagnosed osteoporosis, before an anti-resorptive treatment is started, in view of the fact that it quickly increases vitamin D3 level to the
desirable level.
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P05
WPŁYW PALENIA TYTONIU NA METABOLIZM KOSTNY U KOBIET CIĘŻARNYCH
Chełchowska M.1, Maciejewski T.2, Ambroszkiewicz J.1, Gajewska J.1, Laskowska-Klita T.1
Instytut Matki i Dziecka, Zakład Badań Przesiewowych
2
Instytut Matki i Dziecka, Klinika Położnictwa i Ginekologii

1

Słowa kluczowe: markery obrotu kostnego, palenie tytoniu, ciąża
Wstęp. Doniesienia dotyczące szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na metabolizm kostny nie są jednoznaczne,
szczególnie w odniesieniu do kobiet ciężarnych. W badaniach przeprowadzonych in vitro oraz na modelu zwierzęcym wykazano obniżenie aktywności osteoblastów pod wpływem zarówno nikotyny jak i innych składników dymu tytoniowego.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu palenia tytoniu na stężenia wybranych biochemicznych markerów tworzenia i resorpcji kości w surowicy krwi kobiet ciężarnych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 80 zdrowych kobiet ciężarnych, będących pod opieką Poradni Ginekologiczno-Położniczej Instytutu Matki i Dziecka. Na podstawie badań ankietowych i oznaczeń kotyniny w surowicy krwi, kobiety
podzielono na dwie grupy: grupę palących tytoń i grupę abstynentek tytoniowych. W grupie kobiet palących znalazły się
pacjentki deklarujące palenie papierosów w liczbie conajmniej 5 sztuk/dobę przez okres co najmniej 2 lat w okresie przedkoncepcyjnym, kontynuujące palenie w przebiegu ciąży. Stężenia kotyniny, kostnej frakcji fosfatazy zasadowej (BALP)
oraz izoenzymu 5b winianoopornej kwaśnej fosfatazy (TRAP5b) oznaczano metodami immunoenzymatycznymi, natomiast witaminy D, parathormonu (PTH), osteokalcyny (OC) i usieciowanego telopeptydu kolagenu typu I (CTX) metodą
electrochemiluminescencji. Poziom Ca, P i całkowitej fosfatazy alkalicznej (ALP) mierzono gotowymi zestawami handlowymi na analizatorze biochemicznym Cobas Integra (Roche Szwajcaria).
Wyniki. W całej grupie kobiet stwierdzono niskie poziomy witaminy D (23,6 ± 8,3 ng/ml), parathormonu (16,2 ± 6,8
pg/ml), osteokalcyny (13,2 ± 3,9 ng/ml) oraz wapnia (2,06 ± 0,27 mmol/l). W przypadku wapnia wartości niższe niż referencyjne obserwowano u 55% pacjentek, głownie u ciężarnych palących tytoń (50% vs 25%). W surowicy krwi kobiet palących średnie stężenia markerów kościotworzenia: osteokalcyny, fosfatazy zasadowej i jej kostnej frakcji były niższe
od obserwowanych u ciężarnych niepalących (OC: 12,4 ± 4,2 vs 13,5 ± 3,7 ng/ml; ALP: 45,0 ± 16,0 vs 49,4 ± 14,6 U/L;
BALP: 17,9 ± 5,7 vs 19,4 ± 5,8 U/L), jednakże różnice te były statystycznie nieistotne. Zarówno w grupie palaczek jak
i abstynentek tytoniowych stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniami fosfatazy zasadowej i jej kostnej frakcji
(palące: r=0.65; niepalące: r=0.46; p<0.05). Stężenia markerów resorpcji kości: TRAP5b i CTX nie różniły się w obu badanych grupach.
Wnioski. Uzyskane rezultaty wskazują, że w pierwszej połowie ciąży u dużej części badanych kobiet występują niedobory wapnia oraz witaminy D i parathormonu. Wydaje się jednak, iż palenie tytoniu w początkowym okresie ciąży nie
wpływa istotnie na markery metabolizmu kostnego. Przedstawiane wyniki mają charakter pilotażowy i będą kontynuowane w większej liczebnie grupie kobiet we wszystkich trymestrach ciąży oraz u ich potomstwa.
P05
THE EFFECT OF SMOKING ON BONE METABOLISM IN PREGNANT WOMEN
Chełchowska M.1, Maciejewski T.2, Ambroszkiewicz J.1, Gajewska J.1, Laskowska-Klita T.1
1
Instytut Matki i Dziecka, Zakład Badań Przesiewowych
2
Instytut Matki i Dziecka, Klinika Położnictwa i Ginekologii
Keywords: turnover markers, tobacco smoking, pregnancy
Introduction. The importance of cigarette smoking in relation to bone metabolism remains uncertain, especially in pregnant women. Nicotine and non-nicotine tobacco smoke components have been shown to depress osteoblast activity in
a number of in vitro and animal studies.
Aim. The aim of the study was to estimate the effect of tobacco smoking on serum levels of some biochemical bone
formation and resorption markers in pregnant women.
Materials and methods. Eighty healthy pregnant women, patients of Clinical Department of Obstetrics and Gynecology Institute of Mother and Child, were divided into two groups: smoking and tobacco abstinent according to questionnaire declaration and serum cotinine concentration. The current smokers were defined as those who had smoked 5 cigarettes
per day for 2 years before conception and continued smoking during pregnancy. Serum concentrations of cotinine, bone-specific alkaline phosphatase (BALP) and isoenzyme 5b of tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP5b) were determined
by immunoenzymatic method, whereas vitamin D, parathormone (PTH), osteocalcin (OC) and C-terminal telopeptide of
type I collagen (CTX) by electrochemiluminescence method. Levels of Ca, P and total alkaline phosphatase (ALP) were
measured using commercially available kits on Cobas Integra biochemical analyser (Roche, Switzerland).
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Results. In all studied women we observed low concentrations of vitamin D (23,6 ± 8,3 ng/ml), parathormone (16,2
± 6,8 pg/ml), osteocalcin (13,2 ± 3,9 ng/ml) and calcium (2,06 ± 0,27 mmol/l). In the case of Ca, values lower than references were confirmed in 55 %, mainly in group of smoking pregnant women (50% vs 25%). In serum of smoking mothers
the mean concentrations of markers of bone formation: osteocalcin, total alkaline phosphatase and bone-specific alkaline
phosphatase were lower as compared to those of non-smoking ones (OC: 12,4 ± 4,2 vs 13,5 ± 3,7 ng/ml; ALP: 45,0 ± 16,0
vs 49,4 ± 14,6 U/L; BALP: 17,9 ± 5,7 vs 19,4 ± 5,8 U/L), but the difference was not statistically significant. In the group
of smokers as well as in tobacco abstinent we found positive correlation between levels of total alkaline phosphatase and
its bone isoenzyme (smoking: r=0.65; non-smoking: r=0.46; p<0.05). Serum concentrations of markers of bone resorption:
TRAP5b i CTX were not differ in both studied groups.
Conclusions. Our results indicate that in the most studied women deficiencies of calcium, vitamin D and parathormone were observed in early gestation. However, it seems that tobacco smoking not affected markers of bone metabolism in
the beginning of pregnancy. Further studies will be continued in larger group of women in all trimesters of pregnancy and
in their children.
P06
BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE OSTEOPOROZY U POLEK: BADANIE RAC-OST-POL
Pluskiewicz W.1, Drozdzowska B.1, Czekajło A.2, Grzeszczak W.1, Adamczyk P.1
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Nefrolux, Siemianowice Śląskie
Słowa kluczowe: epidemiologia, złamania, czynniki ryzyka, kobiety
Cel. Celem badania była ocena w losowej próbce epidemiologicznej występowania czynników ryzyka osteoporozy,
złamań osteoporotycznych, 10-cioletniego ryzyka złamań, stosowanej terapii oraz oszacowanie liczby kobiet wymagających leczenia w regionie i całej Polsce.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u kobiet w wieku ponad 55 lat losowo wybranych spośród 17500 mieszkanek powiatu raciborskiego. Do badania zaproszono 1750 kobiet. Dane zbierano w kwestionariuszu, a pomiar densytometryczny aparatem Lunar dotyczył końca bliższego kości udowej. 10-letnie ryzyko złamań obliczano stosując algorytm
FRAX dla białej populacji amerykańskiej i niemieckiej oraz przy pomocy nomogramu Garvan.
Wyniki. Zgłosiło się 625 kobiet. Średni wiek to 66,4±7,8 lat, menarche 14,1±1,7 lat, menopauza 49,0±4,8 lat,
wzrost 155,5±6,0 cm, m. c. 75,5±14,2 kg, BMI 31,2±5,5 kg/m2. Złamania osteoporotyczne zgłosiło 176 kobiet (28,16%),
a złamanie przedramienia było najczęstsze (108 u 94 badanych). Złamanie końca bliższego kości udowej u rodziców miało miejsce u 47 osób (34 matki i 13 ojców, 7,52%). Inne czynniki ryzyka to: upadki w ostatnim roku (324 u 211 kobiet),
wtórna osteoporoza (n=74, 11,84%), palenie (n=70, 11,36%), RZS (n=40, 6,4%), sterydy (n=30, 4,8%), alkohol
(n=4, 0,64%). Średnia wartość T-score dla szyjki k. udowej: -1,26±0,92, a dla całego biodra -0,48±1,19. T-score mniejszy
niż -2,5 dla szyjki zanotowano u 59 kobiet (9,55%), a dla całego biodra u 23 osób (3,72%). 10-letnie ryzyko dla jakiegokolwiek złamania wg algorytmu FRAX dla populacji amerykańskiej lub niemieckiej i wg nomogramu Garvan wyniosło
odpowiednio 12,08±6,02%, 8,41±6,1%, 18,1±13,1%. Dla ryzyka złamań końca bliższego kości udowej odpowiednie wartości to: 2,44±4,06%, 2,48±4,06 i 5,37±9,64%. Terapię antyresorpcyjną stosowało 97 kobiet (15,52%), a najczęściej podawano alendronian sodu (n=42, 6,72%). 94 osób pobierały wapń (15,04%), a 84 witaminę D (13,44%). HRT zlecono u 135
kobiet (21,6%).
Wnioski. Przy wykorzystaniu danych epidemiologicznych oszacowano liczbę kobiet wymagających terapii w całej
Polsce opierając się na T-score szyjki lub całego biodra <-2,5 lub przebytym jakimkolwiek złamaniu osteoporotycznym.
Terapii wymaga odpowiednio: 557.743, 221.049 i 2.228.561 kobiet.
P06
EPIDEMIOLOGIC STUDY ON OSTEOPOROSIS IN POLISH WOMEN: RAC-OST-POL STUDY
Pluskiewicz W.1, Drozdzowska B.1, Czekajło A.2, Grzeszczak W.1, Adamczyk P.1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Nefrolux, Siemianowice Śląskie

1

Key words: epidemiology, fracture, osteoporosis, risk factors, women
Aim. The aim of epidemiologic study was to establish the prevalence of risk factors for osteoporosis, osteoporotic fractures, ten-year fracture risk, therapy used and to predict number of women requiring therapy for district and whole country.
Materials and methods. The study was conducted in women aged over 55 y. from a district of Raciborz, Poland. In
whole district was 17,500 such women and we randomly selected 10% of them. 1750 women were invited. We collected
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data in structured questionnaire and BMD was measured at proximal femur using Lunar DPX. Ten-year fracture risk was
calculated using FRAX algorithm for US Caucasian and German population, and Garvan nomogram.
Results. 625 women were studied (35.7%) of invited subjects. Mean age was 66.4±7.8 y., menarche 14.1±1.7 y, menopause 49.0±4.8 y, height 155.5±6.0 cm, weight 75.5±14.2 kg, BMI 31.2±5.5 kg/m2. Osteoporotic fracture was reported
by 176 women (28.16%), and forearm fracture was the most common (108 fractures in 94 women). Paternal hip fracture
was present in 47 subjects (34 mother and 13 father), 7.52%. Other risk factors included: falls in last 12 months (324 falls
in 211 women), secondary risk factors (n=74, 11.84%), smoking (n=70, 11.36%), rheumatoid arthritis (n=40, 6.4%), steroid use (n=30, 4.8%), alcohol use (n=4, 0.64%). Mean FN T-score was -1.26±0.92 and total hip T-score -0.48±1.19. T-score less
than -2.5 for FN was in 23 women (3.72%) and for total hip T-score in 59 women (9.54%). Ten-year fracture risk values
were for any fracture for US, German and Garvan 12.08±6.02%, 8.41±6.1% and 18.1±13.1%, respectively. For hip fracture adequate values were: 2.44±4.06%, 2.48±4.06 and 5.37±9.64%. Antiresorptive therapy for osteoporosis (excluding
HRT) was used in 97 women (15.52%), and the most commonly used was alendronate (n=42, 6.72%). 94 women reported
use of calcium (15.04%) and 84 vit. D (13.44%). HRT was prescribed in 135 women (21.6%).
Conclusions. Using available statistical data we estimated the number of women requiring therapy for osteoporosis in
whole Poland based on osteoporotic T-score <-2.5 for FN or total hip and prior any osteoporotic fracture. A total of 557,743
or 221,049 or 2,228,561 of women required therapy, respectively.
P07
OSTEOPOROSIS RISK FACTORS PREVALENCE IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH ARTERIAL
HYPERTENSION
Kezhun L., Yankovskaya L., Karaulko I.
Grodno State Medical University, Belarus
Key words: osteoporosis, postmenopausal women, arterial hypertension, risk factors.
Objectives. The study of age effect on the prevalence of osteoporosis (OP) risk factors development in postmenstrual
women with arterial hypertension (AH) is of particular interest.
Aim. To evaluate age effect on clinical factors (CF) and risks for OP development in postmenopausal women with AH.
Materials and methods. We have investigated 76 postmenopausal women with AH who were divided into 2 age
groups: group I – women aged 45–55 (n=37), group II – aged 56–65 (n=39). The groups were comparable by systolic and
diastolic arterial pressure (SAP and DAP) and by the heredity of cardiovascular diseases (CVD). Several anthropometric
parameters and body mass index (BMI) have been evaluated. By means of questionnaire survey using the Adapted International Osteoporosis Risk Test (IOF) CF and OP risks in the assessed females have been analyzed. Statistical analysis was
performed by means of „STATISTIKA 7.0” programme.
Results. Women in both groups had I-II stage AH and showed no statistically subjects in CVD or OP parameters.
Assessment of CF of OP prevalence in both groups showed the following differences: group II showed higher prevalence (17.9% vs. 2.7% in group I; p<0.03) of OP heredity (fractures or diagnosed OP in parents); lower dairy products intake (15.7% vs. 2.7% respectively; p<0.04); visual disturbances (71.8% and 32.4% (p<0.001); backache (92.3% vs. 63.2%;
p<0.003), these were the factor contributing to the increased amount of medications taken by females in group II – 2.6±1.6
as compared to group I – 1.8±1.2 (p<0.004). The fact is proved by the established moderate correlation (r=0.34; p<0.05)
between visual analog pain scale and the amount of taken medications in group II only. Psychotropic drugs were taken only by group II respondents – 5.3%. High prevalence accompanied by secondary OP was marked in both groups (27.0%
and 30.8% respectively). High OP risk (more than 3 CF) had 24.6% of the respondents, moderate risk – 37.7% (2–3 CF),
low risk – 24.6% (1CF); differences in both groups were not found. History of fractures in minor traumas had 7.9% of postmenopausal women.
Conclusions. In postmenopausal women with AH under 56 years of age prevalence OP development is not age-dependent. With older age females show lower dairy products intake, visual disturbances, backache, OP heredity (fractures or
diagnosed OP in parents) and increased medications intake.
Postmenopausal women with AH having high OP risk (32.5%) require prophylactic OP medications.
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P08
PREVALENCE OF RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS, RISK OF FRACTURES AND QUALITY OF LIFE
IN INDIVIDUALS WHO HAVE SURVIVED FEMORAL NECK FRACTURE
Sarycheva A.
Grodno state medical university
Key words: QL (quality of life), IQLI (integral QL index)
Aim. The aim of the study was to estimate the prevalence of clinical risk factors for osteoporosis and calculate a 10year probability of a major osteoporosis-related fracture and to assess the quality of life (QL) in those who have survived
a femoral neck fracture.
Materials and methods. In February 2011 we questioned 12 subjects (11 females and 1 male) aged 72,7±13,3 years
who suffered femoral neck fracture in 2008-2009 yr. All subjects performed the adapted IOF osteoporosis risk test (18 questions). The QL was estimated by means of the computerised NAIF method. The integral QL index (IQLI) including six
constituents- physical mobility, emotional state, sexual function, social status, cognitive function and economic status- was
calculated in percents. QL was considered slightly reduced if IQLI amounted 75-100%, moderately reduced if IQLI was 5074,9% and considerably reduced if IQLI was lower than 49,9%. A 10-year fracture risk was assessed by FRAXTM (polish
population) which included evaluation of the body mass index (BMI) and presence of clinical risk factors for a fracture
(densitometry was not performed). The risk of a major osteoporotic fracture higher than 11% was considered high. Statistical analysis of the results was done with the help of the program „STATISTIKA 7.0”.
Results. 11 subjects were non-working pensioners, only one individual was still at work. 25% subjects had higher education, 75% had specialized secondary education. The most common somatic pathology was arterial hypertension – 78%,
less common – ischemic heart disease – 46%. None of the respondents had conditions leading to secondary osteoporosis
or took glucocorticosteroids in the past. All subjects had pains in the back, bones and visual impairment.
Nonmodifiable risk factors of osteoporosis included bone fractures after a minor trauma after 50 years – 75%, height
reduction of 3 cm and more after 40 years – 67%, fracture of femoral neck in parents – 8%, menopause before 45 years in
women – 46%, ovariectomy before 50 years – 9%. Modifiable risk factors included fear of falling – 83%, low daily physical activity – 58%.
50 % respondents couldn’t stand milk and dairy products, 42% stayed in the fresh air for less than 10 minutes daily
which resulted in insufficient calcium intake and vitamin D production, 8% were smokers.
BMI averaged 25,1±2,9 kg/m2. A 10-year risk by FRAX™ for major osteoporotic fracture averaged 14,5±9,1%, for hip
fracture 6,4±5,4%.
IQLI in the group was moderately reduced – 50,8±7,7%, and in 6 subjects – considerably reduced due to low physical
mobility and emotional state.
Conclusions. Thus individuals with a femoral neck fracture in the past history were present with modifiable risk factors
for osteoporosis, high 10-year risk of fractures and reduced QL. All respondents needed administration of anti-osteoporotic agents, calcium and vitamin D irrespective of the results of densitometry.
P09
PORÓWNANIE RYZYKA ZŁAMANIA NISKOENERGETYCZNEGO OBLICZONEGO ZA POMOCĄ
ALGORYTMU FRAX VS NGUYENA NA PRZYKŁADZIE POLSKICH KOBIET Z OSTEOPOROZĄ
POMENOPAUZALNĄ
Dytfeld J., Marcinkowska M., Ignaszak-Szczepaniak M., Horst-Sikorska W.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Pracownia Chorób Metabolicznych Kości, UM Poznań
Słowa kluczowe: osteoporoza, złamanie, czynniki ryzyka
Wstęp. O ryzyku klinicznym osteoporozy stanowią złamania niskoenergetyczne. Identyfikacja licznych klinicznych
czynników ryzyka złamania może pomóc prawidłowo kwalifikować do leczenia. Pomocą mogą służyć tzw. kalkulatory ryzyka złamania – rekomendowany przez WHO FRAX lub/oraz algorytm Nguyena. Różnice pomiędzy nimi polegają na
uwzględnieniu innych czynników ryzyka, z czego najważniejszą odrębnością wydaje się być uwzględnienie upadków
w kalkulatorze Nguyena.
Cel. Celem pracy była ocena zgodności dwóch kalkulatorów ryzyka w kwalifikacji do leczenia przeciwzłamaniowego.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 212 kobiet (śr. wiek 67,4 ± 8,6 lat), pacjentek Poradni Endokrynologicznej przy Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu, z rozpoznaną nieleczoną osteoporozą, w tym 143 z przebytym złamaniem niskoenergetycznym lub ubytkiem wzrostu> 4cm. U chorych przeprowadzono wywiad pod kątem czynników ryzyka złamania oraz badanie przedmiotowe. Wykonano densytometrię bliższego końca kości udowej (bkku) metodą
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rentgenowskiej absorpcjometrii dwuwiązkowej (dual X–ray absorptiometry – DEXA) aparatem LUNAR (Lunar DPX-L,
Lunar Inc.). Następnie dokonano kalkulacji 10- ryzyka złamania dla kobiet bez przebytego złamania oraz ze złamaniem
przy użyciu dwóch kalkulatorów: FRAX (hip/major, wersja brytyjska) oraz Nguyena. Wartości ryzyka porównano oraz odniesiono je do progów terapeutycznych rekomendowanych w Polsce: 3% dla ryzyka złamania bkku oraz 20% dla całkowitego ryzyka złamania.
Wyniki. Wśród kobiet bez przebytego złamania, ryzyko złamania bkku wg FRAX-hip wyniosło 1,7±2,7%, a wg Nguyena – 3,6% ± 3,9, ryzyko jakiegokolwiek złamania wg FRAX-major 8,1±4,7%, natomiast wg Nguyena – 14,8 ± 7,3%. Były to wartości istotnie niższe w porównaniu ryzykiem obliczonym dla kobiet po przebytym złamaniu. Dla oceny czułości
metody liczono ryzyko złamania u kobiet po przebytym osteoporotycznym złamaniu kości; dla kobiet po złamaniu 20%
próg ryzyka kwalifikujący do leczenia przekroczylo 9,0% pacjentek, jeśli ryzyko obliczono przy pomocy FRAX major,
wobec 67,8% wg Nguyena. Zgodność obu metod, jako odsetek kobiet kwalifikowanych do leczenia jednoczesnie przez
obie metody wyniósł dla całej grupy 6,6% jeśli brano pod uwagę ryzyko jakiegokolwiek złamania, a 22,1% jeśli ryzyko
złamania bkku.
Wnioski. 1. Upadki są istotnym czynnikiem ryzyka złamania niskoenergetycznego, nieujętym w rekomendowanym przez
WHO kalkulatorze FRAX. 2. Wśród Polek w wieku pomenopauzalnym ryzyko wyliczone za pomocą brytyjskiej wersji kalkulatora FRAX pozwala na wyodrębnienie jedynie niewielkiego odsetka kobiet (9%), ktore mimo przebytego złamania kwalifikują się do leczenia przeciwosteoporotycznego. 3. Należy rozważyć wprowadzenie polskiej wersji kalkulatorów ryzyka
złamań. 4. Zgodność obu kalkulatorów w kwalifikacji do leczenia przeciwzłamaniowego w Polsce jest niska.
P09
COMPARISON OF 10-YEAR FRACTURE RISK CALCULATED BY FRAX OR NGUYEN ALGORITHM
IN POLISH WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Dytfeld J., Marcinkowska M., Ignaszak-Szczepaniak M., Horst-Sikorska W.
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Pracownia Chorób Metabolicznych Kości, UM Poznań
Key words: osteoporosis, fracture, risk factors
Objectives. Low-energy fractures determine the burden of osteoporosis. Proper identification of clinical risk factors for
fracture may help to qualify for treatment. Assistance may be given from fracture risk calculators – FRAX and Nguyen
algorithm. They differ in taking into account alternative risk factors, of which the most distinctive are falls, taken into
account in Nguyen calculator.
Aim. To evaluate the conformity of two risk calculators in qualification for anti-fracture treatment.
Materials and methods. The study included 212 women (mean age 67.4 ± 8.6 years), patients of the Endocrinology
Outpatient Clinic at the University Hospital No. 2 in Poznan, diagnosed with osteoporosis. The group included 143 females with a history of low-energy fracture and/or height deficit > 4cm. The patients were interviewed for risk factors for fracture, each of them underwent Physical examination. Dual X-ray absorptiometry (DEXA) of the proximal femur (hip) was
performed with LUNAR device (Lunar DPX-L, Lunar Inc.). The calculation of 10- year fracture risk was done both for
women with and without a history of fracture using two calculators: FRAX (hip / major, UK version), and Nguyen. Risk
values were then compared and referred to recommended in Poland thresholds for treatment: >3% for hip fracture risk and
>20% for the absolute fracture risk.
Results. Among women without a history of fracture, hip fracture risk calculated by FRAX-hip and Nguyen was 1.7
± 2.7%, and 3.6% ± 3.9, respectively. Any fracture risk was 8.1 ± 4,7% by FRAX major, and 14.8 ± 7.3% by Nguyen. Risk
values were significantly lower than those calculated for women with a history of fracture. To assess the sensitivity of the
method risk was calculated in women with a history of fracture; 20% threshold to qualify for treatment was surpassed
by 9.0% of patients if the risk was calculated using the FRAX major, compared to 67.8% by Nguyen. Conformity of both
methods, defined as the percentage of women equally eligible to be treated by both methods was in whole studied
group 6.6% for any fracture risk, and 22,1% for hip fracture risk.
Conclusions. 1. Falls are a significant risk factor for low-energy fractures, not included in WHO-recommended FRAX
calculator 2. Among Polish postmenopausal women fracture risk calculated with UK version of FRAX allows to indentify
only a small (9%) percentage of women who, due to a history of fracture, are anyhow eligible for antiosteoporotic treatment 3. Introduction of Polish version of a fracture risk calculator should be considered. 4. Conformity of FRAX and Nguyen’s calculators in qualification for the anti-fracture treatment in Poland is low.
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P10
OCENA ZGODNOŚCI WYNIKÓW RĘCZNEGO KALKULATORA FRAXTM Z WERSJĄ ONLINE
Milert A.1, Kumorek A.2, Amarowicz J.1, Borowy P.1, Osieleniec J.2, Holcman K.3, Lurzyńska M.3, Czerwiński E.1,2,
Górkiewicz M.4
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
3
Koło Naukowe Studentów KOSTEK przy Zakładzie Chorób Kości i Stawów, UJ CM
4
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Słowa kluczowe: osteoporoza, ryzyko złamania, FRAX, czynniki ryzyka
Wstęp. Algorytm FRAX dostępny on-line (http://www. shef. ac. uk/FRAX/) w formie kalkulatora, pozwala na obliczenie 10-letniego ryzyka złamania bkk udowej oraz głównych złamań osteoporotycznych. Jest to szczególnie przydatne
w praktyce klinicznej, podczas podejmowania decyzji terapeutycznych dotyczących pacjentów z osteoporozą nie mniej
jednak wymaga komputera podłączonego do sieci, ale zdarzają się sytuacje, gdy lekarz czy pacjent nie ma takiej możliwości. W tym celu opracowano ręczny kalkulator FRAX.
Cel. Celem badania jest weryfikacja wartości obliczeń dokonanych ręcznym kalkulatorem FRAX w porównaniu do obliczeń online.
Materiał i metody. 10-letnie ryzyko złamania oceniano przy pomocy wersji elektronicznej oraz papierowej u 600 pacjentek Krakowskiego Centrum Medycznego. Grupę badaną stanowiły kobiety powyżej 65 roku życia, mieszkające samodzielnie
w Krakowie w środowisku domowym, które 10 lat temu zgłosiły się do tutejszej Poradni Leczenia Osteoprozy. Każda z osób
uczestniczących w badaniu miała podczas wizyty przed 10 laty wykonywane badanie DXA szyjki kości udowej oraz przeprowadzoną ankietę KCM zawierającą pytania o czynniki ryzyka złamania osteoporotycznego uwzględnione w kalkulatorze
FRAX. Po 10 latach skontaktowano się telefonicznie z tymi osobami i zapytano o przebyte złamania w ciągu ostatnich 10 lat.
Wyniki. Wyniki wstępnej analizy statystycznej uzyskanych wyników wskazują, że:
1. błędy popełniane podczas stosowania (tj. wprowadzania danych) wersji elektronicznej jak i papierowej nie przekraczają 5%,
2. różnice w uzyskanych wynikach między FRAX on-line i ręcznym kalkulatorem FRAX nie zmieniają decyzji terapeutycznej,
3. nie ma związku między uzyskanymi wynikami a osobą badającą.
Wnioski. Ręczny kalkulator FRAX jest wiarygodnym narzędziem do szacowania 10-letniego ryzyka złamania osteoporotycznego, przydatnym w praktyce klinicznej w przypadku braku dostępu do kalkulatora FRAX on-line.
P10
COMPARISON OF RESULTS OF THE HAND-HELD FRAX CALCULATOR AND THE ONLINE FRAX
Milert A.1, Kumorek A.2, Amarowicz J.1, Borowy P.1, Osieleniec J.2, Holcman K.3, Lurzyńska M.3, Czerwiński E.1,2,
Górkiewicz M.4
1
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
3
Students” Scientific Association KOSTEK, Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences,
Jagiellonian University Medical College
4
Epidemiology and Population Studies Department, Jagiellonian University Medical College
Key words: osteoporosis, fracture risk, FRAX, risk factors
Introduction. FRAX algorithm available on-line (http://www. shef. ac. uk/FRAX/) in the form of a calculation tool,
allows to calculate 10-year fracture probability of the proximal femur and major osteoporotic fractures. It is especially valuable in clinical practice when taking therapeutic decisions regarding osteoporotic patients. Nevertheless, it required access
to a computer and internet connection but there are situations when a doctor or patient does not have such an opportunity
and this is why the hand-held calculator was developedbuild.
Aim. The aim of the study was to compare the results of the hand-held and online FRAX calculator.
Materials and methods. 10-year fracture risk was evaluated in 600 patients of Krakowskie Centrum Medyczne by
means of the online and hand-held FRAX calculator. The examined group consisted of community-dwelling women
aged 65 and above living in Krakow who applied to the clinic 10 years ago when they underwent a DXA examination of
femoral neck and filled in a survey regarding osteoporotic fracture risk factors identified in FRAX tool. After 10 years the
patients were contacted and completed a telephone survey on the subject of past fractured.
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Results. Results of the initial statistical analysis illustrate that:
1. errors committed when using (i. e. entering the data) the online and hand-held version do not exceed 5%;
2. differences in the results of online and hand-held FRAX do not change the therapeutic decision;
3. there is no relation between the results and the investigator.
Conclusions. Hand-held FRAX calculator is a reliable tool to evaluate 10-year osteoporotic fracture risk, which is very
valuable in clinical practice when FRAX on-line is not at hand.
P11
KWALIFIKACJA DO BADANIA W KIERUNKU OSTEOPOROZY – CZY EDUKACJA JEST SKUTECZNA?
PROGRAM POMOST
Przedlacki J.1,2, Księżopolska-Orłowska K.2, Grodzki A.1, Celej M.1, Twardowska M.2, Kaczmarska D.2, Szuba P.2
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa;
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, WUM
1

Słowa kluczowe: osteoporoza, diagnostyka, FRAX
Wstęp. Jednym z elementów prawidłowego postępowania w osteoporozie jest właściwa kwalifikacja do badania w kierunku tej choroby. Ze względu na ograniczony dostęp do metod diagnostycznych, w tym densytometrii, badania powinny
być wykonywane jedynie u osób, u których występuje do tego uzasadnienie. Nasze wcześniejsze obserwacje
z lat 2006/2007 wykazały, że wielu pacjentów kierowanych do Krajowego Centrum Osteoporozy (KCO) nie miało wskazań do diagnostyki w kierunku osteoporozy.
Cel. Celem pracy była ocena zasadności pierwszorazowego skierowania pacjentów do specjalistycznego centrum osteoporozy w 2 rocznych okresach obserwacji: 2006/2007 i 2008/2009. Procentowy wzrost liczby uzasadnionych wskazań
mógłby świadczyć o skuteczności prowadzonej w Polsce edukacji w tym względzie, a jego brak powinien mobilizować
środowiska opiniotwórcze do bardziej skutecznego działania, głównie wśród Lekarzy Rodzinnych.
Materiał i metody. Badanie będące fragmentem programu POMOST przeprowadzono w grupie pacjentów dotychczas
nieleczonych lekami o aktywności przeciwzłamaniowej. Zostali oni skierowani po raz pierwszy do KCO głównie przez Lekarzy Rodzinnych w ramach umowy z NFZ z regionu województwa mazowieckiego w okresie 1 roku 2006/2007 (950 pacjentów; 128 mężczyzn i 828 kobiet, w wieku 63,5±9,6 lat) i w analogicznym okresie 2008/2009 (1764 pacjentów; 201
mężczyzn i 1563 kobiety, w wieku 62,7±10,7 lat). Nie są znane autorom pracy stosowane przez lekarzy kierujących metody kwalifikacji pacjentów do badania, zwłaszcza w drugim okresie obserwacji, kiedy znana już była metoda FRAX®.
Przy analizie zasadności wskazań do kwalifikacji do badania wykorzystano metodę jakościową stosowaną w KCO, przyjmując za wskazanie: przebyte złamanie osteoporotyczne kości, przebyte złamanie biodra u rodziców, przewlekłe leczenie
glikokortykoidami, wiek: dla kobiet 65 lat, a dla mężczyzn 70 lat, wczesną menopauzę (<45 r. ż.) i rozpoznanie RZS.
W przypadku metody FRAX® (ocena kliniczna, bez wyniku badania DXA) stosowano wersję brytyjską, a za próg kwalifikujący do rozpoczęcia badań przyjęto 10-letnie ryzyko złamania głównych kości (10-RZ) >10% (średnie i wysokie ryzyko), jak proponują niektóre towarzystwa osteoporotyczne. W okresie 2006-2009 odbywały się w Polsce krajowe i międzynarodowe zjazdy poświęcone osteoporozie, liczne szkolenia, ukazywały się publikacje dotyczące postępowania w osteoporozie, została opracowana metoda FRAX.
Wyniki. W 2006/2007 roku 576 pacjentów spośród 950 skierowanych do KCO (60,6%) miało wskazania do rozpoczęcia badania wg metody jakościowej, a w 2008/2009 roku 1050 spośród 1764 (59,5%) (NS). W 2006/2007 roku 10-RZ wynosiło 9,8±7,0% (635 pacjentów z niskim 10-RZ, 236 ze średnim i 79 z wysokim), w 2008/2009 roku 9,4±6,3% (1227 pacjentów z niskim 10-RZ, 408 ze średnim i 129 z wysokim). Zgodnie z metodą FRAX w 2006/2007 roku kryteria kwalifikacji do badania w kierunku osteoporozy (10-RZ>10%) spełniło 315 pacjentów spośród 950 (33,2%), a w 2008/2009 roku 537 spośród 1764 (30,4%) (NS).
Wnioski. W okresie pomiędzy 2006/2007 i 2008/2009 rokiem, pomimo prowadzonych wielu działań edukacyjnych nie
osiągnięto postępu w kwalifikacji pacjentów do diagnostyki osteoporozy. Jednym z tego powodów może być brak jednolitej powszechnie zaakceptowanej propozycji postępowania w osteoporozie wypracowanej przez całe środowisko osteoporotyczne w Polsce i zbyt słaby przepływ informacji do Lekarzy Rodzinnych głównie kierujących pacjentów do specjalistycznych centrów osteoporozy. Konieczne są dalsze wysiłki edukacyjne na tym polu.
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P11
QUALIFICATION FOR DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS – IS EDUCATION EFFECTIVE? POMOST STUDY
Przedlacki J.1,2, Księżopolska-Orłowska K.2, Grodzki A.1, Celej M.1, Twardowska M.2, Kaczmarska D.2, Szuba P.2
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa;
2
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, WUM

1

Key words: osteoporosis, diagnostics, FRAX
Objectives. Appropriate qualification for diagnosis of osteoporosis is important. Diagnostics ought to be performed in
patients with reasonable indications only because of the restricted availability of some procedures, bone densitometry
among other. Our previous observations (2006/2007) showed that significant number of patients did not have any indication for diagnosis whichever method was used.
Aim. The aim of the study was to assess the frequency of reasonable indications for the diagnostic procedures in patients referred to the osteoporosis center first in two 1-year periods, 2006/2007 and 2008/2009. The increase of the number of reasonable indications could express the effective education in this field but the lack of it ought to mobilize our environmental multipliers for more effective efforts among Family Doctors especially.
Materials and methods. The study is the part of the POMOST study and was performed in patients not treated with
antifracture medicines. They were referred to National Center of Osteoporosis (KCO) mainly by Family Doctors from
mazovian region during 2006/2007 (950 patients; 128 males and 828 females, aged 63.5±9.6 years) and 2008/2009 (1764
patients; 201 males and 1563 females, aged 62.7±10.7 years). We don’t know the methods of qualification for diagnosis of
osteoporosis used by Family Doctors, especially in the second period when FRAX was known already. We used in KCO
qualitative method of qualification for diagnosis of osteoporosis; criterions for diagnosis were: osteoporotic bone fracture
in past, hip fracture in parents in past, chronic treatment with corticosteroids, age 65 years in females and 70 years in
males, early menopause (<45 years), diagnosis of rheumatoid arthritis. We used British version of FRAX (without DXA
results), and 10-year fracture risk of the main bones (10-FR) >10% (medium and high 10-FR) was taken as the indication
for diagnosis, as was proposed by our polish osteoporosis societies. There were many different forms of osteoporosis education between 2006 and 2009: national and international congresses, educational meetings, medical publications, FRAX
tool was proposed.
Results. In 2006/2007 576 patients among 950 (60.6%) referred to KCO had indication for diagnostic procedures based on our qualitative method, and in 2008/2009 1050 among 1764 (59.5%) (NS). In 2006/2007 10-FR was 9.8±7.0% (635
patients with low 10-FR, 236 with medium and 79 with high), and in 2008/2009 9.4±6.3% (1227 patients with low 10FR, 408 with medium and 129 with high). According to FRAX, 315 patients among 950 (33.2%) in 2006/2007, and 537
among 1764 (30.4%) in 2008/2009 (NS) met diagnostic criterions for osteoporosis (10-RZ>10%).
Conclusions. There was no improvement in qualification for diagnostic procedures between 2006/2007 and 2008/2009,
despite many educational efforts in Poland. One its explanation may be the lack of widely accepted proposition of diagnostic procedures developed by all osteoporosis societies and probable too weak transmission of information to Family
Doctors who refer the patients to specialist centers mainly. There is a need for further educational effort.
P12
OCENA STANU WIEDZY NA TEMAT OSTEOPOROZY WŚRÓD KOBIET W OKRESIE
POSTMENOPAUZALNYM
Zygmunt A.1,2, Łagońska M.1, Wojcieszek M.1, Szewczyk A.1, Cyniak-Magierska A.1,2,
Wojciechowska-Durczyńska K.1,2, Lewiński A.1,2
1
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
2
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Słowa kluczowe: osteoporoza, menopauza
Wstęp. Wiedza na temat choroby, jej czynników ryzyka, objawów i następstw ma wpływ nie tylko na skuteczność leczenia, ale także odgrywa istotną rolę w profilaktyce choroby.
Cel. Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy na temat osteoporozy wśród kobiet w okresie postmenopauzalnym.
Materiał i metody. Przebadano 203 kobiet, pacjentek Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Grupę I stanowiło 95 kobiet chorych na osteoporozę. Grupę II stanowiło 108 kobiet, u których
nie rozpoznano choroby (grupa kontrolna). Badanie miało charakter ankietowy.
Wyniki. Większość chorych (ok. 75%), była świadoma czynników ryzyka osteoporozy. Pozostałe osoby (ok. 25%) nie
umiały wskazać czynników predysponujących, bądź wskazywały je błędnie. Stan wiedzy na temat osteoporozy u kobiet z obu
grup był podobny. Osoby chore zdecydowanie więcej starały się dowiedzieć o swojej chorobie (poprzez poszukiwanie infor-
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macji w czasopismach/gazetach), jednak nie zawsze było to równoznaczne z pozyskaniem większej wiedzy na temat choroby.
Najważniejszym źródłem informacji była rozmowa z lekarzem, w tym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
Wnioski. Rozpoznanie choroby i jej leczenie nie wiązało się ze wzrostem stanu wiedzy na temat leczonej choroby, co
mogło mieć znaczenie w stosowaniu się do zaleceń lekarskich. Położenie nacisku na edukację może zatem istotnie zwiększyć skuteczność stosowanego leczenia.
P13
WPŁYW DENOSUMABU (DMAB) NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI (BMD) I ZŁAMANIA
W ZALEŻNOŚCI OD CZYNNOŚCI NEREK
Jamal S. A.1, Ljunggren O.2, Stehman-Breen C.3, Cummings S. R.4, McClung M. R.5, Goemaere S.6, Ebeling P. R.7,
Franek E.8, Yang Y.3, Boonen S.9, Egbuna O. I.3, Miller P.10
1
University of Toronto, Kanada;
2
Uppsala University Hospital, Szwecja;
3
Amgen Inc., Thousand Oaks, CA;
4
University of California, San Francisco USA;
5
Oregon Osteoporosis Centre, USA;
6
Ghent University Hospital, Belgia;
7
University of Melbourne, Australia;
8
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Polska;
9
Leuven University, Belgia;
10
University of Colorado Health Sciences Center, USA
Wstęp. Częstość występowania osteoporozy i przewlekłej choroby nerek (PChN) wzrasta z wiekiem, nie ma jednak wielu danych dotyczących leczenia osteoporozy przy współistniejącej PChN. Celem tej analizy była ocena skuteczności i bezpieczeństwo stosowania preparatu DMAb u osób z różnym poziomem czynności nerek, które wzięły udział w badaniu FREEDOM; 3-letnim randomizowanym badaniem klinicznym fazy III z udziałem 7808 kobiet z osteoporozą pomenopauzalną.
Metody. Szybkość filtracji kłębuszkowej (eGFR) określono za pomocą równania Cockcrofta-Gaulta, a stadium PChN
zostało zdefiniowane wg wytycznych National Kidney Foundation. Badano m.in. częstość nowych złamań, zmiany BMD, stężenie kreatyniny i wapnia w surowicy, a także częstość występowania działań niepożądanych po 36 miesiącach obserwacji
u osób przyjmujących DMAb lub placebo, stratyfikowanych wg poziomu czynności nerek. Użyto modeli regresji liniowej
skorygowanych o złamania, które wystąpiły po 45. roku życia, istniejące złamania kręgów, samoocenę stanu zdrowia, wyjściowy pobór wapnia, aktualne palenie papierosów, BMD T-score szyjki kości udowej i czas, jaki upłynął od menopauzy.
Do określenia ewentualnych różnic w efektach leczenia w zależności od eGFR określano interakcje między podgrupami.
Wyniki. Większość (97%) kobiet należała do rasy kaukaskiej. Średnia wieku pacjentek wynosiła 72,3 ±5,2 lata, średnia masa ciała 63,8 ± 10,41 kg, średnie stężenie kreatyniny w surowicy 70,8 ± 15,3 mmol/l, a średnie stężenie wapnia 2,44
±0,11mmol/l. U 73 kobiet stwierdzono wartość eGFR w zakresie od 15 do 29 ml/min (4. stadium PChN), 2817 kobiet od 30
do 59 ml/min (3. stadium PChN), 4069 kobiet od 60 do 89 ml/min (2. stadium PChN), a 842 kobiety miały eGFR ≥ 90
ml/min (1. stadium PChN/prawidłowa czynność nerek).
Wpływ DMAb na złamania kręgów i pozostałe złamania oraz BMD w okresie 36 miesięcy wg stadium czynności nerek względem placebo był podobny we wszystkich stadiach PChN. W teście interakcji wyniku leczenia-w podgrupach nie
stwierdzono znamienności statystycznych, co wskazuje, że poziom czynności nerek nie wpływa na zmniejszenie ryzyka
złamań i na różnicę średnich odsetkowych zmian BMD u osób leczonych DMAb-em w porównaniu do placebo. Zmiany
stężenia kreatyniny, wapnia i częstości występowania ciężkich działań niepożądanych i zgonów były podobne w grupie
przyjmującej badany lek i w grupie placebo i nie różniły się w różnych stadiach PChN.
Wnioski. DMAb skutecznie zmniejsza ryzyko złamań i zwiększa BMD u kobiet z przewlekłą chorobą nerek (stadium 1-4) uczestniczących w badaniu FREEDOM. Brak różnic w zakresie nerkowych i pozanerkowych działań niepożądanych w grupie przyjmującej DMAb w porównaniu do grupy placebo sugeruje, że nie ma konieczności dostosowywania
dawki leku w stadiach 1-4 PChN.
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P14
LECZENIE DOŻYLNE OSTEOPOROZY IBANDRONIANEM W MATERIALE KLINIKI ORTOPEDII
I REHABILITACJI W LATACH 2009-2010
Rawo T., Deszczyński J.
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II WL Warszawski Uniwersytet Medyczny
Centrum Osteoporozy NZOZ „Lekmed”, Warszawa
Słowa kluczowe: osteoporoza, leczenie dożylne osteoporozy, ibandronian, bisfosfoniany dożylne
Cel. Ocena retrospektywna pacjentek leczonych dożylnie ibandronianem w 2009 i 2010 z powodu osteoporozy pomenopauzalnej i nietolerancji leczenia doustnego.
Metody. Pacjentki leczone przynajmniej 4 dawkami ibandronianu w 2009 i 2010, zaproszono na badanie kontrolne.
Wyniki DXA i badań laboratoryjnych sprzed rozpoczęcia leczenia uzyskano z historii chorób. Zebrano wywiad Oceniono
ryzyko złamań z wykorzystaniem kalkulatora FRAXTM. Wykonano badanie DXA.
Wyniki. Liczba pacjentek 432 (382 kontynuuje leczenie). 50 zrezygnowało. Liczba pacjentek, którym podano minimum 4 dawki dożylne ibandronianu – 325. Na zaproszenie odpowiedziało 120. Badanie w marcu 2011. Średni wiek pacjentek – 71 lat (SD 7,7; min. 53; max. 87). Średnia liczba dawek ibandronianu – 5,39 (9-4) Mediana i średnia BMD
przed leczeniem – 0,66 g/cm2 (IQR 0,62; 0,70) i 0,66g/cm2 (SD 0,08). Mediana i średnia T-Score – -2,80 (IQR -3,12; -2,55)
i -2,83 (SD 0,55). W trakcie leczenia wzrosła o 1,49% mediana BMD (IQR -2,15; 4,48). Zwiększyła się mediana i średnia
dla T-Score odpowiednio -2,78 (IQR -3,12; -2,42) i -2,80 (SD 0,59). Średnia wartość BMD nie zmieniła się. W trakcie leczenia stwierdzono 15 nowych złamań (8 pozakręgowych, 4 kręgosłupa i 0 bliższego końca kości udowej). Tolerancja była dobra, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: zapalenie żyły w miejscu podania (7) i uogólnione bóle ciała (7).
Wnioski. Dożylny ibandronian jest skuteczną i bezpieczną opcją leczenia dla pacjentek ze złą tolerancją bisfosfonianów doustnych.
P14
INTRAVENOUS TREATMENT OF OSTEOPOROIS WITH USE OF IBANDRONATE IN MATERIAL
OF DEPARTAMENT OF ORTHOPEDIC SURGERY AND REHABILITATION 2009-2010
Rawo T., Deszczyński J.
Departament of Orthopedic Surgery and Rehabilitation, 2’nd Medical Faculdy, Warsaw Medical University
Osteoporosis Center NZOZ „Lekmed”, Warsaw
Key words: osteoporosis, intravenous treatment of osteoporosis, ibandronate, intravenous bisphsphonates
Aim. Retrospective evaluation of female patients with postmenopausal osteoporosis and intolerance of oral agents,
treated with intravenous ibandronate between 2009 and 2010.
Methods. Patients treated in 2009 and 2010 with at least four doses of ibandronate were evaluated. The pre-treatment
densitometry and laboratory test have been obtained from patient history. Patients were interviewed. The fracture risk with
use of FRAXTM tool was evaluated and control densitometry (DXA) has been performed.
Results. Total number of patients treated in 2009-2010 – 432 (382 are continuing the treatment). 50 patients resigned
from the treatment. The number of patients treated with at least 4 intravenous administrations – 325. 120 patients replied
for invitation to evaluation. Evaluation in March 2011. The mean age of patients 71 years (SD 7.7; min. 53; max. 87). The
mean number of ibandronate injections was 5.39 (9-4). Before the treatment the median and mean BMD were appropriately 0.66 g/cm2 (IQR 0.62; 0.70) and 0,66g/cm2 (SD 0.08). The median and mean T-Score were -2.80 (IQR -3.12; -2.55)
and -2.83 (SD 0.55). During the ibandronate treatment the median BMD increased by 1.49% (IQR -2.15; 4.48) while the
mean value of BMD did not change. The median and mean T-Score increased as well and were appropriately -2.78 (IQR 3.12; -2.42) and -2.80 (SD 0.59). 15 new fractures during the study (8 fractures of distal radius and 4 vertebral fractures).
The treatment tolerance was good. The most often adverse events were phlebitis at the site of injection (7 cases) and general body pains (7 cases).
Conclusion. In our opinion intravenous ibandronate is effective and safe option for osteoporosis treatment for women
with bad tolerance of oral bisphosphonates.
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P15
EFFECT OF ZOLENDRONIC ACID IN TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Povoroznyuk V., Grygorieva N., Vaуda V., Balatska N., Dzerovych N., Klimovickii F.
Department of Clinical Physiology and Pathology of Locomotor Apparatus, Institute of Gerontology AMS Ukraine,
Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, Kyiv, Ukraine
Introduction. Zolendronic acid is a new bisphosphonate used for treatment of postmenopausal osteoporosis. We have
based our findings on results of intravenous infusions of zoledronic acid in 252 cases, 61 of which – secondary.
Aim. To determine the efficacy and safety of intravenous infusions of zoledronic acid, and effects on vertebral pain,
bone mineral density (BMD) in postmenopausal women with osteoporosis.
Object. 89 postmenopausal women with osteoporosis aged 50-79 years (average age – 65.3±0.8 years) were examined.
Methods. Evaluation of pain syndrome and life quality was made with questionnaires. BMD was determined with
Dual-energy X-ray absorptiometer „Prodigy” (GE Medical systems). 5 mg of zoledronic acid (Aclasta, „Novartis”) was
administrated by intravenous injection. During the complex treatment patients received 1 tablet of calcium combined medicine (Calcium – 500 mg, Vit. D – 400 IU) 2 times a day during 12 months. Examination was performed before and after
three, six, nine and twelve months of treatment course.
Results. A reliable decrease of vertebral pain syndrome by visual analogue scale was observed after three months. The
pain syndrome decreased and improvement of life quality during all period of treatment. The BMD of spine significantly
after three (0.043±0.055 g/cm2; F=-7.5; p=0.0000), six (0.048±0.054 g/cm2; F=-7.2; p=0.0000), nine (0.073±0.051 g/cm2;
F=-9.4; p=0.0000) and twelve (0.070±0.057 g/cm2; F=-8.5; p=0.0000) months. We did not find significant difference in patients depending on age (50-59, 60-69 and 70-79 years) and state of bone (osteoporosis or osteopenia).
Conclusion. Intravenous infusions of zoledronic acid (5 mg) were shown to be effectively increasing BMD, decreasing
pronounced vertebral pain syndrome and improving life quality in postmenopausal women with osteoporosis.
P16
KWASY AMINOMETYLENOBISFOSFONOWE – SYNTEZA I ZASTOSOWANIE W LECZENIU
OSTEOPOROZY
Chmielewska E.1, Kafarski P.1, Wietrzyk J.2
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Zakład Chemii Bioorganicznej
2
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczlanej Polskiej Akademii Nauk Zakład Onkologii Doświadczalnej

1

Słowa kluczowe: kwasy aminometylenobisfosfonowe, osteoporoza, leczenie
Wstęp. Bisfosfoniany stanowią ważną klasę związków chemicznych, które znalazły zastosowanie w leczeniu chorób
związanych z upośledzeniem metabolizmu wapnia, takich jak m in. choroba Pageta, osteoporoza, szpiczak, osteoliza połączona z hiperkalcemią złośliwą, ponieważ wykazują duże powinowactwo do wapnia i dlatego odkładają się w kościach.
Bisfosfoniany 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, że 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. Bisfosfoniany
hamuja proliferację i zmniejszają procent obumierania komórek makrofagowych w testach in vitro. Pokazano, że efekt
działania aminometylenobisfosfonianów na komórki makrofagowe polega na indukcji apoptozy.
Cel. 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 i metody. 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 aminometylenobisfosfonianów polega na trzy-składnikowej reakcji kondensacji pomiędzy aminą I- lub II-rzędową, ortomrówczanem trietylowym i fosforynem dietylowym. Reakcja nie wymaga użycia silnie toksycz-
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nych 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.
Wyniki. 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.
Wnioski. Obecnie w farmakologicznym leczeniu osteoporozy najwięcej uwagi poświęca się lekom o właściwościach
antyresorpcyjnych, głównie bisfosfonianom. Udało się zsyntezować kwasy aminometylenobisfosfonowe o interesujących
właściwościach antyosteoporotycznych. Zostały one skierowane do badań biologicznych w leczeniu indukowanej osteoporozy u owiec. Uzyskane wyniki badań in vivo są zadowalające.
P16
AMINOMETHYLENEBISPHOSPHONIC ACIDS – SYNTHESIS AND THEIR ACTIVITY IN TREATMENT
OF OSTEOPOROSIS
Chmielewska E.1, Kafarski P.1, Wietrzyk J.2
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Zakład Chemii Bioorganicznej
2
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczlanej Polskiej Akademii Nauk Zakład Onkologii Doświadczalnej

1

Key words: aminomethylenebisphosphonic acids, osteoporosis, treatment
Objectives. 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. 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. The aim of our studies is synthesis the aminomethylenebisphosphonic acids, analogs of incadronate, as potential
antiosteoporosis drugs. The aim of these 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.
Materials 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 72-hours
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.
Results. 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.
Conclusions. Nowadays in pharmacotherapy of osteoporosis the most common are antiresorptive drugs, mainly
bisphosphonates.
We synthesised the aminomethylenebisphosphonic acidssuccessfully and they have interesting antiosteoporosis activity. The most active bisphosphonates were tested.
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P17
THE ANNUAL AGE-ADJUSTED INCIDENCE OF HIP FRACTURES IN GOMEL AREA IN THE REPUBLIC
OF BELARUS IN 2007-2010
Ramanau H.
Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology
Key words: hip fracture, osteoporosis, epidemiology
Objectives. Low-trauma fractures in elderly people are a major public health problem. The most complicated social-medical consequences can be observed in particular under hip fractures.
Aim. The objective of this study was to define the current hip fracture rates at persons over age 50 residing in Gomel
city and Gomel area for the period of 2007-2010.
Materials and methods. For estimation of the annual age-adjusted incidence of hip fractures there was used the algorithm to calculate all disease cases including: collection of information about emergency calls on low-trauma fractures of
the proximal humerus, verification of hip fracture cases at patients transported by emergency teams into medical institutions providing stationary help and calculation of the annual age-adjusted incidence parameters based on the statistical data of average annual urban and rural population by ages with the interval of 5 years. The hip fracture case was admitted to
be verified if a discharge lists of the patient who left the hospital contained the following main diagnosis S72 (ICD-10)
with completion of orthopedic surgery, skeletal traction or immobilization.
Results. The study was provided in the region with the population of about 570.6 thousand people, out of them over
age 50 – 176,1 thousand (30.9%). Totally 726 patients, 487 (67.1%) females and 239 (32.9%) males, were transported to
the hospital for treatment of an acute hip fracture in 2007-2010. The general number of fractures in 2007 made up 182,
in 2008 – 186, in 2009 – 200 and in 2010 – 158, and there was not marked statistically significant decrease of incidence
parameters (p>0.05). The average parameters of the annual age-adjusted incidence for the indicated period made up at males
aged 50-54 from 35, 1/100 000 up to 278, 4/100 000 at males aged over 80. The similar parameters at females made
up 12, 8/100 000 and 558, 2/100 000, accordingly. The ratio of incidence parameters at males and females aged over 50
was equal to: male: female=1: 1.3. Under the comparison of incidence parameters between urban and rural population there
was not obtained statistically significant differences (p>0.05). There were not marked differences between the parameters
of the annual age-adjusted incidence at males and females except for age group over 80 (p=0.017).
Conclusions. The annual age-adjusted incidence of hip fracture at residents of Gomel area aged over 50 in 2007-2010
made up 35.1–278.4/100 000 in men and 12.8–558.2/100 000 in women. Hip fractures in male population aged 50-80 can
be met with the same frequency as among females.
P18
THE ROLE OF QUALITY OF LIFE INDICATORS IN ANTIRESORPTIVE THERAPY ESTIMATION
Trushina A.
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education
Key words: Osteoporosis, menopause, quality of life
Objectives. At the moment the term „quality of life” (QL) is not only а generalized representation of physical, psychological and social components of human’s health, but also is a tool in many clinical researches.
Aim. Estimation of alendronate and strontium ranelate therapy of women with the postmenopausal osteoporosis (OP)
under QL study.
Materials and methods. 74 women with postmenopausal OP, that hadn’t received any antiosteoporotic treatment, were
examined. Mean age of women is 58,6 ± 4,7. Mean age of menopause beginning is 48,2 ± 4,0, duration of menopause
is 10,4 ± 5,0. Control set included 23 women of postmenopausal age without OP, equatable to index group in age (58.7
± 2.3; р = 0.936), education and social status. Index group patients were divided into two subgroups. The first subgroup
was taking alendronate (70 mg/week) and the second subgroup was taking strontium ranelate (2 g/day). All women were
taking 1000 mg of elemental calcium and 800 IU of vitamin D3 daily. The follow-up period took 12 months. Measuing points: before therapy, after 3, 6 and 12 months of therapy. General questionnaire SF–36 (0 – the worst, 100 – the best QL)
and special questionnaire QUALEFFO-41 (0 – the best, 100 – the worst QL) were used to estimate QL. Bone density was
measured at the beginning of the study and after 12 months using DXA scans and was compared to control set.
Results. According to QUALEFFO-41 total score (TS) calculated before the therapy, significant differences of QL at
the osteoporosis were revealed. These differences vary when OP is complicated by vertebral fractures and hip fractures (TS
= 53.2 ± 21.9 %, р=0.008) and when it’s not (TS = 42.1 ± 10.4 %, р=0.0007) in comparison with the control set (TS= 25.8
± 8.6 %, р=0.0002).
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QL indicators were increased in the group that was taking alendronate as well as in the group that was taking strontium
ranelate in comparison with control set. After 3 months according to SF-36, significant growth was revealed on 7 scales
out of eight (excluding scale „social functioning (SF)”, р=0.627). That was a consequence of alendronate intake. The same
result was got as a consequence of strontium ranelate intake (excluding scale „emotional functioning”, р=0.114).
In 6 months after the treatment beginning QL improvement was observed on the scales „physical functioning (FF)”
(р=0.028), „pain (P)” (р=0.0003), SF (р=0.021), and „mental health (MH)” (р=0.016). After 6 months QL indicators were
improved on the scales FF (р=0.007), „role physical functioning” (р=0.006), P (р=0.003), „general health” (р=0.019),
„vitality” (р=0.026) and MH (р=0.005) due to strontium ranelate intake.
After 12 months QL was improved on all eight SF-36 scales as a result of both alendronate and strontium ranelate
intake (р<0.01). No statistically changes of QL indicators were revealed in control set on all time intervals (р>0.05).
Conclusions. Complicated osteoporosis as well as not complicated by fractures one is attended by the patients’QL
decrease. SF-36 and QUALEFFO-41 can be used as early evaluation criteria of impact of antiosteoporosis therapy along
with standard laboratory-tool methods.
P19
OPÓŹNIONY ZROST KOSTNY PO PRZEBYTYM ATYPOWYM ZŁAMANIU PODKRĘTARZOWYM
W TRAKCIE TERAPII ALENDRONIANEM
Czerwiński E.1, 2, Osieleniec J.2, Loranc A.3, Amarowicz J.1
1
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
3
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Regionalny Szpital, Kołobrzeg
Wstęp. Atypowe złamania podkrętarzowe po długotrwałym leczeniu bisfosfonianami, mimo że rzadko stwierdzane należą do trudnych sytuacji klinicznych. Na podstawie metanalizy dużych badaniach klinicznych z zastosowaniem bisfosfonianów oszacowano częstość złamań atypowych na 2.3/ 10 000 pacjento-lat. Opóźniony zrost kostny w przebiegu tych złamań pozostaje niewyjaśnionym zagadnieniem [1].
Cel. Prezentacja przypadku pacjentki w trakcie długoletniej terapii bisfosfonianamii z atypowym złamaniem podkrętarzowym i opóźnionym zrostem kostnym.
Opis przypadku. 68-letnia pacjentka, przyjęta do Krakowskiego Centrum Medycznego po przebytym w lipcu 2010 r
bezurazowym złamaniu podkrętarzowym prawej kości udowej (złamanie atypowe), poprzedzonym przez ok. 6 miesięcy
bólem prawego uda. W leczeniu złamania zastosowano zespolenie śródszpikowe gwoździem blokowanym, po 6 miesiącach od zabiegu w Rtg kontrolnym obecne opóźnienie zrostu kostnego. Dokonano szczegółowej analizy danych z wywiadu, badań obrazowych i laboratoryjnych celem identyfikacji potencjalnych przyczyn złamania.
W wywiadzie osteopenia od ok. 2001, przez około 6 lat leczona alendronianem, wcześniej przez 10 lat HTZ z powodu objawów wypadowych. Wśród czynników ryzyka złamania osteoporotycznego (oceniane wg FRAX) stwierdzono jedynie nadczynność tarczycy (leczona operacyjnie w 2007r), obecnie niedoczynność gruczołu. Wśród schorzeń współtowarzyszących choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia dotychczas nieleczona, nadciśnienie tętnicze. W badaniu
DXA z września 2010r BMD Neck = 0.633 g/cm2 T-score =-2.0 SD, BMD L1-L4= 0.897 g/cm2 T-score = – 1.4 SD. W aktualnych badaniach laboratoryjnych stwierdzono m.in. znaczny niedobór witaminy D3 w surowicy (25 (OH) D =17.0
ng/ml), zmniejszone dobowe wydalanie wapnia z moczem (1.8 mmol/24h), przy prawidłowych stężeniach w surowicy
wapnia fosforu i PTH oraz zwiększone stężenie ICTP i frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej. Odstawiono u chorej alendronian, zwiększono suplementację witaminy D3 i wapnia. Pozostaje w dalszej obserwacji.
Dyskusja. Opierając się na raporcie ASBMR [2] u pacjentki stwierdzono następujące czynniki ryzyka wystąpienia
„atypowego” złamania podkrętarzowego: osteopenia w momencie rozpoczęcia terapii bisfosfonianami, stosowanie alendronianu przez ok. 6 lat (mimo braku danych wskazujących na rozpoznanie osteoporozy), wcześniejsza długotrwała terapia HTZ, niedobór witaminy D3.
Podawana w literaturze niska częstość złamań atypowych w przebiegu terapii bisfosfonianami (2.3/ 10 000 pacjento-lat) oparta jest na danych z badan klinicznych, gdzie chorzy podlegali dokładnej diagnostyce mającej na celu wykluczenie wtórnych przyczyn obniżenia gęstości mineralnej kości w tym np. osteomalacji. Prawdopodobnie w codziennej praktyce wielu pacjentów ma rozpoczynaną terapię bisfosfonianami tylko na podstawie badania densytometrycznego bez wykluczenia wtórnych przyczyn niskiej gęstości mineralnej kości, z tego powodu częstość złamań atypowych może być większa niż oszacowana w grupie uczestników badań klinicznych.
1. Black DM, Kelly MP, et al. Bisphosphonates and fractures of the subtrochanteric or diaphyseal femur. N Engl J Med.
2010 May 13; 362 (19): 1761-71.
2. Shane E, Burr D, Ebeling PR et. al. Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures: report of a task force
of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res. 2010 Nov; 25 (11): 2267-94.
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P19
DELAYED UNION AFTER ATYPICAL SUBTROCHANTERIC FRACTURE UNDER ALENDRONATE
TREATMENT: CASE REPORT
Czerwiński E.1, 2, Osieleniec J.2, Loranc A.3, Amarowicz J.1
1
Department of Bone and Joint Diseases, Collegium Medicum Jagiellonian University, Kraków
2
Krakow Medical Centre, Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
3
Department of Orthopaedics and Traumatology, Regional Hospital, Kołobrzeg
Introduction. Atypical subtrochanteric fractures after long-term alendronate treatment, despite its rare occurrence, are
difficult to handle. A meta-analysis of large clinical trials of bisphosphonates shows the frequency of atypical fractures
at 2.3/10,000 patient-years [1]. Delayed union after atypical subtrochanteric fractures still needs clarification.
Aim. The aim of this study is to present the case of a patient on a long-term alendronate treatment with an atypical subtrochanteric fracture and delayed union.
Case presentation. In July 2010 a woman aged 68 applied to Krakowskie Centrum Medyczne with an atraumatic subtrochanteric fracture of the right femur which had been preceded with 6 months of pain in the right thigh. The hospital
procedures included intramedular fixation with a locked nail. Six weeks after the surgery delayed union was observed.
A thorough analysis of medical history, lab results and imaging study was performed in order to identify the cause of fracture.
Patient history since 2001 includes: 6 years of alendronate intake for osteopenia, 10 years of hormone replacement therapy (HRT) due to menopausal symptoms (hot flushes). The only diagnosed osteoporotic fracture risk factor (based on
FRAX) was hyperthyroidism (surgical intervention in 2007) and currently – hypothyroidism. Concomitant diseases include: ischaemic heart disease, untreated hypercholesterolemia, arterial hypertension. The current densitometric measurement
showed: neck BMD = 0.633 g/cm2 T-score =-2.0 SD Z-score = -0.3 SD, BMD L1-L4= 0.897 g/cm2 T-score = – 1.4 SD. Laboratory tests showed a slight vitamin D deficiency in serum (25 (OH) D =17.0 ng/ml), lowered urinary calcium excretion
(1.8 mmol/24h), normal calcium, phosphorus and PTH concentration levels in serum as well as increased level of ICTP
and bone alkaline phosphatase fraction. Alendronate treatment was discontinued and calcium and vitamin D3 supplementation was increased. The patient remains under medical supervision.
Discussion. Taking into consideration the ASBMR [2] report the patient fulfils the criteria of an atypical fracture that
is: osteopenia at the starting point of bisphosphonate therapy, administration of alendronate for 6 years (despite no diagnosis of osteoporosis), previous HRT therapy, insufficiency of vitamin D3.
The mention low frequency of atypical fractures under bisphosphonates (2.3/10,000 patient-years) is based on clinical
trials in which secondary effects of low BMD (e. g. osteomalacia) were considered as an exclusion criterion.
Probably in everyday practice many patients are diagnosed with bisphosphonate therapy in densitometry examination
without exclusion of secondary effects of BMD, which is why the frequency of atypical fractures may be higher than estimated in clinical trials.
1. Black DM, Kelly MP, et al. Bisphosphonates and fractures of the subtrochanteric or diaphyseal femur. N Engl J Med.
2010 May 13; 362 (19): 1761-71.
2. Shane E, Burr D, Ebeling PR et. al. Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures: report of a task force
of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res. 2010 Nov; 25 (11): 2267-94.
P20
IMPLIKACJA STYMULACJI UKŁADU PRZEDSIONKOWEGO W TERAPII N. A. P. W LECZENIU
OSTEOPOROZY I OGRANICZANIU RYZYKA UPADKÓW
Horst R.1, Mętel S.2,3, Trąbka R.2,4, Maicki T.4,5, Szwarczyk R.5
University of Marburg, Physiotherapiepraxis und Weiterbildungsinstitut Ingelheim
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3
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4
Krakowskie Centrum Rehabilitacji
5
Klinika Rehabilitacji UJCM
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Słowa kluczowe: osteoporoza, przedsionek, terapia N. A. P.
Wstęp. Udowodniono, że ćwiczenia fizyczne są efektywne w leczeniu osteoporozy, np.: Tai Chi, trening równowagi,
ćwiczenia z oporem. Jednak niewiele mówi się o potrzebie treningu układu przedsionkowego u tych pacjentów.
U osób starszych, powyżej 65 r. ż., o 45% zmniejsza się liczba rzęsek przedsionkowych. Wpływa to na kontrolę posturalną, ponieważ funkcją rzęsek przedsionkowych jako mechanoreceptorów, jest aktywacja antygrawitacyjnych synergii
mięśniowych. Utrzymanie funkcji aferentnych, sensorycznych układów wejścia (przedsionkowego, wzrokowego, proprioceptywnego) jest niezbędne dla utrzymania równowagi. Strategie treningowe dla usprawnienia równowagi i zmniejszenia
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ryzyka upadków powinny uwzględniać stymulację układu przedsionkowego. Poprzez ograniczenie dopływu bodźców proprioceptywnych i wzrokowych zwiększone zostają wymagania dla układu przedsionkowego. Może to zostać osiągnięte
przez wykorzystanie założenia terapii N. A. P.: selektywne kreowanie sytuacji terapeutycznej. Bodźce proprioceptywne
mogą zostać ograniczone poprzez zastosowanie niestabilnego podłoża, wzrokowe przez polecenie pacjentowi, aby w trakcie wchodzenia po schodach niósł duży przedmiot albo poprzez zaciemnienie pomieszczenia.
Przy wyborze specyficznych strategii usprawniających uwzględnia się następujące założenia terapii N. A. P.
1. Zmiany strukturalne następują w trakcie wykonywania aktywności funkcjonalnych, np. podczas zmiany pozycji z siedzącej do stojącej. W tym przypadku pacjent uczy się osiowego ustawienia stawów (alignment), a na kości wywierany
jest nacisk niezbędny do ich przebudowy.
2. Plastyczność struktur osiąga się dzięki procesom adaptacji, np. obciążenie barków pacjenta w trakcie przejścia z siadu
do pozycji stojącej. Ponadto, w trakcie tej aktywności ruch głowy do przodu stymuluje zarówno układ przedsionkowy,
jak i ekscentryczną kontrolę synergii wyprostnych wymagana dla kontroli posturalnej.
Ćwiczenie, które opisano powyżej, może być również w łatwy sposób wykonywane podczas zajęć grupowych, co pozytywnie wpływa na utrzymanie więzi społecznych. Trening na bieżni ruchomej, poprzez pozytywny efekt na funkcjonowanie płuc i serca, zwiększa wytrzymałość. Jednakże w tym przypadku układ przedsionkowy musi adaptować się inaczej
w porównaniu do chodu w naturalnym środowisku.
Wnioski. Podczas opracowywania efektywnych strategii terapeutycznych dla pacjentów z osteoporozą należy wziąć
pod uwagę wiele różnych aspektów. Trening siłowy, wytrzymałościowy i przedsionkowy podczas wykonywania aktywności funkcjonalnych zwiększa koordynację ruchową, jednocześnie wpływając na usprawnienie równowagi statycznej i dynamicznej. N. A. P. oferuje alternatywne strategie terapeutyczne zapobiegające upadkom.
P20
IMPLICATION FOR VESTIBULAR STIMULATION IN N. A. P.-TREATMENT OF OSTEOPOROSIS
AND REDUCING RISK OF FALLING
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Key words: osteoporosis, vestibular, N. A. P. therapy
Objectives. Physical exercise has proven to be effective in treatment of osteoporosis, for example: Tai Chi, resistance
and balance training. However, little has been said about the need for vestibular training for these patients.
Elderly persons, over the age of 65, have a 45% loss of vestibular hairs. This has an effect on postural control, as the
vestibular hairs function as mechanoreceptors for activation of antigravity muscle synergies. Function of sensory afferent
input (vestibular, visual, proprioceptive) is essential for maintaining balance. Training startegies to improve balance and reduce risk of falling should entail stimulation of the vestibular system. By reducing proprioceptive and visual input, higher
demands are placed on the vestibular system. This may be achieved by use of the N. A. P.-treatment principle: selective
structuring of the therapy situation. Proprioceptive input can be reduced by using unstable surfaces, visual input by having
the patient carry objects while climbing stairs or darkening the environment.
N. A. P. treatment principles are considered in chosing specific treatment strategies.
1. Structures are formed by functional activities, for example with the activity sit to stand. Here the patient can learn to
keep his joints in alignment and the bones receive pressure needed for remodelling.
2. Plasticity of structures is achieved by the process of adaptation, for example by adding weight onto the patient´s shoulders while performing the activity sit to stand. Moving the head forward in space also stimulates the vestibular system
as well as the eccentric control of the extensor synergies as needed for postural control.
Exercises, such as this, can easily be performed in larger groups, which has a positive effect on social interaction.
Treadmill training has a positive effect on lung and heart function for endurance. However, in this situation the vestibular system needs to adapt differently than for walking in a natural environment.
Conclusions. Many different aspects need to be taken into consideration for developing effective treatment strategies
for patients with osteoporosis. Strength, endurance and vestibular training within functional activities enhance coordination and herewith static and dynamic balance. N. A. P. may offer, alternative treatment strategies to prevent falls.
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OCENA RYZYKA UPADKÓW U CHORYCH Z WYBRANYMI ENDOKRYNOPATIAMII
Zygmunt A.1,2, Szymanek M.1, Wojciechowska-Durczyńska K.1,2, Zasada K.2,3, Kokoszko A.2,3, Fabiś J.4,
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Słowa kluczowe: Ryzyko upadków, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, zespół metaboliczny
Wstęp. Upadki są znanym czynnikiem ryzyka złamań osteoporotycznych. Częstość upadków zwiększa się z wiekiem,
jednakże mogą one wynikać także z innych czynników takich jak masa ciała, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia równowagi, zaburzenia czynności narządów zmysłu.
Tyreotoksykoza nasila procesy resorpcji kości i może prowadzić do osteoporozy. W niedoczynności tarczycy oraz w zespole metabolicznym nie obserwuje się ubytku masy kostnej, jednakże w niedoczynności tarczycy stwierdzano zwiększoną częstość złamań, a w zespole metabolicznym – niedobór witaminy D.
Cel. Celem pracy była ocena ryzyka upadków u osób z wybranymi, najczęstszymi endokrynopatiami.
Materiał i metody. Przebadano 70 kobiet, pacjentek Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, chorujących na nadczynność tarczycy (Grupa I, n=20), niedoczynność tarczycy (Grupa II, n=20)
oraz zespół metaboliczny (Grupa III, n=30). Średnia wieku wyniosła odpowiednio (50,0 vs. 40,8 vs. 51,1 lat).
Badanie polegało na wypełnieniu ankiety dotyczącej stanu zdrowia oraz przeprowadzeniu testu Tinetti, oraz testu
„wstań i idź”.
Wyniki. Wartość testu Tinetti wynosiła w pozycji siedzącej odpowiednio (13,8 vs. 13,1 vs. 11,8), a w trakcie chodzenia (10,8 vs. 10,6 vs. 9,6). Wartości testu „wstań i idź” wyniosły odpowiednio (8,2 vs. 8,4 vs. 9,8). Największe ryzyko
upadków stwierdzono w grupie osób z zespołem metabolicznym (Grupa III). W grupie tej odnotowano także największą
liczbę złamań osteoporotycznych.
Wnioski. Nadczynność tarczycy, choć kojarzy się z przyczyną osteoporozy wtórnej, nie jest jedyną endokrynopatią, o której należy myśleć w diagnostyce osteoporozy. Otyłość występująca często w zespole metabolicznym może wpływać na ogólną sprawność i koordynację ruchową pacjentów, przyczyniając się do zwiększonego czynnika ryzyka upadków i złamań.
P21
ASSESSMENT OF THE RISK OF FALLING IN PATIENTS WITH SELECTED ENDOCRINOPATHIES
Zygmunt A.1,2, Szymanek M.1, Wojciechowska-Durczyńska K.1,2, Zasada K.2,3, Kokoszko A.2,3, Fabiś J.4,
Lewiński A.1,2
1
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
2
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
3
Zakład Endokrynologii Onkologicznej, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny
w Łodzi;
4
Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Key words: risk of falling, hyperthyroidism, hypothyroidism, metabolic syndrome
Objectives. Falling is a known risk factor of osteoporotic fractures. Incidence of collapses increases with age, however,
they may also result from other factors such as body mass, muscle weakness, disturbances of balance, disfunction of sense
organs.
Thyreotoxicosis enhances the proccesses of bone resorption and may lead to osteoporosis. In the hypothyroidism and
metabolic syndrome there is no bone mass loss, however an increased incidence of fractures is observed in hypothyroidism,
and a vitamine D deficiency – in metabolic syndrome.
Aim. The aim of our work was to evaluate the risk of falling in patients with selected, the most frequent endocrinopathies.
Materials and methods. The sudy population consisted of 70 women, hospitalized in Endocrynology and Metabolic
Diseases Clinic, Medical University of Lodz, suffering from hyperthyroidism (Group I, n=20), hypothyroidism (Group II,
n=20) and metabolic syndrome (Group III, n=30). The mean age of patients was 50,0 vs 40,8 vs 51,1 years respectively.
The study was based on filling a questionnaire concerning health status and performing Tinetti test, and „stand up and
go” test.
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Results. The values of Tinetti test in sitting position were 13,8 vs 13,1 vs 11,8 respectively, and during walking 10,8
vs 10,6 vs 9,6. The values of „stand up and go” test were 8,2 vs. 8,4 vs. 9,8 respectively. The greatest risk of falling was
observed in the group of patient with metabolic syndrome (Group III). In this group the largest number of osteoporotic fractures was also noted.
Conclusions. Although it is hyperthyroidism that is associated with the cause of secondary osteoporosis, it is not the
only endocrinopathy that should be considered in the diagnosis of osteoprosis. Obesity, frequently occuring in metabolic
syndrome, may affect the general mobility and coordination, resulting in the increased risk of falling and fractures.
P22
OCENA WPŁYWU WSKAŹNIKÓW STANU ODŻYWIENIA NA PREDYKCYJNOŚĆ MARKERÓW
METABOLIZMU KOSTNEGO WZGLĘDEM MINERALNEJ GĘSTOŚCI KOŚCI U CHORYCH LECZONYCH
POWTARZANĄ HEMODIALIZĄ
Młot-Michalska M., Grzegorzewska A.
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
Słowa kluczowe: hemodializa, markery metabolizmu kostnego, mineralna gęstość kości, stan odżywienia
Wstęp. Mineralna gęstość kości (BMD) wykazuje powiązanie z markerami metabolizmu kostnego, jak i stanu odżywienia. Wpływ powiązań obu grup markerów na predykcyjność markerów metabolizmu kostnego w odniesieniu do BMD
nie jest jasny.
Cel. Celem pracy była ocena potencjalnego wpływu powiązań markerów metabolizmu kostnego i odżywienia na predykcyjność markerów kostnych względem BMD u chorych leczonych powtarzaną hemodializą (HD).
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 60 chorych leczonych HD (26 kobiet, 34 mężczyzn, wiek 54,8 ± 15,3
lat, długość dializowania 36,9; 6,1-279,6 miesięcy). BMD zmierzono metodą podwójnego promieniowania rentgenowskiego w szyjce kości udowej (FN) i odcinku L2-L4 kręgosłupa (LS). Oznaczono markery metabolizmu kostnego (parathormon- PTH, fosfataza alkaliczna- ALP, izoenzym kostny ALP- BALP, fragmenty powstałe z degradacji C-telopeptydu łańcucha alpha kolagenu typu I- CTx, izoenzym 5b winianoopornej kwaśnej fosfatazy 5b- TRAP5b, osteoprotegeryna- OPG
i jej ligand- OPGL), antropometryczne i biochemiczne parametry stanu odżywienia oraz wskaźniki z nim związane.
Wyniki. Analiza korelacji ujawniła liczne powiązania między markerami metabolizmu kostnego a parametrami stanu
odżywienia oraz wskaźnikami z nim związanymi: PTH korelował ujemnie (-) z leptyną; ALP- dodatnio (+) z homocysteiną (Hcy) i adiponektyną (ADPN), (-) z całkowitą zdolnością wiązania żelaza (TIBC); BALP- (+) z ADPN, (-) z TIBC;
OPGL- (-) z beztłuszczową masą ciała (LBM); CTx- (+) z kreatyniną, Hcy, (-) z obwodem bioder, wskaźnikiem talia/wzrost i masy ciała (BMI), leptyną; TRAP5b- (+) z Hcy, ADPN, (-) z LBM, obwodem talii i bioder, BMI, leptyną.
W analizie regresji przeprowadzonej dla każdego markera metabolizmu kostnego oddzielnie dla PTH (-) predyktorem była leptyna, dla ALP- (+) Hcy, dla BALP- (+) kreatynina i ADPN, dla TRAP5b- (+) Hcy, (-) BMI, dla CTx- (+) Hcy, dla
OC- (+) Hcy, dla OPG- (+) kreatynina, (-) albuminy i wskaźnik talia/biodra, dla OPGL- (+) Hcy i amylina. Korelacje z parametrami FN BMD wykazano tylko w przypadku ALP (ze wskaźnikiem Z i BMD jako % normy wiekowej- BMD%AM)
i BALP (dodatkowo z BMD g/cm2, wskaźnikiem T i BMD jako % szczytowej masy kostnej) oraz OPG (z BMD g/cm2)
i były one ujemne. Tylko OPG wykazała (+) korelacje z parametrami LS BMD (wskaźnik Z i BMD%AM). W najlepszym
modelu regresji dla FN BMD (skor. R2 = 0,723) (-) predyktorami były BALP i OPGL. W niewiele gorszych modelach występowały pozostałe markery metabolizmu kostnego jako (-) predyktory. Nie zbudowano porównywalnej wartości modelu dla LS BMD. W najlepszym modelu dla LS BMD (skor. R2 = 0,354) nie występowały markery metabolizmu kostnego.
W niewiele gorszych modelach obecne były: OC (skor. R2 = 0,341), BALP (skor. R2 = 0,323) lub PTH (skor. R2 = 0,314)
również jako (-) predyktory.
Wnioski. U chorych leczonych HD powiązania między markerami metabolizmu kostnego a parametrami stanu odżywienia i/lub związanymi z nimi wskaźnikami mogą ujemnie lub dodatnio wpływać na predykcyjność większości markerów metabolizmu kostnego dla FN i LS BMD.
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P22
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF NUTRITIONAL STATE INDICES ON BONE METABOLISM
SEROMARKERS PREDICTABILITY OF BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS TREATED WITH
HEMODIALYSIS
Młot-Michalska M., Grzegorzewska A.
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
Keywords: bone metabolism markers, bone mineral density, hemodialysis, nutritional state
Objectives. Both bone metabolism and nutritional state markers are associated with bone mineral density (BMD), but
the influence of association between mentioned groups of parameters on bone metabolism markers predictability of BMD
is not clear.
Aim. The aim of our study was to assess the possible influence of connection between bone metabolism and nutritional state markers on bone seromarkers predictability of BMD in patients treated with hemodialysis (HD).
Materials and methods. The study was performed in 60 HD treated patients (26 women, 34 men, age 54.8 ± 15.3
years, time on dialysis 36.9, 6.1-279.6 months). BMD was measured in the femoral neck (FN) and L2-L4 lumbar spine
(LS) using areal dual-energy x-ray absorptiometry. Intact parathyroid hormone (PTH), total alkaline phosphatase (ALP),
bone alkaline phosphatase (BALP), C-terminal cross-linking telopeptide of type I collagen (CTx), tartrate-resistant acid
phosphatase 5b (TRAP5b), osteocalcin (OC), osteoprotegerin (OPG) and its ligand (OPGL) were measured as bone metabolism seromarkers. Anthropometric and biochemical markers of nutritional state and indices connected with nutritional
state were also evaluated.
Results. Correlations of bone metabolism seromarkers with nutritional state parameters and indices connected with nutritional state were as follows: PTH- negative (-) with leptin; ALP- positive (+) with homocysteine (Hcy), adiponectin
(ADPN) and (-) with total iron binding capacity (TIBC); BALP- (+) with ADPN and (-) with TIBC; OPGL- (-) with lean
body mass (LBM); CTx- (+) with creatinine, Hcy and (-) with hip circumference, waist to height ratio, body mass index
(BMI), leptin; TRAP5b- (+) with Hcy, ADPN and (-) with LBM, waist and hip circumferences, BMI, leptin. In the regression analysis for bone metabolism seromarkers performed one by one, leptin was a (-) predictor for PTH, for ALP- Hcy
(+), for BALP- creatinine and ADPN (+), for TRAP5b- Hcy (+), BMI (-), for CTx- Hcy (+), for OC- Hcy (+), for OPGcreatinine (+), albumin and waist to hip ratio (-), for OPGL- Hcy and amylin (+). Correlations with parameters of FN BMD
were disclosed only for ALP (with Z score, BMD as % of age matched – BMD%AM), BALP (additionally with BMD
g/cm2, T score and BMD as % of young adults) and OPG (with BMD g/cm2), and they were negative. Only OPG correlated (+) with LS BMD parameters (Z score and BMD%AM). BALP and OPGL were (-) predictors in the best regression
model (corr. R2 = 0.723) for FN BMD. The remaining seromarkers of bone metabolism were also (-) predictors of FN
BMD in a little worse models. There was no comparable regression model for LS BMD. In the best one (corr. R2 = 0.354)
seromarkers of bone metabolism did not appear. OC (corr. R2 = 0.341), BALP (corr. R2 = 0.323) or PTH (corr. R2 = 0.314)
were (-) predictors in a little worse models for LS BMD.
Conclusions. In patients treated with HD, associations between bone metabolism seromarkers and parameters of nutritional state and/or connected with nutritional state indices may in a positive or negative way influence predictability of the
majority of bone metabolism seromarkers in respect to FN and LS BMD.
P23
AKTYWNOŚĆ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW A MARKERY METABOLIZMU KOSTNEGO
Matuszewska A.1, Gruszecka K.2, Świerkot J.2, Nowak B.1
1
Katedra i Zakład Farmakologii AM we Wrocławiu
2
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, metabolizm kostny
Wstęp. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą zapalną, która charakteryzuje się destrukcyjnym zapaleniem stawów z deformacjami i upośledzeniem funkcji narządu ruchu. U osób z RZS obserwuje się postępujący ubytek masy kostnej, a następnie rozwój osteoporozy wtórnej. Patogeneza osteoporozy w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów nie została do końca wyjaśniona. Stwierdzono, że ważną rolę w jej rozwoju odgrywają cytokiny prozapalne, w tym interleukina 1 (IL-1), które są wspólnymi mediatorami procesów zapalenia i remodelingu kostnego.
Markery metabolizmu kostnego są fragmentami elementów strukturalnych kości, enzymami lub białkami uwalnianymi do krążenia w trakcie aktywności osteoklastów i osteoblastów. Ich oznaczenie umożliwia więc ocenę aktualnego nasilenia procesów tworzenia i resorpcji kostnej.
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Cel. Celem pracy była ocena wpływu aktywności zapalenia na stężenie markerów metabolizmu kostnego u chorych
na reumatoidalne zapalenie stawów.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 36 kobiet chorych na RZS wg kryteriów ACR w wieku 35-77 lat
(średnia 58,2±10,9; mediana 56). Grupę kontrolną stanowiło 45 zdrowych kobiet w wieku 34-78 lat (średnia 56,4±10,3;
mediana 58). Porównywane grupy kobiet (badana i kontrolna) były jednorodne pod względem wieku, co zweryfikowano
parametrycznym testem t-studenta.
Celem oceny aktualnego nasilenia reumatoidalnego zapalenia stawów posługiwano się wskaźnikiem DAS28 określanym na podstawie liczby bolesnych i obrzękniętych stawów, wartości OB oraz oceny ogólnego stanu zdrowia. Ponieważ
o wysokiej aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów świadczy wartość DAS28 powyżej 5,1 – tą wartość przyjęto
za graniczną. Podczas badania oznaczano stężenie IL-1 (Quantikine Human IL-1β Immunoassay, R&D Systems Inc, MN,
USA) oraz markerów tworzenia – osteokalcyny (hOST EASIA Kit KAP 1381, BioSource)) i resorpcji tkanki kostnej
– NTX. Celem oceny zmian w układzie kostnym wykonywano również radiogram rąk i badania densytometryczne szyjki
kości udowej i kręgosłupa.
Wyniki. Zaobserwowano częstsze występowanie osteoporozy u osób z wieloletnim przebiegiem reumatoidalnego zapalenia stawów. Dłuższy czas trwania RZS korelował z wyższym 10-letnim ryzykiem złamań (p=0,019), niższymi wartościami standaryzowanego BMD w densytometrii szyjki kości udowej (p=0,002). Stwierdzono statystycznie istotną różnicę (na poziomie p<0,0001) między stężeniem osteokalcyny w obu podgrupach chorych na RZS (DAS28 5,1 oraz DAS28 > 5,1) (średnie odpowiednio 2,52±0,20 i 2,49±0,23; mediany 2,53 i 2,51), a grupą kontrolną (średnia 19,72±13,21; mediana 16,28). Nie zaobserwowano natomiast różnic pomiędzy podgrupami chorych. Stwierdzono wyższe wartości NTX
w surowicy chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (średnia 14,99±5,75; mediana 15,08), niż w grupie kontrolnej
(średnia 9,84±1,10; mediana 9,75). Stężenie IL-1 w grupie badanej, niezależnie od wartości wskaźnika DAS28, było wyższe niż w grupie kontrolnej (p<0,0001). Zaobserwowano, że w podgrupie o wyższej aktywności RZS (DAS28 > 5,1) częściej stwierdzano seropozytywną postać reumatoidalnego zapalenia stawów. Potwierdzają to dane z piśmiennictwa, w których wysokie miano czynnika reumatoidalnego koreluje z szybką destrukcją stawów w RZS. Pozostałe analizowane cechy
(wiek, liczba kobiet po menopauzie, długość trwania RZS, stopień zaawansowania RZS wg rtg, 10-letnie ryzyko złamania) w zależności od DAS28 były na podobnym poziomie (p>0,05).
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie zaburzeń metabolizmu kostnego u pacjentów chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów. Przewlekły proces zapalny jest czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu osteoporozy u chorych
na RZS.
P23
THE ACTIVITY OF RHEUMATOID ARTHRITIS AND MARKERS OF BONE METABOLISM.
Matuszewska A.1, Gruszecka K.2, Świerkot J.2, Nowak B.1
1
Katedra i Zakład Farmakologii AM we Wrocławiu
2
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu
Key words: rheumatoid arthritis, osteoporosis, bone metabolism
Objectives. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease that is characterized with destructive arthritis leading to joint deformity and function impairment. In patients with RA we observe the progressing diminishing of bone
mass that leads to the development of secondary osteoporosis. Pro-inflammatory cytokines, esp. IL-1 (interleukin 1), play
an important role in this process and they seem to be common markers of active inflammation and bone remodeling.
Bone markers are fragments of bone structure, enzymes or proteins released to the blood by active osteoblasts or osteoclasts. Measurement of bone markers allows to assess the activity of bone resorption and formation.
Aim. The aim of the study was to assess the influence of inflammation on concentration of bone markers in patients
with rheumatoid arthritis.
Materials and methods. 36 females with rheumatoid arthritis fulfilling ACR criteria for RA aged 35-77 years (mean
age 58.2±10.9 years; median 56 years) entered the study. 54 matched healthy volunteers aged 34-78 years (mean
age 56.4±10.3 years; median 58 years) entered the study as a control group. The activity of rheumatoid arthritis was measured with DAS28 (Disease Activity Score 28) based on number of tender and swollen joints, ESR (erythrocyte sedimentation rate) and VAS (visual analogue scale) of patient’s global disease activity. Very active RA was defined as DAS28>5.1.
Serum concentration of IL-1, one marker of bone formation (osteocalcin) and one marker of bone resorption (NTX) were
measured using comercial ELISA tests. Hand RTX and hip and lumbar spine DXA were also performed.
Results. Osteoporosis was more frequently diagnosed in patients with longstanding RA. Longer RA was also connected with higher 10-years fracture risk (p=0.019) and lower standardized hip BMD (p=0.002). There was statistically significant difference of osteocalcin serum concentration between patients with RA and control group (p<0.0001). There was
no statistically significant difference of osteocalcin serum concentration between patients with very active (DAS28>5.1)
and less active (DAS28≤5.1) RA. NTX serum concentration was higher in RA group than in control group. IL-1 serum con-
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centration was also higher in RA group than in control group (p<0.0001). In the subgroup with very active RA ESR was
higher and RF (rheumatoid factor) was more frequently present than in patients with less active RA. It supports the data
from literature that higher serum RF concentration correlates with more destructive RA. There was no significant difference
between both RA group in age, number of postmenopausal women, disease duration, joint destruction in RTX, 10-year fracture risk.
Conclusions. Our results support the hypothesis of higher activity of bone turnover in patients with RA. Chronic
inflammatory process seems to be a risk factor of osteoporosis in RA patients.
P24
STĘŻENIE MODULATORÓW METABOLIZMU KOSTNEGO U PACJENTEK LECZONYCH Z POWODU
REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW
Gruszecka K.1, Świerkot J.1, Matuszewska A.2, Nowak B.2
1
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM Wrocław
2
Katedra i Zakład Farmakologii AM Wrocław
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, osteoprotegeryna, RANKL, sclerostyna, DKK1
Wstęp. Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekła autoimmunologiczną chorobą narządu ruchu. Ze względu
na długotrwałe utrzymujące się wysokie stężenia cytokin prozapalnych wpływających na metabolizm tkanki kostnej choroba ta zaliczana jest do czynników ryzyka osteoporozy.
Mechanizmy zapewniające dynamikę przebudowy tkanki kostnej zależy od wzajemnych powiązań trzech typów funkcjonalnych komórek macierzy kostnej: osteocytów, osteoblastów i osteoklastów. Do wzajemnej komunikacji pomiędzy tymi komórkami służą tzw. modulatory metabolizmu kostnego. Należą do nich produkowana przez osteoblasty osteoprotegeryna (OPG) i RANKL a także DKK1 i sklerostyna.
Cel. Celem pracy jest ocena stężenia OPG, RANKL, DKK1 oraz sklerostyny w surowicy pacjentek chorujących na rzs
w porównaniu do grupy kontrolnej i przeanalizowanie ich zmian w zależności od aktywności choroby.
Materiał i metody. 22 kobiety chorujące na reumatoidalne zapalenie stawów w wieku 30-72 lat.
Grupę kontrolną stanowiło 12 zdrowych kobiet odpowiednio dobranych co do wieku.
Oznaczeń w dokonano metodą ELISA (zestawy DRG International Inc. TECO medical Group, Assay Design Inc.) dwukrotnie u każdej z 22 kobiet. Pierwszego pomiaru dokonano przed włączeniem leczenia (metotreksat w dawce 15-20
mg/tyg). Drugiego po 6 miesiącach terapii.
Aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów mierzono wskaźnikiem DAS28 (wartość zależna od OB, ilości bolesnych i obrzękniętych stawów, VAS). Za wysoką aktywność uznano zgodnie z zaleceniami EULAR wartości powyżej 5,1.
Przeanalizowano stężenia badanych modulatorów u 22 pacjentek z wysoką aktywnością rzs przed rozpoczęciem terapii
i po 6 miesiącach leczenia oraz stężenia w podgrupach z DAS28 > 5,1 SD (29 pomiarów) i < 5,1 SD (15 pomiarów)
Wyniki. Grupie chorujących na rzs stwierdzono:
– statystycznie istotne niższe stężenia w porównaniu do grupy kontrolnej DKK1 70,80 pg/ml vs 548,52 pg/ml oraz
OPG 86,80 vs 518,19
– statystycznie istotne wyższe stężenie RANKL 1050,67 pmol/L vs 176,13 pmol/L
– stężenie sklerostyny w oby grupach było porównywalne 0,3 pmol/L vs 0,28 pmol/L
W analizie stężeń badanych substancji podczas skutecznego leczenia rzs stwierdzono po 6 miesiącach terapii:
– istotny statystycznie spadek stężenia DKK1 80,96 pg/ml vs 70,36 pg/ml OPG 79,85 pg/ml vs 69,68 pg/ml oraz
RANKL 781,16 pmol/L vs 529,76 pmol/L
– stężenie sklerostyny utrzymywało się na porównywalnym poziomie 0,42 pmol/L vs 0,41 pmol/L
Średnie stężenie RANKL u pacjentek z wysoką aktywnością choroby wynosiło 783,5 pmol/L i było istotnie statystycznie wyższe niż w próbkach pobranych w okresie zmniejszenia aktywności rzs. W grupie rzs z DAS28 < 5,1 stwierdzono
poziom 529,76 pmol/L.
Wartości stężeń pozostałych modulatorów w grupach o wysokiej i niższej aktywności rzs nie wykazywały istotnych
statystycznie różnic.
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają obecność zaburzeń metabolizmu kostnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Prowadzenie skutecznej, zmniejszającej aktywność procesu zapalnego terapii wpływa na stężenia OPG, DKK1
i RANKL jako modulatorów metabolizmu kostnego.
Wydaje się, że monitorowanie stężenia sklerostyny nie jest użytecznym parametrem oceny przemiany tkanki kostnej
u pacjentów z rzs.
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P24
SERUM CONCENTRATION OF BONE METABOLISM MODULATORS IN WOMEN WITH RHEUMATOID
ARTHRITIS
Gruszecka K.1, Świerkot J.1, Matuszewska A.2, Nowak B.2
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM Wrocław
2
Katedra i Zakład Farmakologii AM Wrocław

1

Key words: rheumatoid arthritis, osteoprotegerin, RANKL, sclerostin, DKK1
Objectives. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease affecting musculoskeletal system. As we observe longstanding high concentration of pro-inflammatory cytokines in RA patients, RA belongs to risk factors of osteoporosis. Bone turnover depends on function of three cell types: ostecytes, osteoblasts and osteclasts. Modulators of bone
metabolism allow the communication between those cells. Osteoprotegerin (OPG) that is produced by osteoblasts, RANK,
DKKA and sclerostin belong to modulators of bone metabolism.
Aim. The aim of the study was the assessment of serum concentration of OPG, RANKL, DKK1 and sclerostin in
women with RA.
Materials and methods. Patients and methods: 22 females with established diagnosis of RA aged 30-72 years and 12
healthy (aged and sex matched) volunteers entered the study. OPG, RANKL, DKK1 and sclerostin serum concentration
were measured using commercial ELISA tests. The measurements were performed once in control group and twice in RA
group: before the introduction of methotrexate (MTX; dose range: 15-20mg weekly) and 6 months after the first dose of
MTX. RA activity was measured with ESR-DAS28 (Disease Activity Score 28). High disease activity was defined according to EULAR guidance as DAS28>5.1. The results of serum concentration of bone metabolism modulators were grouped
on the base of DAS28 in two groups: DAS28>5.1 (29 measurements) and DAS28≤5.1 (15 measurements).
Results. In RA group comparing to control group there was statistically significant lower serum concentration of DDK1
(70.80pg/ml vs. 548.52pg/ml) and OPG (86.80pg/ml vs. 518.19pg/ml). Serum RANKL concentration was significantly
higher in RA group (1050.57pmol/L vs. 176.13 pmol/L). There was no significant difference in sclerostin serum concentration between both groups (0.3pmol/L vs. 0.28pmol/L). In patients with good response to MTX treatment we observed
significant reduction of serum concentration of DDK1 (80.96pg/ml vs. 70.36pg/ml), OPG (79.85pg/ml vs. 60.68pg/ml) and
RANKL 781.16 pmol/L vs. 529.76pmol/L) after 6 months. The concentration of sclerostin remained unchanged
(0.42pmol/L vs. 0.41pmol/L). In patients with active RA RANKL serum concentration was significantly higher than in
patients with lower disease activity (783.5pmol/L vs. 529.76pmol/L). There was no significant difference in serum concentrations of other bone metabolism modulators between both RA groups.
Conclusions. The results support the hypothesis the RA changes the bone metabolism. Successful treatment influences
the serum concentration of bone metabolism modulators. Sclerostin seems to have no value in monitoring bone metabolism in RA patients.
P25
WPŁYW KAMICY NERKOWEJ NA WARTOŚĆ BMD KRĘGOSŁUPA I SZYJKI KOŚCI UDOWEJ U KOBIET
POMENOPAUZALNYCH
Borowy P.1, Czerwiński E.1,2
Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2
Krakowskie Centrum Medyczne, Kraków, ul. Kopernika 32

1

Słowa kluczowe: kamica nerkowa, osteoporoza, gęstość mineralna kości (BMD)
Wstęp. W ciągu ostatnich 20-lat dokonał się niezwykły postęp w leczeniu osteoporozy. Pojawiły się nowe skuteczne
leki z grupy bisfosfonianów, intensywnie wprowadzane i badane są nowe grupy leków (SERM-y, parathormon, ranelinian
strontu). Wciąż jednak wiele problemów sprawia leczenie osteoporozy u chorych z współistniejącą kamicą nerkową. Chociaż przeprowadzono liczne badania nad skutecznością leczenia Ca i wit. D3 wraz z lekami antyresorbcyjnymi, wciąż wielu lekarzy obawia się powikłań przy długotrwałym stosowaniu preparatu wapnia i/lub wit. D3. Dodatkowo w wielu próbach klinicznych rozpoznanie kamicy nerkowej nadal pozostaje kryterium wykluczającym włączenia pacjenta do badania.
Cel Celem pracy była ocena BMD w zakresie kręgosłupa i kości udowej u kobiet w wieku pomenopauzalnym chorujących na kamicę nerkową w trakcie obserwacji 5-10 letnich. Dodatkowo podjęto próbę oceny częstości występowania złamań niskoenergetycznych u kobiet pomenopauzlanych z kamicą nerkową i osteoporozą.
Materiał i metoda badań. Do badania zakwalifikowano losowo wybrane kobiety pomenopauzalne, w wieku 50-70 lat,
chorujące na kamicę nerkową, które zgłosiły się do Krakowskiego Centrum Medycznego celem wykonania badania densytometrycznego (DXA),. Kryterium włączenia – rozpoznanie kamicy nerkowej – było weryfikowane na podstawie stan-
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daryzowanego kwestionariusza przeprowadzanego telefonicznie. Warunkiem kwalifikacji było podanie co najmniej jednej
obiektywnej cechy kamicy: nieprawidłowy wynik USG jamy brzusznej, rentgen przeglądowy jamy brzusznej lub dokumentację medyczną (karta informacyjna, wypis, konsultacja lekarska). Grupę kontrolną stanowiły 93 kobiety w tym samym przedziale wiekowym wylosowane z tej samej grupy pacjentek, ale bez kamicy nerkowej w wywiadzie. Spośród 2000
losowo wybranych ankiet analizie poddano 1100, w których rozpoznano 131 przypadków kamicy nerkowej. Analizie poddano 97 pacjentek z kamicą, u których uzyskano kompletną dokumentację medyczną.
Wyniki. Średni wiek w grupie badanej 62,1 lat, w grupie kontrolnej 65,3 lata. W obu grupach stwierdzono podobną
gęstość mineralną kości. Dla osób z kamicą: spine 0,863g/cm2 i neck 0,764g/cm2). W grupie kontrolnej: spine 0,853g/cm2
i neck 0,851g/cm). Ponadto, zanotowano większy odsetek osób leczonych z powodu osteoporozy z kamicą nerkową (27%)
niż bez niej (18%) Odnotowano takżę większą częstość występowania złamań niskoenergetycznych (22 złamania versus 19
w grupie kontrolnej), choć wartości te nie były znamienne statystycznie.
Wnioski. Wydaje się, że kamica nerkowa sprzyja występowaniu osteoporozy, co wynika ze wspólnych mechanizmów
patogenetycznych – min. hiperkalciurii, hiperkalcemi. Zjawisko to znajduje uzasadnienie w innych badaniach. W obserwowanej grupie nie udało się potwierdzić tych zależności.
P25
INFLUENCE OF NEPHROLITHIASIS ON SPINE AND FEMORAL NECK BMD IN POSTMENOPAUSAL
WOMEN
Borowy P.1, Czerwiński E.1,2
Krakowskie Centrum Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, www.kcm.pl
2
Department of Bone and Joint Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College

1

Key words: nephrolithiasis, osteoporosis, bone mineral density (BMD)
Introduction. There has been a remarkable progress in the treatment of osteoporosis within the last 20 years. New
effective medications from the group of bisphosphonates were introduced to the market and new medications are tested and
prepared for registration (SERMs, parathyroid hormone, strontium ranelate). However, treatment of osteoporosis in
patients with concomitant nephrolithiasis still causes problems. There are still controversies over the side-effects resulting
from the long-term intake of calcium or/and vitamin D despite the fact that there has been a number of studies regarding
the efficacy of calcium and vitamin D administered together with antiresorptive medications. Moreover, nephrolithiasis is
an exclusion criterion in many clinical trials.
Aim. The aim of the study was to evaluate BMD in spine and femur in postmenopausal women suffering from nephrolithiasis during 5-10-year observations. Additionally, it was attempted to assess the frequency of low-energy fractures in
postmenopausal women with nephrolithiasis and osteoporosis.
Material and methods. We randomly selected postmenopausal women aged 50-70 suffering from nephrolithiasis who
made an appointment in Krakow Medical Centre to perform a densitometric examination (DXA). Screening was performed
by means of a telephone survey in which a patient had to give at least one objective evidence of nephrolithiasis: abnormal USG
results of abdomen, X-ray of abdomen or medical documentation (patient report card, hospital discharge summary report,
medical consultation). The control group was selected from the same group of patients and included 93 women at the same age
with no history of nephrolithiasis. Among 2000 randomly selected surveys we analyzed 1100, from which 131 cases of nephrolithiasis were selected. Complete medical records of 97 patients with nephrolithiasis were analyzed.
Results. The average age in the study group was 62.1 and in the control group it was 65.3. Both groups showed similar
BMD values: in the group of patients with nephrolithiasis – spine 0.863g/cm2 and neck 0.764g/cm2 and in the control
group – spine 0.853g/cm2 and neck 0.851g/cm. 27% of patients with nephrolithiasis were also treated for osteoporosis while
in the control group it was only 18%. Higher frequency of low-energy fractures was noted (22 versus 19 fractures in the
control group, although this values are not statistically significant.
Conclusions. Results of our study suggest that nephrolithiasis may be conducive to the occurrence of osteoporosis,
which results from common pathogenic mechanisms i. e. hypercalciuria, hypercalcaemia. This assumption was demonstrated in other studies. This relation was not confirmed in the study group.
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P26
VERTEBRAL DEFORMITIES IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS
Rudenka E.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education
Key words: osteoporosis, psoriasis, vertebra
Objectives. Information about the prevalence of osteoporosis among patients with psoriasis is controversal.
Aim. The aim of the study was to assess BMD, bone quality and the prevalence of vertebral deformities in patients with
psoriatic arthritis.
Materials and methods. We examined 37 patients with psoriatic arthritis (21 males, 16 females, mean age 47,8±2,4
years). The control group consisted of 20 health age- und BMD- matched persons (12 males, 8 females). BMD was measured with DXA at spine (L1-L4) and at femoral neck. Vertebras were assessed with lateral vertebral assessment (LVA) at
the thoracic and lumber spine. We used the Genant’s classification to evaluate a grade of vertebral deformity. Spiral deformity index (SDI) proposed as surrogate marker of bone quality, was calculated by summing the severity and the number
of the vertebral fractures.
Results. BMD was lower in patients with psoriatic arthritis either at spine (BMD 0,987±0, 17 g/cm2 p=0,041 and at femoral neck (BMD 0,892±0, 21 g/cm2 p=0,035) in comparison with controls.
24 % of patients with psoriatic arthritis had vertebral deformities (n=13), that was statistically higher than in control
group (5, 0% n=1 p=0,04).
Conclusions. Psoriatic arthritis showed an increased prevalence of vertebral deformities, regardless of BMD. A subsequent study has to be performed to confirm
P27
PRZYDATNOŚĆ BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH I ULTRADŹWIĘKOWYCH KOŚCI
W PRZEWLEKŁYCH CHOROBACH PRZEWODU POKARMOWEGO U DZIECI
Chlebna-Sokół D.1, Rusińska A.1, Golec J.1, Czkwianianc E.2, Prymus-Kasińska S.3, Jakubowska-Pietkiewicz E.1
1
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2
Katedra Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Gastroenerologii i Pediatrii Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi
3
Klinika Gastroenerologii i Pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Słowa kluczowe: przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, densytometria, ilościowe badanie ultradźwiękowe
Cel. Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy w przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego
u dzieci badanie ilościowe kośćca może mieć znaczenie kliniczne.
Materiał i metody. Badaniami objęto 47 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. U 26 spośród nich rozpoznano zespół złego wchłaniania – zzw, u 21 stwierdzono nieswoiste zapalenie jelit – nzj. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie ankietowe,
lekarskie, podstawowe pomiary antropometryczne. Wykonano densytometrię metodą absorpcjometrii promieniowania X o podwójnej energii (DXA) w projekcji total body i spine za pomocą aparatu Prodigy firmy GE Lunar (USA) oraz przeprowadzono badanie ultradźwiękowe kości piętowej z wykorzystaniem aparatu Achilless Solo Plus firmy GE Lunar (USA).
Wyniki. Dolegliwości bólowe ze strony układu ruchu występowały częściej w grupie z nzj, aniżeli w grupie z zzw. Złamania kości przebyło 7 dzieci. U 28/47 (59,5%) rozpoznano niską masę kostną. Najczęściej występowało obniżenie wskaźnika Z-score spine badania DXA oraz współczynnika Stiffness badania ultradźwiękowego. Wykazano zależności pomiędzy stanem odżywienia i składem ciała a gęstością mineralną kośćca. Stwierdzono ujemną istotną statystycznie korelację
pomiędzy czasem stosowania steroidoterapii a gęstością mineralną kośćca w grupie z nzj. Niska masa kostna była równie
częsta u dzieci z dolegliwościami bólowymi, jak i bez dolegliwości u pacjentów z zzw. W grupie z nzj wszystkie dzieci ze
złamaniami miały niską masę kostną.
Wnioski. 1. Badania ilościowe kośćca okazały się przydatne do wykrycia niskiej masy kostnej u pacjentów z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. 2. Niska masa kostna występuje często w przebiegu przewlekłych chorób jelit
u dzieci i młodzieży. 3. Badanie ultradźwiękowe kości piętowej może być wykorzystane we wstępnej, przesiewowej ocenie szkieletu. 4. Stan odżywienia i steroidoterapię należy uznać za ważne uwarunkowania gęstości mineralnej kośćca u pacjentów z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. 5. Badania densytometryczne i/lub ultradźwiękowe kości powinny być wykonywane u każdego pacjenta z nieswoistym zapaleniem jelit lub zespołem złego wchłaniania.
Praca częściowo finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej Nr 503-10-902.
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P27
THE USEFULNESS OF BONE DENSITOMETRY AND QUANTITATIVE ULTRASOUND EXAMINATION
IN CHILDREN WITH CHRONIC DISEASES OF ALIMENTARY TRACT
Chlebna-Sokół D.1, Rusińska A.1, Golec J.1, Czkwianianc E.2, Prymus-Kasińska S.3, Jakubowska-Pietkiewicz E.1
1
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Katedra Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Gastroenerologii i Pediatrii Instytutu Centrum
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Key words: chronic diseases of alimentary tract, densitometry, quantitative ultrasound
Aim. The aim of the study was to check whether quantitative bone analysis in children with chronic gastrointestinal
disorders might have a clinical value.
Materials and methods. The study involved 47 children at the age of 3 to 18 years. Malabsorption syndrome (MS)
and inflammatory bowel disease (IBD) were diagnosed in 26 and 21 children, respectively. All patients had questionnaire
testing, were examined by a physician, and had basic anthropometric measurements taken. Densitometry was performed
using dual energy X-ray absorptiometry (DXA) in total-body and spine projections, with the use of Prodigy unit (GE
Lunar, USA). Calcaneal bone ultrasound was performed with the use of Achilles Solo Plus unit (GE Lunar, USA).
Results. Pain complaints in motor system were more frequent in IBD group as compared to MS group. 7 children had
a history of bone fractures. In 28/47 (59.5%) the low bone mass was diagnosed. Decreased DXA spine Z-score and lowered ultrasound Stiffness index most frequently were observed. Links between nutritional condition, body composition, and
bone mineral density were found. Statistically significant negative correlation between steroid therapy and bone mineral
density was found in IBD group. Low bone mass was equally frequent in children with and without pain complaints in MS
group. In IBD group, all children with a history of fractures had low bone density.
Conclusions. 1. Quantitative bone analysis was helpful in diagnosing low bone mass in patients with chronic gastrointestinal disorders. 2. Low bone mass often occurs in the course of chronic intestinal disorders in children and teenagers. 3.
Calcaneal ultrasound may be utilized in preliminary screening of skeleton. 4. Nutritional condition and steroid therapy should
be recognized as important factors determining bone mineral density in patients with chronic gastrointestinal disorders.
5. Bone densitometry and/or ultrasound should be performed in every patient with inflammatory bowel disease or malabsorption syndrome.
The study was partly supported by the Medical University of Lodz Grant No 503P28
WYSTĘPOWANIE NIEDOBORU WITAMINY D3 U DZIECI ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI
Karpiński M.1, Popko J.1, Żelazowska-Rutkowska B.2, Wysocka J.2
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK 15-274 Białystok ul. J. Waszyngtona 17
2
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej UDSK
1

Słowa kluczowe: złamania niskoenergetyczne, niedobór witaminy D
Wstęp. W ostatnich latach obserwujemy narastającą liczbę złamań u dzieci zwłaszcza niskoenergetycznych. Postuluje
się różne czynniki ryzyka wystąpienia tych złamań: mała aktywność fizyczna, otyłość, obniżona gęstość mineralna kości,
obniżone stężenie witaminy D3. Niedobór witaminy D3 jest związany ze zwiększonym ryzykiem złamań osteoporotycznych u dorosłych, natomiast brak jest jednoznacznych dowodów na związek między obniżonym stężeniem witaminy D3,
a złamaniami u dzieci. Postanowiliśmy w sposób prospektywny ocenić grupę dzieci ze złamaniami niskoenergetycznymi.
Cel. Czy istnieje zależność między stężeniem witaminy D3 w surowicy, a wystąpieniem złamania niskoenergetycznego?
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowaliśmy 150 dzieci, które były hospitalizowane w naszej Klinice od marca 2010 roku z powodu złamania niskoenergetycznego. W wywiadzie pytaliśmy rodziców o tygodniowe spożycie mleka, napojów gazowanych, aktywność fizyczną, przyjmowane leki, wcześniejsze złamania. Każdemu z naszych pacjentów, oznaczaliśmy stężenie witaminy D3 (25-OH) w surowicy. Ponadto oznaczyliśmy stężenie witaminy D3 u 60 pacjentów hospitalizowanych z innych przyczyn, bez złamania w wywiadzie. Wskaźnik Cole`a służył do określenia prawidłowej masy ciała.
Wyniki. W badanej grupie stężenie witaminy D3 tylko u 2 pacjentów mieściło się w granicy normy – odpowiednio 31ng/ml i 39ng/ml (norma 30-60ng/ml), co stanowiło mniej niż 1,5% przebadanych dzieci. 12,5% pacjentów miało stężenie witaminy D3 ≤ 4ng/ml czyli awitaminozę D3. 15% pacjentów mieściło się w przedziale 5-10ng/ml, natomiast aż 56%
pacjentów w przedziale od 10-20ng/ml. Pozostali pacjenci (16%) wykazywało stężenie witaminy D3 pomiędzy 20 a 30
ng/ml. Analiza rozkładu średniego stężenia witaminy D3 w poszczególnych porach roku wykazała najniższe stężenie
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w miesiącach wczesnowiosennych i systematyczny wzrost wartości stężeń, aż do osiągnięcia maksymalnych wartości
w miesiącach zimowych. W grupie kontrolnej odnotowaliśmy średnie stężenie witaminy D3 o 30% wyższe niż w grupie
badawczej o każdej porze roku
Wnioski. 1. Dzieci ze złamaniami niskoenergetycznymi mają obniżone stężenie witaminy D3 w surowicy. 2. Średnie
wartości stężenia witaminy D3 w surowicy rosną w przeciągu roku osiągając maksymalne wartości w miesiącach zimowych. 3. Wskazana jest suplementacja witaminy D3 zimą i wiosną.
P28
PREVALENCE OF VITAMIN D3 INSUFFICIENCY IN CHILDREN WITH LOW-ENERGY FRACTURES
Karpiński M.1, Popko J.1, Żelazowska-Rutkowska B.2, Wysocka J.2
1
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK 15-274 Białystok ul. J. Waszyngtona 17
2
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej UDSK
Key words: low energy fractures, vitamin D insufficiency
Objectives. In recent years the growing number of fractures, of forearm particularly, in children is observed. Different
risk factors of low-energy fracture occurrence are postulated. Those are low physical activity, obesity, lowered bone mineral density, lowered level of vitamin D3 plasma concentration. It is known that vitamin D3 deficiency is associated with
increased risk of osteoporotic fractures in adults. However, unequivocal evidence for the connection between lowered concentration of vitamin D3 and fractures in children is still to be found. It was decided to estimate the group of children with
low-energy fractures in a prospective way.
Aim. The present study seeks to provide correlation between low-energy fractures and prevalance of vitamin D3 insufficiency.
Materials and methods. 150 children who experienced low-energy fracture and were hospitalized in our Department
since March 2010 were qualified to study. In the questionnaire distributed among parents questions concerning weekly milk
and carbonated drinks consumption, physical activity, drugs taken, and previous fractures were asked. Concentration of
vitamin D3 (25-OH) were determined in every patient. Furthermore, we measured witamin D3 serum concentration in 60
patients hospitalized due to other reasons without fracture in medical history. Cole’s indicator served the purpose of proper weight estimation.
Results. Only two patients in study group (less than 1,5%) had vitamin D3 concentration in the limit of norm respectively 31ng/ml and 39ng/ml (normal limits are 30 – 60 ng/ml). In 12,5% of patients concentration of vitamin D was
≤ 4ng/ml, (avitaminosis). Vitamin D3 concentration in 15% of patients varied between 5-10 ng/ml, while as much as
in 56% of patients between 10-20 ng/ml. The value of vitamin D3 concentration varying between 20 to 30 ng/ml was
determined in the remaining group of patients (16%). Analyse of average values of vitamin D3 concentration in particular
seasons revealed the lowest concentration in early spring and systematic grow of values till they reach maximum in winter. In control group we state average values 30 % higher in every season than in test group.
Conclusions. 1. Children with low-energy fractures are characterized with lowered serum vitamin D3 concentration.
2. Average values of serum vitamin D3 concentration increase during the year reaching its maximum values in winter.
3. Supplementation of witamin D3 in winter and early spring is advisable.
P29
ANALIZA FUNKCJONALNA MINERALIZACJI SZKIELETU U DZIECI Z NISKĄ I PRAWIDŁOWĄ MASĄ
KOSTNĄ
Golec J., Rusińska A., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, I Katedra Peditrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: niska masa kostna, mechanostat, analiza funkcjonalna
Wstęp. Według teorii mechanostatu Frosta najważniejszym czynnikiem modulującym szkielet jest czynnik mechaniczny. W oparciu o tezy tej teorii Rauch i Schonau opracowali model funkcjonalnego rozwoju kośćca, w którym udowodnili
współzależność układu szkieletowego i mięśniowego. Według tego modelu wzrost i konsolidacja szkieletu jest przejawem
adaptacji mechanicznej tkanki kostnej do wzrastających gradientów obciążeń generowanych przez tkankę mięśniową.
W konsekwencji układ szkieletowy osiąga optymalną masę i gęstość tkanki kostnej. W Polsce Jaworski i Płudowski opracowali ciągłe normy gęstości kości i składu tkanek miękkich oraz interakcji między nimi (mechanostatu).
Cel. Celem pracy była analiza funkcjonalna zależności pomiędzy tkanką kostną i mięśniową u dzieci z niską i prawidłową masą kostną.
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Materiał i metody. W pracy przeprowadzono analizę funkcjonalną mineralizacji szkieletu u 149 dzieci z rozpoznaną
niską masą kostną i u 99 z prawidłową gęstością mineralną kośćca, które stanowiły grupę porównawczą. U wszystkich
dzieci przeprowadzone było badanie densytometryczne szkieletu w projekcji total body i spine. Niską masę kostną rozpoznawano, gdy wskaźniki Z-score BMD były <-1,01. Następnie w obydwu grupach dzieci w oparciu o wyniki badania DXA
wyliczono wartości średnie i odchylenia standardowe dla wszystkich parametrów niezbędnych do przeprowadzenia analizy funkcjonalnej wg równań dla wieku, wysokości i masy ciała zaproponowanych przez Płudowskiego i Jaworskiego oraz
wyliczono dla nich wskaźniki Z-score. Analizowane były takie parametry jak TBBMC/LBM, LBM/BW, FM/BW a także
FM/LBM. Wyliczono wartości średniej arytmetycznej wskaźników Z-score dla powyższych parametrów w grupie z niską
i prawidłową masą kostną. Oceniono istotność różnic pomiędzy grupami. Analiza statystyczna była przeprowadzona za pomocą programu SPSS wersja 14. Różnice pomiędzy grupami uznano za istotne statystycznie przy p<0,05.
Wyniki. Stwierdzono niższe średnie wartości wskaźników Z-score dla analizowanych parametrów w grupie dzieci z niską masą kostną w porównaniu do grupy odniesienia. Różnice te dla większości parametrów były istotne statystycznie.
Dzieci z grupy badanej miały mniejszą średnią zawartość tkanki tłuszczowej i mięśniowej, przy czym stwierdzono znaczny niedobór masy mięśniowej w stosunku do wysokości ciała, co według założeń teorii mechanostatu prowadzi do obniżonego gradientu obciążeń generowanych ze strony mięśni wobec kości. W grupie z niską masą kostną obserwowano także niższe wartości parametru
Z-score TBBMC/LBM (tzw. indeksu wytrzymałości kości), co świadczy o większej podatności kości na złamania.
Wnioski. 1. Analiza funkcjonalna mineralizacji szkieletu u badanych dzieci w oparciu o opracowanie Płudowskiego
i Jaworskiego potwierdziła wzajemną zależność tkanki mięśniowej i kostnej. 2. Wykazano, iż niska masa kostna u dzieci
może mieć związek ze zbyt słabym obciążeniem szkieletu ze strony mięśni, a brak prawidłowej adaptacji układu kostnego
do obciążeń generowanych przez mięśnie prowadzi do większej podatności kości na złamania. 3. Wydaje się, iż analiza funkcjonalna może znaleźć zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu wielu chorób kości oraz służyć do oceny ryzyka złamania.
Praca częściowo finansowana w ramach projektu badawczego Nr N N407 060938.
P29
THE FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE BONE MINERALIZATION IN CHILDREN WITH LOW
AND NORMAL BONE MASS
Golec J., Rusińska A., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, I Katedra Peditrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Key words: functional analysis, low bone mass, mechanostat
Objectives. According to machanostat theory of Frost the most important skeleton modulating factor is mechanical. On
the basis of this theory Rauch and Schonau worked out the functional model of skeleton development in which they proved
the interdependence between skeletal and muscular system. According to this model the growth and consolidation of the skeleton is the manifest of mechanical adaptation of bones to the increasing strain gradient generated by muscles. As a consequence the skeletal system gains the optimal mass and bone mineral density. In Poland Jaworski and Płudowski worked out
the constant norms for bone mineral density and soft tissues composition and their intereaction (the mechanostat).
Aim. The aim of the study was the functional analysis of the interdependence between the bones and muscles in children with low and normal bone mass.
Materials and methods. The study comprised the functional analysis of bone mineralization in 149 children with low
and 99 children with normal bone mass (who belonged to comparison group). All patients underwent the densitometry examination (DXA) in total body and spine projection. The low bone mass was revealed if Z-score indices were below <1,01.
Next in both groups on the basis of the DXA results the medium values and standard deviation of all parameters of functional analysis were calculated with the usage of the equations worked out by Jaworski and Płudowski. Then Z-score indices were calculated. The parameters like TBBMC/LBM, LBM/BW, FM/BW and FM/LBM were analyzed. The medium
values of all Z-score indices in both groups were estimated. The level of significance for differences between groups was
assessed. The statistical analysis was conducted with SPSS program. The statistically significant differences between groups were stated for p<0.05.
Results. The study revealed lower medium values of Z-score indices for all measured parameters in children with low
bone mass than in children from the comparison group. The differences between groups were mostly statistically significant. The children from the examined group had lower content of fatty and muscle tissue than the children from the comparison group and children with low bone mass had lack of the muscle tissue with reference to height (what according to
mechanostat theory leads to lower strain of muscles on bones). This group of children had also lower values of Z-score
indices of TBBMC/LBM parameter (the bone resistance index) what proves the greater fracture susceptibility.
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Conclusions. 1. The functional analysis of skeleton mineralization in examined children according to Płudowski and
Jaworski study proved the interdependence between skeletal and muscular system. 2. It was observed that the appearance
of low bone mass in children may be connected with lower muscles–bones impact and improper adaptation of skeleton to
muscle strain causes greater fracture susceptibility. 3. The functional analysis may be useful in diagnosing and monitoring
of many bone metabolic diseases and in fractures predicting.
Acknowledgements: The study was partly financed as a grant No N N407 060938.
P30
POZIOM WITAMINY D U DZIECI OTYŁYCH PRZED I PO WPROWADZENIU PROGRAMU LECZNICZEGO
Gajewska J., Weker H., Ambroszkiewicz J., Chełchowska M., Laskowska-Klita T.
Instytut Matki i Dziecka
Słowa kluczowe: witamina D, otyłość, dzieci
Wstęp. Witamina D pełni istotną rolę w metabolizmie kostnym i równowadze wapniowo-fosforanowej organizmu.
Głównym źródłem witaminy D jest ergokalcyferol pochodzący z pożywienia oraz cholekalcyferol powstający w skórze
w wyniku działania promieniowania UV. Stwierdzono, że we krwi osób otyłych występuje niższe stężenie hydroksy witaminy D (25-OHD), wskaźnika zaopatrzenia organizmu w witaminę D. Jednakże do tej pory nie jest w pełni poznana zależność pomiędzy otyłością i witaminą D u pacjentów podczas terapii odchudzającej. Wiadomo, że zmiana stylu życia obejmująca wprowadzenie odpowiedniej diety i zwiększenie aktywności fizycznej może skutecznie obniżać masę ciała oraz
normalizować niektóre parametry biochemiczne zarówno u dorosłych jak i dzieci.
Cel. Celem pracy było zbadanie efektu 3-miesięcznego programu leczniczego na stężenie witaminy D u otyłych dzieci w okresie przedpokwitaniowym.
Materiał i metody. Oceniono zmiany parametrów antropometrycznych, żywieniowych i biochemicznych, w tym witaminy D, u 45 pacjentów z otyłością prostą (z-score BMI≥2SD) w wieku 4-10 lat przed i po zastosowaniu 3-miesiecznego programu leczniczego obejmującego wprowadzenie diety ubogoenergetycznej (1200-1400 kcal/dzień), zwiększenie aktywności fizycznej i poradnictwo psycho-edukacyjne. Grupę kontrolną stanowiło 50 zdrowych dzieci z prawidłową masą
ciała w wieku odpowiadającym grupie badanej. Stężenie witaminy D oznaczono metodą chemiluminescencyjną z zastosowaniem zestawu LIAISON 25-OHD firmy Diasorin (USA).
Wyniki. U dzieci otyłych po zastosowaniu 3-miesięcznego programu terapeutycznego, obejmującego dietę i zwiększoną aktywność fizyczną, stwierdzono obniżenie o około 10% wskaźnika BMI i masy tłuszczowej (p<0.02; p<0.05). Wśród badanych dzieci z otyłością wyróżniono 2 grupy, w których przeprowadzono badania w okresie wiosenno-letnim (grupa A) i jesienno-zimowym (grupa B). Stężenie witaminy D w grupie A przed wprowadzeniem terapii było niższe o około 25% (p<0.05)
w porównaniu do grupy kontrolnej. Po zastosowaniu 3-miesięcznego programu w grupie A obserwowano wzrost stężenie witaminy D o około 50% (p<0.02). Uzyskana wartość była nieco wyższa niż obserwowana u dzieci z prawidłową masą ciała.
Natomiast w grupie B stwierdzono nieznacznie obniżone stężenie witaminy D po zastosowanej terapii, jednakże wartość ta była istotnie niższa o około 20% (p<0.05) w porównaniu do grupy kontrolnej badanej w tym samym czasie.
Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują, że pomiar stężenia witaminy D może być przydatny w monitorowaniu terapii odchudzającej u dzieci otyłych i pomocny w podjęciu decyzji dotyczącej zmian w diecie lub zastosowania odpowiedniej suplementacji. Niezbędne są dalsze badania dotyczące zależności pomiędzy otyłością, efektem długoterminowych programów terapeutycznych i witaminą D u dzieci w okresie przedpokwitaniowym.
P30
VITAMIN D STATUS IN OBESE CHILDREN BEFORE AND AFTER LIFESTYLE INTERVENTION
Gajewska J., Weker H. Ambroszkiewicz J., Chełchowska M., Laskowska-Klita T.
Instytut Matki i Dziecka
Key words: vitamin D, obesity, children
Objectives. Vitamin D is well known for its essential role in bone metabolism and calcium homeostasis. The main sources of vitamin D are ergocalciferol and cholecalciferol, the former normally available in food and the latter produced in the
skin by UV radiation. Obesity has been found to be associated with lower levels of serum hydroxy vitamin D (25-OHD),
an indicator of vitamin D status. However, the relationship between obesity and vitamin D status in patients during lifestyle intervention has not been well characterized. It is widely recognized that therapy with modification of dietary habits and
physical activity is effective in weight reduction and may influence the concentration of some biochemical parameters in
obese adults as well as children.
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Aim. The aim of this study was to investigate the effect of the 3-months weight-reduction programme on vitamin D
concentration in obese prepubertal children.
Materials and methods. Changes in clinical, anthropometric and metabolic parameters including vitamin D were assessed in 45 obese children (z-score BMI≥2SD) at the age of 4-10 years, after the 3-months lifestyle intervention programme were
determined. This programme consisted of dietary and physical activity modifications and behaviour therapy including individual psychological care for the child and its family. The recommended daily intake from low-energy diet was 1200-1400
kcal/day. The reference group consisted of 50 healthy normal-weight children. Concentration of vitamin D (as 25-OHD) was
determined by a high-specific chemiluminescence assay using LIAISON 25-OHD assay (Diasorin, USA).
Results. Body Mass Index and fat mass decreased by 10% (p<0.02; p<0.05) in obese children after 3-months modification of their diet and physical activity. All obese children were divided into two groups: A and B observed in spring/summer and autumn/winter periods respectively. The concentration of vitamin D was lower by about 25% (p<0.05) in group
A than in controls. After lifestyle intervention in this obese group the concentration of vitamin D increased by 50% (p<0.02)
and was slightly higher than value obtained in non-obese children. In group B, we observed slightly lower concentration
of vitamin D after therapy than before but this value was significantly lower by about 20% (p<0.05) as compared to the
controls studied at the same time.
Conclusions. Measurement of the vitamin D concentration in obese children may be useful in monitoring of this vitamin status during lifestyle intervention and helpful in come a decision respecting modifications of diet or supplementation.
Further longitudinal studies are necessary to study the relationship between obesity, weight loss and vitamin D in prepubertal children.
P31
STOPIEŃ ZAOPATRZENIA ORGANIZMU W WITAMINĘ D U DZIECI Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI
NEUROLOGICZNYMI I STAN KOŚĆCA OCENIANY PRZY UŻYCIU ILOŚCIOWEJ METODY
ULTRADŹWIĘKOWEJ PALICZKÓW DŁONI.
Jędrzejewska A., Halaba Z., Szota M., Czernicki K., Dyner-Jama I., Durmała J.
Katedra i Klinika Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Słowa kluczowe: Dzieci, młodzież, przewlekłe schorzenia neurologiczne, 25 (OH) D, mineralizacja szkieletu, ilościowa
metoda ultradźwiękowa
Wstęp. W przebiegu przewlekłych chorób neurologicznych u dzieci dochodzi do unieruchomienia i częstych złamań.
Dzieci te narażone są zwykle na mniejszą ekspozycję na światło słoneczne, dlatego ważna wydaje się być ocena poziomu
witaminy D i stanu szkieletu w tej grupie chorych.
Cel. 1. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D dzieci z przewlekłymi chorobami neurologicznymi w porównaniu
do zdrowych dzieci z równowiekowej grupy kontrolnej. 2. Ocena stanu szkieletu w badanych grupach przy użyciu ilościowej metody ultradźwiękowej paliczków dłoni. 3. Ocena korelacji pomiędzy stanem kośćca a stopniem zaopatrzenia organizmu w witaminę D.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 17 dzieci (6 chłopców, 11 dziewcząt) z przewlekłymi chorobami neurologicznymi: 15 z mózgowym porażeniem dziecięcym, 1 z rdzeniowym zanikiem mięśni i 1 z miopatią wrodzoną. Średnia
wieku w grupie badanej wynosiła 11,47 lat (SD=3,59). Grupę kontrolną stanowiło 10 dzieci zdrowych (4 chłopców, 6
dziewcząt), średnia wieku 12,13 lat (SD=1,25).
Stężenie 25 (OH) D w surowicy krwi (w ng/ml) oznaczano metodą elektrochemiluminescencyjną (ELICA) Roche Diagnostic przy użyciu automatycznego analizera ELECSYS 2010 w laboratorium uczestniczącym w międzynarodowym systemie kontroli jakości DEQUAS.
Stan szkieletu oceniano przy użyciu ilościowej metody ultradźwiękowej, z miejscem pomiarów w przynasadach dalszych paliczków proksymalnych palców II-V ręki dominującej, która mierzy zależną od amplitudy prędkość fali ultradźwiękowej (amplitude-dependent speed of sound [m/s]).
Porównanie grup danych zebranych według modelu zmiennych niepowiązanych wykonano testem U Manna-Whitneya.
Analizę korelacji przeprowadzono za pomocą testu korelacji międzygrupowej rang Spearmana. Obliczenia statystyczne
wykonano programem STATISTICA w wersji 7.1-PL firmy StatSoft.
Wyniki. 1. W obu grupach uzyskane wartości 25 (OH) D wskazywały na jej niedobór w stosunku do przyjętych norm (≥ 20
ng/ml): grupa badana średni poziom 25 (OH) D3 wynosił 5,71 ng/ml (SD 2,59), a w grupie kontrolnej 14,03 ng/ml (SD 2,58).
2. Poziom 25 (OH) D w grupie dzieci z przewlekłymi chorobami neurologicznymi był znamiennie statystycznie niższy w stosunku do grupy dzieci zdrowych (p=0,0005). 3. Dzieci z przewlekłymi chorobami neurologicznymi miały znamiennie niższe
wartości wskaźnika Z-score Ad-SoS, i tak w grupie badanej Z-score wynosił -1,14 (SD=1,71), a w grupie zdrowych rówieśników Z-score wynosił 1,87 (SD=1,06), (p=0,0017). Uzyskane wyniki wskazują na upośledzenie stanu szkieletu w grupie dzieci chorych. 4. W obu analizowanych grupach wykazano znamienną dodatnią korelację pomiędzy stopniem zaopatrzenia organizmu w witaminę D, a stanem szkieletu ocenianym przy użyciu ilościowej metody ultradźwiękowej (R=0,5009; p=0,0405).
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Wnioski. 1. Niedobór witaminy D, szczególnie nasilony w grupie dzieci z przewlekłymi chorobami neurologicznymi,
wskazują na potrzebę suplementacji witaminą D. 2. Upośledzony stan mineralizacji szkieletu w grupie badanej winien skłaniać do podjęcia działań profilaktycznych. 3. Ilościowa metoda ultradźwiękowa paliczków dłoni może być przydatnym narzędziem w badaniach przesiewowych stanu kośćca, u dzieci ze schorzeniami
P31
SUPPLY LEVEL OF VITAMIN D IN CHILDREN WITH CHRONIC NEUROLOGICAL DISORDERS AND THE
SKELETAL STATUS ASSESSED USING QUANTATIVE ULTRASOUND METHOD OF HAND PHALANGES
EXAMINATION
Jędrzejewska A., Halaba Z., Szota M., Czernicki K., Dyner-Jama I., Durmała J.
Katedra i Klinika Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Key words: Children, adolescents, neurological diseases, 25 (OH) D levels, skeletal mineralisation, quantative
ultrasonography
Objectives. In the course of chronic neurological diseases (cerebral palsy, myelomeningocele, neuromuscular diseases)
frequent fractures and immobilisation occur. Those children undergo less sunlight exposition, so it is important to determine their 25 (OH) D serum levels and the skeletal status.
Aim. 1. Estimation of 25 (OH) D levels in the group of healthy and disabled children. 2. Skeletal status assessment in
examined groups using quantitative ultrasound methodof hand phalanges examination. 3. Comparison of 25 (OH) D levels
with the skeletal status in the group of children with chronic neurological diseases and in control group of healthy peers.
Materials and methods. 17 children (11 girls, 6 boys) of average age 17.47 years (SD=3.59) with the chronic neurological diseases (15 with cerebral palsy, 1 with muscular atrophy, 1 with myotubular myopathy) were included into the study. The control group comprised 10 healthy children (4 boys, 6 girls) of mean age 12.13 years (SD=1.25).
In both groups serum 25 (OH) D levels were determined with ELICA method using automatic analyser (ELECSYS
– ROCHE DIAGNOSTIC) in the certificated laboratory (DEQUAS).
Optimal 25 (OH) D values for this laboratory were 20-60 ng/ml. The skeletal status was determined using quantative
ultrasound method of the proximal hand phalanges examination. The amplitude-dependent speed of sound and bone transmission time were evaluated in both groups. Data were analysed with the U Mann -Whithey test and Spearman test using
STATISTICA 7.1-PL software by StatSoft.
Results. In both groups decreased levels of 25 (OH) D were observed, significantly lower in the group of disabled children (p=0,0005).
Children with chronic neurological diseases had significantly worse sceletal status in comparition with healthy peers
(Z-score difference p= 0,0017).
There was significant positive correlation between 25 (OH) D serum levels and Z-score (p=0,0405).
Conclusions. 1. Low 25 (OH) D values particularly pronounced in the group of children with chronic neurological
diseases indicates the necessity of adequate vitamine D supplementation. 2. Deprived status of skeletal mineralisation in
the assessed group should impel to adequate prophylaxis. 3. Quantative ultrasound method of the proximal hand phalanges examination seems to be useful screening tool in children with neurological disorders.
P32
WPŁYW TRENINGU WIBRACYJNEGO NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI I STAN FUNKCJONALNY
PACJENTÓW Z WRODZONĄ ŁAMLIWOŚCIĄ KOŚCI. DONIESIENIE WSTĘPNE
Graff K.1,2, Jelonek E.2, Pawlak P.2, Jaworski M.3, Karczmarewicz E.3, Łukaszewska A.2, Traczewski A.4,
Syczewska M.2
1
Wydział Rehabilitacji, AWF, Warszawa
2
Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej,
3
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
4
Dexacom, Warszawa
Wstęp. Głównym problemem dzieci z wrodzoną łamliwością kości (OI) jest obniżona gęstość mineralna kości (BMD),
prowadząca do jej zmniejszonej wytrzymałości mechanicznej. Powoduje to liczne złamania i długie okresy unieruchomienia, co obniża sprawność pacjentów. Uważa się, że trening wibracyjny zwiększa gęstość mineralną kości i siłę mięśniową.
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu tego treningu na gęstość kości i stan funkcjonalny kości u pacjentów z OI.
Materiał. W badaniach uczestniczyło 6 pacjentów z OI (4 z typem I, 2 z typem III wg Sillence’a) w wieku od 11 do 17
lat. Dwóch pacjentów chodziło samodzielnie, 2 z pomocą kul łokciowych, 1 z chodzikiem, 1 był w stanie jedynie stać.
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Metody. 1. Trening wibracyjny prowadzono na platformie GALILEO (drgania harmoniczne – TPG) i platformie SRT
Zeptor Medical (drgania stochastyczne TPS). Trening TPG odbywał się na stole nachylonym pod kątem 40-80 stopni z częstotliwością 20 Hz przez 12 min, a TPS przez 7 min przy częstotliwości drgań od 3 do 8 Hz. U 3 pacjentów miesiąc treningu oddzielał 1 miesiąc przerwy, u pozostałych 3 1 miesiąc treningu 3 miesiące przerwy. 2. BMD mierzono wraz z masą mięśniową (LBM) za pomocą densytometru Prodigy. 3. U 5 pacjentów mierzono siłę mięśniową za pomocą aparatu Leg
Tensor oraz przeprowadzono test ryzyka upadków na Biodex Balance System. 4. Troje pacjentów miało obiektywną analizę chodu na systemie VICON 460.
Wszystkie badania przeprowadzono dwukrotnie: przed rozpoczęciem treningu i po 5 miesiącach.
Wyniki: BMD wzrosło u wszystkich pacjentów, a LBM u 5 pacjentów (u 1 bez zmian). U 4 pacjentów poprawiła się
siła mięśniowa, u 1 bez zmian, u 1 nieznacznie spadła. U 3 pacjentów zmniejszyło się ryzyko upadków, u 2 pozostało
na tym samym poziomie. U wszystkich badanych pacjentów nieznacznie poprawił się stereotyp chodu, przede wszystkim
na skutek symetryzacji parametrów kinematycznych i czasowo-przestrzennych.
Wnioski: Wyniki niniejszej pracy wskazują na pozytywny wpływ treningu wibracyjnego na BMD i stan funkcjonalny
pacjentów z OI. Leczenie rehabilitacyjne tych pacjentów jest bardzo trudne z uwagi na duże ryzyko złamań, dlatego wszelkie nowe metody ich leczenia są tak ważne. Trening wibracyjny okazał się metodą bezpieczną (nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych), a nawet po krótkim okresie jego stosowania (5 miesięcy obserwacji) BMD poprawiło się
u wszystkich pacjentów a u większości poprawił się również stan funkcjonalny.
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INFLUENCE OF THE VIBRATING TRAINING ON BONE MINERAL DENSITY AND FUNCTIONAL STATUS
OF PATIENTS WITH OSTEOGENESIS IMPERFECTA. PRELIMINARY DATA
Graff K.1,2, Jelonek E.2, Pawlak P.2, Jaworski M.3, Karczmarewicz E.3, Łukaszewska A.2, Traczewski A.4,
Syczewska M.2
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Wydział Rehabilitacji, AWF, Warszawa
2
Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej
3
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
4
Dexacom, Warszawa
Introduction: Main problem of children with osteogenesis imperfecta (OI) is decreased bone mineral density (BMD),
leading do decreased bone endurance. This causes many fractures, and long term immobilisations degrading the functional
status of patients. Vibrating training on special platforms is supposed to increase BMD and muscular strength, therefore the
aim of the present study was assessment of this training on functional status and BMD in OI patients.
Material: Six patients with OI (4 with type I, 2 with type III according to Sillence) aged 11 to 17 years old participated in the study. Two patients were walking independently, 2 with crutches, 1 (type III) was walking with walker, one was
only standing.
Methods: 1. Vibrating training was performed on GALILEO platform (harmonic vibrations – TPG) and SRT Zeptor
Medical platform (stochastic vibrations – TPS). TPG training was performed on incline table (at 40 – 80 degrees), with
frequency 20 HZ for 12 min. TPS training was performed for 7 min with frequency changing between 3 and 8 Hz. In 4 patients one month of training was separated by one month break, in 2 one month of training was separated with 3 months
break. 2. BMD was measured using Prodigy system, together with lean body mass (LBM) assessment. 3. In 5 patients the
lower legs muscular strength was measured on Leg Tensor apparatus, and falling risk test was performed on Biodex
Balance System. 4. Three patients underwent instrumented gait analysis using VICON 460 motion system.
All evaluation were done before the start of the training and after 5 months.
Results: BMD increased in all 6 patients, LBM increased in 5 patients (in 1 patient remained on the same level). In
4 patients muscular force increased, in 1 patient remained on the same level, in 1 slightly decreased. In 3 patients the falling risk decreased, and in 2 remained on the same level. The improvement in gait parameters was observed in all three patients, but the amount of this increase was small and was mainly reflected in symmetrization of the kinematic and spatio-temporal parameters.
Conclusions: The presented results suggest positive influence of the vibrating training on BMD and functional status
of the OI patients. The rehabilitation treatment of this group of patients is difficult due to high risk of bone fractures, therefore any alternative method of treatment should be explored. Vibrating treatment proved to be safe, as no adverse effects
were noted, and during relative short period of time (5 months observation) BMD was improved in all patients, and in the
majority of them also functional status was improved.
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P33
PARAMETRY BADANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO I WSKAŹNIKI METABOLIZMU KOSTNEGO U DZIECI
URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE
Michałus I., Prochowska A., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, I Katedra Peditrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: osteopenia wcześniacza, badanie ultradźwiękowe, metabolizm kostny
Wstęp. Badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej (QUS – Quantitative Ultrasound), umożliwia nieinwazyjną ocenę
jakości kości od momentu urodzenia, wyodrębnienie grupy ryzyka niskiej masy kostnej, a w przypadku konieczności, po włączeniu leczenia – monitorowanie jego skuteczności. W połączeniu z badaniami wskaźników metabolizmu kostnego pozwala
także na ocenę zasobów składników mineralnych i witaminy D u noworodków, także tych urodzonych przedwcześnie.
Cel. Celem pracy była odpowiedź na pytanie jaka jest jakość kości dzieci urodzonych przedwcześnie oraz ocena wskaźników gospodarki wapniowo-fosforowej u tych pacjentów.
Materiał i metody. Przeprowadzono badania u 30 noworodków urodzonych przedwcześnie pomiędzy 24 a 37 hbd,
z urodzeniową masą ciała 600-2800g (średnio 1902g). Grupę porównawczą stanowiło 30 noworodków urodzonych o czasie (pomiędzy 38 a 41 hbd), z urodzeniową masą ciała 2250-4000g (średnio 3275g). Do badań kwalifikowani byli pacjenci w pierwszym miesiącu życia, u których wykluczono choroby narządu ruchu oraz przyczyny mogące mieć wpływ
na wtórne zaburzenia gospodarki wapniowo–fosforowej. Dzieci urodzone przedwcześnie były badane po osiągnięciu wieku skorygowanego zero, czyli w okresie terminu porodu. U wszystkich dzieci wykonano: badanie ankietowe, badanie
lekarskie, badania wskaźników gospodarki wapniowo – fosforanowej, w tym metabolitu wątrobowego witaminy D i parathormonu, ilościowe badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej z użyciem aparatu Sunlight Omnisense 7000P.
Wyniki. Ocena wskaźników gospodarki wapniowo–fosforowej wykazała istotne zaburzenia w grupie dzieci urodzonych przedwcześnie – u około 30% (10/30) stwierdzono wysokie stężenie fosforu w surowicy, a u 12/30 podwyższone wartości fosfatazy zasadowej. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono istotną ujemną zależność pomiędzy stężeniem
fosfatazy zasadowej a masą urodzeniową i czasem trwania ciąży w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie. Badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej ujawniło obniżenie wskaźnika SOS Z-score u 15/30 badanych wcześniaków (wartości Z-score w zakresie -5,0 do 1,9), przy czym pomiędzy tym wskaźnikiem a czasem trwania ciąży i masą urodzeniową
odnotowano istotną statystycznie dodatnią zależność. Porównując wyniki badań obydwu grup dzieci, wykazaliśmy m.in.
istotne statystycznie różnice pomiędzy parametrami badania ultradźwiękowego kości piszczelowej i wskaźnikami gospodarki wapniowo-fosforowej. W grupie wcześniaków u 28/30 dzieci stosowano suplementację witaminą D i/lub preparatami wapniowo-fosforowymi, u 23/30 dodawano do mleka matki wzmacniacz pokarmu kobiecego, ponadto 23/30 matek
tych dzieci stosowało profilaktykę niedoboru witaminy D w ciąży, a mimo to u tych wcześniaków stwierdzono obniżenie
gęstości mineralnej kości.
Wnioski. 1. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej i mineralizacji kośćca występują istotnie częściej u dzieci
urodzonych przedwcześnie w porównaniu do noworodków donoszonych. 2. Obniżenie gęstości i jakości kości w badaniu
ultradźwiękowym stwierdzono u połowy badanych wcześniaków, mimo że otrzymywały one suplementację witaminą D
i preparaty wapniowo-fosforowe, a ponadto ich matki stosowały profilaktykę niedoboru witaminy D. 3. Wyniki naszych
badań wskazują na potrzebę zintensyfikowania profilaktyki zaburzeń mineralizacji kości u dzieci urodzonych przedwcześnie, z uwzględnieniem wskaźników dojrzałości noworodka.
Praca częściowo finansowana jako projekt badawczy Nr N N407 454 837 oraz ze środków Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, nr pracy 502-11-738.
P33
PARAMETERS OF ULTRASOUND EXAMINATION AND BONE METABOLISM INDICES IN PREMATURE
NEONATES
Michałus I., Prochowska A., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, I Katedra Peditrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Key words: osteopenia of prematurity, ultrasound examination, bone metabolism
Objectives. Quantitative ultrasound study is a noninvasive method enabling the assessment of bone quality from birth,
it could separate a low bone density risk group, and after beginning treatment – monitoring its effectiveness. Comparing
with bone metabolism indices it will evaluate mineral and vitamin D reserves in neonates, also premature neonates.
Aim. The aim of the study was to answer the question which is the bone quantity of premature neonates and evaluation
of calcium phosphate indices in this group.
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Materials and methods. The study was performed in 30 premature neonates, between 24 and 37 hbd, with birth
weight 600-2800g (mean 1902g). Control group comprised 30 full-term babies (born between 38 and 41 hbd), with birth
weight 2250-4000g (mean 3275g). Patients qualified for this study were in their first month of life, in whom locomotor
system diseases and other conditions resulting in secondary calcium-phosphate metabolism disorders were excluded. Children born prematurely were examined after reaching the age adjusted to zero i. e. at the time of delivery. In all children,
questionnaire and physical examinations were performed; studies of calcium phosphate metabolism, among them liver metabolit of vitamin D and parathormon were determined and quantitative ultrasound examinations of the tibia by Sunlight
Omnisense 7000P apparatus were assessed.
Results. Analysis of calcium-phosphate indices revealed significant disturbances in preterm neonate group – in about 30% of them (10/30) a high level of serum phosphate, in 12/30. Based on statistical analysis a significant negative correlations between alkaline phosphatase activity, birth weight and time of pregnancy in the group of preterm infants was
found. Ultrasound tibia examination showed decrease in Z-score index in 15/30 premature newborns (Z-score ranged
between –5.0 and 1,9), whereas a statistically significant positive correlation was found between this index and time of pregnancy. While comparing the results obtained in both groups of children we have among others shown significant statistical differences between ultrasound parameters of tibia and calcium phosphate metabolism indices. In group of premature
neonates in 28/30 of them vitamin D and/or calcium phosphate supplementation was applied, in 23/30 breast milk fortifier
was applied to breast milk, furthermore in 23/30 mothers of these children prevention of vitamin D deficiency was conducted in pregnancy; in spite of these facts decrease in bone mineral density was found in the premature neonates.
Conclusions. 1. Calcium-phosphate metabolism and bone mineralization disorders are significantly more frequent in
preterm compared with full-term infants. 2. Decrease in bone density and quality was found in ultrasound examination in
a half of premature infants in spite of supplementation with vitamin D and/or calcium phosphate in the neonates and prevention of vitamin D deficiency in their pregnant mothers. 3. Results of our study indicate the need to intensify prevention
of bone mineralization disorders in children born prematurely with regard to the newborn’s maturity.
Acknowledgements: The study was partly supported as a grant No N N407 454 837 and by the Medical University of Lodz
Grant No 502-11-738.
P34
ARTROGRYPOZA U TROJGA NOWORODKÓW – OPIS PRZYPADKU
Rusińska A., Golec J., Michałus I., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, I Katedra Peditrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Słowa kluczowe: artrogrypoza, choroby wrodzone, noworodki
Wstęp. Artrogrypoza to heterogenna grupa wrodzonych zaburzeń narządów ruchu charakteryzująca się występowaniem wrodzonych wielostawowych przykurczy, sztywnością stawów kończyn oraz kręgosłupa, którym towarzyszy hipoplazja mięśni, kości i tkanek miękkich. Częstość jej występowania to 3: 1000 urodzeń, w większość przypadków występuje sporadycznie, rzadko opisywane jest dziedziczenie autosomalne recesywne. Artrogrypoza występuje najczęściej jako
izolowana jednostka chorobowa, choć może być także częścią wrodzonych wielonarządowych zaburzeń uwarunkowanych
genetycznie. W jej patogenezie największą rolę odgrywa przede wszystkim unieruchomienie płodu w określonym położeniu z upośledzeniem ruchomości stawów płodu, co po pewnym czasie prowadzi do przykurczów zgięciowych lub wyprostnych. W mechanizmie powstawania przykurczów największą rolę odgrywają zmiany w zakresie mięśni, ale także obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, jak również stawów, więzadeł i kości. Etiologia artrogrypozy jest nieznana, jako możliwe czynniki wpływające na jej występowanie podawane są uwarunkowania hormonalne, infekcyjne, miejscowe
zaburzenia przepływu krwi, urazy, leki oraz ograniczenia mechaniczne, takie jak macica dwurożna, małowodzie czy ciąża
wielopłodowa.
Cel. W pracy przedstawiono diagnostykę, różnicowanie i metody rehabilitacji artrogrypozy u trojga noworodków.
Materiał i metody. Omówiono najważniejsze objawy kliniczne, przebieg choroby oraz odchylenia w badaniach obrazowych.
Wyniki. Zaprezentowano zarys najpopularniejszych metod rehabilitacji oraz charakterystykę zabiegów operacyjnych
najczęściej wykonywanych u pacjentów z tą jednostką chorobową.
Wnioski. Wykazano, iż pacjenci z artrogrypozą wymagają kompleksowej i wielospecjalistycznej opieki medycznej.
Praca częściowo finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej Nr 503-10-902.
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P34
ARTHROGRYPOSIS IN THREE NEONATES – CASE REPORT
Rusińska A., Golec J., Michałus I., Chlebna-Sokół D.
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, I Katedra Peditrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Key words: arthrogryposis, congenital diseases, neonates
Objectives. Arthrogryposis is a heterogenic group of congenital disturbances of motoric system in which joins contractures and stiffness and muscles and bones hipoplasia are observed. The frequency of arthrogryposis is 3: 1000 of births and
most cases appear sporadically although the autosomal recessive inheritance is also described. It can be also a part of congenital multiorgan disturbances genetically determined. In the pathogenesis of arthrogryposis the main role plays the immobilization of foetus with the joins flexibility impairment what causes the contractures. They are related to muscle, neurological, bones and ligaments disorders. The etiology of arthrogryposis is unknown although the influence of hormonal
disturbances, infections, injuries, medications, local blood flow disturbances and mechanical restrictions like bicornal
uterus, multiple pregnancy and oligohydramnios are considered.
Aim. The study shows the diagnosing, differentiation and rehabilitation of arthrogryposis in three neonates.
Materials and methods. The main clinical symptoms, course of the disease and X-ray changes are discussed.
Results. The most popular methods of rehabilitation and surgical treatment are presented.
Conclusions. The study proves that patients with artrogryposis require complex and specialized medical treatment.
The study was partly supported by the Medical University of Lodz Grant No 503-10-902.
P35
OSTEOPROTEGERYNA I RANKL JAKO REGULATORY TEMPA OBROTU KOSTNEGO U DZIECI
CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ
Ambroszkiewicz J., Gajewska J., Sands D., Chełchowska M., Laskowska-Klita T.
Instytut Matki i Dziecka
Słowa kluczowe: osteoprotegeryna, RANKL, obrót kostny, mukowiscydoza, dzieci
Wstęp. Mukowiscydoza (CF) jest wieloukładową chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną w sposób autosomalny
recesywny. Z piśmiennictwa wynika, że u większości dorosłych pacjentów chorujących na mukowiscydozę dochodzi do obniżenia gęstości mineralnej kości i zwiększonej częstości złamań. Spowodowane jest to zaburzeniami w metabolizmie kostnym dotyczącymi przede wszystkim nadmiernej resorpcji kości w stosunku do kościotworzenia. Całkowite tempo przebudowy kośćca
zależy od równowagi pomiędzy ekspresją osteoprotegeryny (OPG) i liganda receptora aktywatora jądrowego czynnika kappaB
(RANKL). Gdy równowaga ta przesuwa się w stronę OPG, przewagę uzyskują procesy kościotworzenia, natomiast gdy w stronę RANKL, przeważa resorpcja, co ostatecznie prowadzi do utraty masy kostnej. Zagadnienia dotyczące markerów obrotu kostnego, w tym osteoprotegeryny i receptora RANKL, nie były do tej pory systematycznie badane u pacjentów z mukowiscydozą.
Cel. Celem pracy była ocena procesów kościotworzenia i resorpcji kości z zastosowaniem biochemicznych markerów
metabolizmu kostnego u dzieci chorych na mukowiscydozę.
Materiał i metody. Badaniami objęto 35 pacjentów (18 dziewcząt, 17 chłopców) w wieku 5-13 lat (średnia 9.0±3.2
lat) z potwierdzoną mukowiscydozą leczonych w Poradni Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Wszyscy pacjenci wykazywali objawy niewydolności trzustki, byli klinicznie stabilni i mieli zaleconą dietę suplementowaną
preparatami wielowitaminowymi. Grupę kontrolną stanowiło 35 dzieci zdrowych (19 dziewcząt, 16 chłopców) w tym samym wieku (średnia 8.9±2.8 lat), u których nie stwierdzono chorób związanych z metabolizmem kostnym. Do badań biochemicznych pobierano krew od dzieci będących na czczo w godzinach rannych. W uzyskanej surowicy krwi oznaczano
stężenie wapnia i fosforanów metodami kolorymetrycznymi, 25 hydroksywitaminy D metodą chemiluminescencyjną,
a markerów metabolizmu kostnego (kostnej frakcji fosfatazy zasadowej – BALP, izoenzymu 5b winianoopornej kwaśnej
fosfatazy – TRAP5b, OPG i RANKL) metodami immunoenzymatycznymi.
Wyniki. Średnie stężenie wapnia i fosforanów u wszystkich badanych dzieci mieściło się w zakresie wartości referencyjnych. Stężenie 25-hydroksywitaminy D było niższe u pacjentów z CF (19.5±7.1 ng/ml) w porównaniu do zdrowych
dzieci (25.4±8.9 ng/ml) (p<0.01). U dzieci chorujących na mukowiscydozę zaobserwowano istotnie wyższy poziom markera kościotworzenia – BALP (141.1±33.2 U/L) niż u zdrowych rówieśników (111.6±32.0 U/L) (p<0.001). Średnie stężenie markera resorpcji – TRAP5b było porównywalne w obu grupach dzieci (12.2±2.4 U/L u chorych oraz 13.5±3.4 U/L
u zdrowych). U pacjentów z CF stężenie OPG wykazywało nieco niższe wartości (4.17±0.96 pmol/l vs 4.40±0.93 pmol/l),
natomiast RANKL było około 2-krotnie wyższe w porównaniu do grupy kontrolnej. Stąd, stosunek OPG/RANKL był prawie dwukrotnie niższy u pacjentów z CF (0.64) niż u dzieci zdrowych (1.12).
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Wnioski. Uzyskane wyniki badań wskazują na występowanie zaburzeń w równowadze pomiędzy procesami tworzenia i resorpcji kości u pacjentów chorych na mukowiscydozę. Szczególnie dotyczy to podwyższenia poziomu RANKL,
który może wpływać na wzmożenie procesów resorpcyjnych. Pacjenci z mukowiscydozą są grupą ryzyka wystąpienia osteopenii i osteoporozy, dlatego też powinni pozostawać pod kompleksową opieką medyczno-żywieniową.
P35
OSTEOPROTEGERIN AND RANKL AS REGULATORS OF BONE REMODELING IN CHILDREN WITH
CYSTIC FIBROSIS
Ambroszkiewicz J., Gajewska J., Sands D., Chełchowska M., Laskowska-Klita T.
Instytut Matki i Dziecka
Słowa kluczowe: osteoprotegerin, RANKL, bone turnover, cystic fibrosis, children
Wstęp. Cystic fibrosis (CF) is the most common lethal autosomal recessive genetic disease. Scientific studies show
decreased bone mineral density and increased fracture frequency in most adult patients with CF. It is mainly caused by increased bone resorption in relation to bone formation. The overall rate of bone remodeling depends on the balance between osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (RANKL) expression. When this balance
favours OPG, bone resorption is inhibited and bone formation dominates, but when it favours RANKL, bone resorption
predominates and leads to bone loss. There has been no systematic study on biochemical biomarkers, including osteoprotegerin and RANKL receptor, in patients with cystic fibrosis.
Cel. The aim of this study was to assess bone formation and resorption processes in cystic fibrosis patients using biochemical bone metabolism markers.
Materiał i metody. We examined 35 children (18 girls, 17 boys) in the age 5-13 years (mean age 9.0±2.1 years) with
diagnosed CF treated at the Department of Pediatrics of the Institute of Mother and Child in Warsaw. All the patients had
exocrine pancreatic insufficiency, were clinically stable, and were receiving standard multivitamin supplementation. The
control group consisted of 35 healthy subjects (19 girls, 16 boys) in the same age (mean age 8.9 ±2.8 years), who did not
suffer from bone metabolism diseases. Blood samples were taken from fasting patients and healthy subjects and serum was
prepared for biochemical analysis. Concentrations of calcium and phosphate were determined by colorimetric methods,
vitamin D by chemiluminescence immunoassay and bone biomarkers (bone alkaline phosphatase – BALP, isoenzyme 5b
of tartrate-resistant acid phosphatase -TRAP5b, OPG and RANKL) by immunoenzimatic methods.
Wyniki. Mean serum concentration of calcium and phosphate in patients and healthy children were within the reference ranges. The level of 25-hydroxyvitamin D was lower in patients with CF (19.5±7.1 ng/ml) compared to control children
(25.4±8.9 ng/ml) (p<0.01). We observed a statistically significant increase of BALP activity (bone formation marker) in
cystic fibrosis patients (141.1±33.2 U/L) compared to their healthy counterparts (111.6±32.0 U/L) (p<0.001). Mean concentration of bone resorption marker TRAP5b was comparable in both groups of children (12.2±2.4 U/L in CF
and 13.5±3.4 U/L in controls). The level of OPG was slightly lower (4.17±0.96 pmol/l vs 4.40±0.93 pmol/l) and RANKL
nearly 2-fold higher in patients with CF than in the healthy ones. Hence, the ratio of OPG/RANKL was nearly two times
lower in children with CF (0.64) compared to their healthy counterparts (1,12).
Wnioski. Our results indicate that in cystic fibrosis children an imbalance between bone formation and degradation processes occurrs. Particularly, an increase in serum RANKL concentration coexisting with lower level of OPG may lead to
the intensification of resorption processes. Patients with CF are at risk of osteopenia and osteoporosis and they should be
under a comprehensive medical and nutritional care.
P36
WPŁYW TRENINGU WIBRACYJNEGO NA METABOLIZM KOSTNY U DZIECI – DONIESIENIA WSTĘPNE
Jelonek E.1, Karczmarewicz E.2, Graff K.1,3, Pawlak P.1, Jaworski M.2, Kryśkiewicz E.2, Łukaszewska A.1,
Syczewska M.1, Traczewski A.4
1
Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
2
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
3
Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa
4
Dexacom, Warszawa
Wstęp. U dzieci z wtórną osteoporozą obserwowane są zaburzenia dotyczące zarówno kościotworzenia, jak i resorpcji kości.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu treningu wibracyjnego na metabolizm kostny u dzieci nieleczonych oraz
leczonych bisfosfonianami.

142

B2:Layout 1 2011-09-02 12:18 Strona 39

Pacjenci i metody. Do skriningu zakwalifikowano 6 dzieci z następującymi rozpoznaniami: pacjent CD (lat 9) – niedowład wiotki kkd w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej nieleczony bisfosfonianami; pacjent JM (lat 12) – OI typ IV leczony bisfosfonianami podawanymi doustnie od V 2007 r. do V 2009 r.; pacjentka MW (lat 3 i 6/12 lat) – OI typ III leczona bisfosfonianami podawanymi dożylnie od 2. m. ż.; pacjent RM (lat 3 i 3/12) – OI typ III leczony bisfosfonianami podawanymi dożylnie od VII 2008 r.; pacjent ZS (lat 10 i 6/12) – OI typ I leczony bisfosfonianami podawanymi dożylnie od 2005 r.;
pacjentka SN (lat 17 i 5/12) – OI typ III nieleczona bisfosfonianami. Wszyscy pacjenci poddawani byli treningowi wibracyjnemu na platformie GALILEO (drgania harmoniczne – TPG) i platformie SRT Zepter Medical (drgania stochastyczne – TPS).
Trening TPG odbywał się na stole pionizacyjnym pod kątem 40-80 z częstotliwością 20 Hz przez 12 min, trening TPS natomiast – przez 7 min przy częstotliwości 3-8 Hz. U 3 pacjentów trening odbywał się w schemacie: 4 tyg. treningu, 4 tyg. przerwy, w sumie 12 tyg. treningu; u pozostałych – 4 tyg. treningu, 12 tyg. przerwy, w sumie 8 tyg. treningu.
Metabolizm kostny oceniano przy pomocy markerów metabolizmu kostnego -kościotworzenia (P1NP) oraz resorpcji
kostnej (CTx) – mierzonych automatyczną metodą immunochemiluminescencyjną w surowicy krwi na analizatorze ELECSYS 2010 przed rozpoczęciem oraz po 6 miesiącach treningu. Efekt proanaboliczny oceniano na podstawie stosunku stężenia P1NP do stężenia CTx x 1000 (wskaźnik anaboliczny).
Wyniki. Efekt proanaboliczny terapii zaobserwowano u pacjentów nieleczonych bisfosfonianami co najmniej 5 lat
przed rozpoczęciem treningu niezależnie od rozpoznania (wskaźnik anaboliczny przed / po 6 miesiącach terapii: CD 3,7
/ 6,2; ZS 2,3 / 3,3). Pacjenci leczeni bisfosfonianami nie odpowiedzieli na terapię zmianami wskaźnika anabolicznego (RM 6,6
/ 6,0; JM 2,2 / 2,1). Pogorszenie wskaźnika zaobserwowano u pacjentki, u której metabolizm kostny przed rozpoczęciem tregningu był nieprawidłowy – kościotworzenie oraz resorpcja kostna powyżej normy (SN 3,1 / 1,8) oraz pacjentki będącej
w trakcie leczenia bisfosfonianami (MW 6,3 / 4,0). U pacjentów oceniano także stan funkcjonalny na podstawie obiektywnej
analizy chodu w systemie ViCOM 460. Zaobserwowano nieznaczną poprawę stereotypu chodu u wszystkich pacjentów objętych analizą, głównie dzięki symetryzacji parametrów kinematycznych i czasowo-przestrzennych.
Wnioski. Przeprowadzone badania wstępne z udziałem 6 pacjentów wykazały korzystne proanaboliczne zmiany w metabolizmie kostnym po 6 miesiącach prowadzonej rehabilitacji u pacjentów nieleczonych bisfosfonianami minimum 5 lat
przed rozpoczęciem treningu.
P36
INFLUENCE OF THE VIBRATING TRAINING ON BONE METABOLISM IN CHILDREN. PRELIMINARY
DATA
Jelonek E.1, Karczmarewicz E.2, Graff K.1,3, Pawlak P.1, Jaworski M.2, Kryśkiewicz E.2, Łukaszewska A.1,
Syczewska M.1, Traczewski A.4
1
Dept. Paediatric Rehabilitation, and
2
Dept. Biochemistry and Experimental Medicine, The Children’s Memorial Health Institute, Warszawa
3
Dept. Rehabilitation, Academy of Physical Education, Warszawa
4
Dexacom, Warsaw
Introduction: The aim of this study was to examine the short time effects of vibrating training protocols on bone
marker concentrations in children with secondary osteoporosis. Vibrating training on special platforms is supposed to change bone metabolism favouring bone formation.
Patients and Methods. Patients: Six patients were assigned to skrining: patient CD, age 9 spina bifida – not treated
bisphosphonates; patient JM age 10 OI type IV treated bisphosphonates (V 2007 – V 2009), patientt MW age 3,5 OI
type III treated intravenous bisphoshonates from 2-nd momth of age; patent RM, age 3 and 3 /12 OI type III treated (started VII 2008) intravenous bisphosphonates; patient ZS age 10 and 6/12 OI type I treated intravenous bisphosphonates
(ending 2005); patient SN age 17and 51/2 OI type III never treated bisphosphonates.
Methods: 1. Vibrating training was performed on GALILEO platform (harmonic vibrations – TPG) and SRT Zeptor
Medical platform (stochastic vibrations – TPS). TPG training was performed on incline table (at 40 – 80 degrees), with frequency 20 HZ for 12 min. TPS training was performed for 7 min with frequency changing between 3 and 8 Hz. In 4 patients one month of training was separated by one month break, in 2 one month of training was separated with 3 months
break. 2. Serum bone turnover markers (P1NP-bone formation and CTX – bone resorption) were determined on the
ROCHE automated analyzer using, immunochemiluminescent method before and after 6 months of training. P1NP/CTX
ratio was analyzed to evaluate balance favoring bone formation. 3. Patients underwent instrumented gait analysis using
VICON 460 motion system. All evaluation were done before the start of the training and after 5 months.
Results. Balance favoring bone formation was observed In patients without bisphosphonates treatment AT east 5 years
(CD 3.7/6.2; ZS 2.3/3.3). Patients treated with bisphosphonates did not respond to vibrating training, because their proanabolic index did not change (RM 6.6/6.0; JM 2.2/2.1). Proanabolic index decreased in two patients with pathological bone
turnover in the beginning of study (SN – 3.1/1.8; MW 6.3/4.0). The improvement in gait parameters was observed in three
patients, but the amount of this increase was small and was mainly reflected in symmetrization of the kinematic and spatio-temporal parameters
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Conclusions. Serum concentrations of P1NP and P1NP/ CTX ratio improved in vibrations training protocols, suggesting increased bone turnover with a balance favoring bone formation in patients not treated with bisphosphonates. Therefore, vibrating training is a potentially effective alternative to traditional rehabilitation for inducing proanabolic activity in
bone metabolism
P37
OSTEOPOROZA W DEKADZIE KOŚCI W POLSCE – 2000-2010
Przedlacki J.
Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa; Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, WUM
Słowa kluczowe: osteoporoza
Wstęp. W 2000 roku ogłoszono pod patronatem WHO „Dekadę Kości i Stawów 2000-2010.
Cel. Celem pracy było podsumowanie Dekady kości w Polsce w zakresie dotyczącym osteoporozy.
Materiał i metody. Prezentacja dotyczy znanych autorowi publikacji, dyskusji zjazdowych, efektów prac różnych grup
roboczych powstałych w Polsce w tym okresie, poświęconych jedynie osteoporozie.
Wyniki. W pracy przedstawiono informacje dotyczące najważniejszych zjazdów poświęconych osteoporozie mających
miejsce w Polsce (Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne w Warszawie, Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy w Krakowie), inicjatyw środowisk medycznych mających na celu wypracowanie zasad postępowania w osteoporozie,
międzynarodowych spotkań z udziałem polskich ekspertów (4 konferencje krajów środkowo-europejskich), krajowych
spotkań polskich specjalistów, szkoleń, publikacji krajowych dotyczących zasad postępowania w osteoporozie i zagranicznych dotyczących epidemiologii złamań kości w Polsce. Wspomniano też o metodzie FRAX i próbach jej zastosowania
w naszym kraju oraz o dotychczas stosowanych metodach postępowania diagnostyczno-leczniczego. Podkreślono także rolę firm farmaceutycznych we wspieraniu inicjatyw dotyczących propagowania właściwego postępowania w osteoporozie.
Wnioski. W okresie Dekady kości środowiska osteoporotyczne w Polsce dokonały dużego wysiłku w celu uporządkowania problemów związanych z osteoporozą. Nie udało się jednak wypracować ostatecznego wspólnego jednolitego stanowiska w zakresie ustalenia zasad postępowania w tej chorobie, co utrudnia lekarzom pracę z pacjentem i czyni ją mniej
kosztoefektywną. Zabrakło też wspólnej propozycji postępowania diagnostyczno-leczniczego na okres przejściowy do czasu zakończenia wspólnych prac i być może zaproponowania polskiej wersji metody FRAX. Zakończenie Dekady kości nie
kończy wspólnych działań, a część zadań nie wykonanych w tym okresie zostanie z pewnością zrealizowana później.
P38
WYSTĘPOWANIE ZŁAMAŃ KOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY W POPULACJI WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO – BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE
Grabala P.1, Kossakowski D.1, Król E.1, Macias T.1, Abramowicz P.2, Konstantynowicz J.2
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Oddział Ortopedyczno-Urazowy
2
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
1

Słowa kluczowe: złamania u dzieci, najczęstsze złamania
Cel. Złamania w populacji wieku rozwojowego są częste, szczególnie w okresie okołopokwitaniowym, zaś złamania
powtarzające się oraz powstające w wyniku mechanizmu niskoenergetycznego mogą stanowić istotny problem kliniczny.
Ponieważ nie ma pełnych i wiarygodnych danych na temat łamliwości w polskiej populacji dziecięco-młodzieżowej, celem pracy była ocena epidemiologiczna występowania złamań w wieku 0-18 lat wśród populacji typowego dużego miasta.
Materiał i metody. Badaniami objęto całą populację w wieku 0-18 lat z Olsztyna i terenu województwa warmińsko-mazurskiego (poza powiatem elbląskim). W okresie od stycznia do grudnia 2010 przeprowadzono analizę częstości złamań w oparciu o rejestr urazów i przyjęć w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie oraz z wykorzystaniem metody ankietowej (kwestionariusz). Spośród wszystkich analizowanych urazów wzięto pod uwagę jedynie
złamania udokumentowane radiologicznie i klinicznie. Oceniono lokalizację złamań i dystrybucję występowania złamań
w zależności od wieku i płci.
Wyniki. W liczącej 275426 populacji dziecięco-młodzieżowej Olsztyna i terenu województwa warmińsko-mazurskiego objętej badaniem, w roku 2010, zarejestrowano 758 nowych epizodów złamań u osób do 18 roku życia (0,36%, ze
szczytem łamliwości przypadającym na wiek dojrzewania). Stwierdzono wyższą częstość złamań u chłopców niż u dziewcząt
(Ch-489, Dz-269; odpowiednio 64,5% 35,5%). Najczęstszą lokalizację stanowiły złamania przedramienia (ogółem 291) oraz
złamania w obrębie obręczy barkowej i kości ramiennej (ogółem 153). Najniższa częstość dotyczyła złamań w obrębie kręgosłupa i miednicy, powstających prawie zawsze w wyniku urazu wysokoenergetycznego (1,7% ogółu złamań).
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Wnioski. Dane epidemiologiczne w populacji typowego dużego miasta w Polsce potwierdzają lokalizację najczęstszych złamań u dzieci i młodzieży (kości przedramienia: 38% wszystkich złamań), a także przewagę złamań u płci męskiej
wśród populacji wieku rozwojowego (chłopcy: 64% wszystkich złamań). Częstość złamań wzrasta wyraźnie po przekroczeniu 3 rż, co jest związane ze zwiększającą się aktywnością ruchową. Skala problemu jest podobna do opisywanej w innych krajach europejskich.
P38
INCIDENCE OF FRACTURES AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE WARMIAN-MASURIAN
PROVINCE – A ONE YEAR EPIDEMIOLOGICAL SURVEY
Grabala P.1, Kossakowski D.1, Król E.1, Macias T.1, Abramowicz P.2, Konstantynowicz J.2
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Oddział Ortopedyczno-Urazowy
2
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
1

Key words: pediatric fractures, most frequent fracture
Aim. Fractures during growth are common with the peak prevalence around peripubertal period and, additionally, recurrent or low trauma fractures are considered a major health problem. There is scarce information available on fragility in
Polish children and adolescents. Therefore, the objective of this study was to achieve possibly complete and reliable data
regarding fracture incidence in population aged 0-18 years, residents of a typical urban and rural areas in Poland.
Materials and methods. Total population aged 0-18 years from the city of Olsztyn and the region of Warmian-Masurian Province was studied. An analysis of fracture incidence was carried out through January to December 2010, based on
hospital admission records, data on injuries from the emergency departments and orthopedic clinics at Provincial Children’s
Hospital in Olsztyn. Of all injuries consecutively recorded, only the fractures with both clinical and radiological evidence
were included in the survey. Fracture site and sex-related distribution of fragility were investigated.
Results. Among the total population of children and adolescents (N = 275,426) inhabitant city of Olsztyn and Warmian-Masurian Province, 758 new fracture events (0.36%) in individuals under 18th year were recorded in 2010. The maximum
prevalence of fragility was found in pubertal age, and boys showed higher fracture rates than girls (64.5% vs 35.5%). The
most frequent fracture sites were forearm (n=291) and humerus/clavicle/shoulder (n=153). Spine and pelvis fractures resulting usually from high energy trauma represented a rare location (1,7%). Interestingly, 5% of all events were femoral
shaft/neck.
Conclusions. Our epidemiological data obtained in the population aged 0-18 years derived from a representative
Polish urban/rural areas are consistent with previous reports and confirm a typical fracture site (forearm: 38% of all fractures), and predominant occurrence in males (boys: 64%). Fracture prevalence increases considerably after 3rd year of
life, which may be associated with lifestyle alterations, motor pattern and increased activity. The relevance and range of
pediatric fractures are similar to those reported in other European countries.
P39
WPŁYW TALIDOMIDU NA HISTOMORFOMETRYCZNE PARAMETRY KOŚCI W OSTEOPOROZIE
WYWOŁANEJ ZAPALENIEM U SZCZURÓW
Kaczmarczyk-Sedlak I.1, Batoryna O.2, Sedlak L.1, Wojnar W.1
1
Katedra Farmakognozji i Fitochemii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec, Polska
2
Katedra Farmakoligii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec, Polska
Słowa kluczowe: kości, szczury, talidomid, zapalenie
Wstęp. Do tej pory nie opracowano zadowalających metod leczenia osteoporozy będącej konsekwencją stanu zapalnego.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu talidomidu na rozwój osteoporozy indukowanej zapaleniem.
Materiał i metody. Talidomid był stosowany w dawce 15 lub 60 mg/kg po u szczurów z osteoporozą wywołaną zapaleniem. Badano histomorfometryczne parametry kości piszczelowej (szerokość osteoidu, przyrost trzonu na grubość, powierzchnię przekroju poprzecznego jamy szpikowej i kory) i kości udowej (szerokość beleczek, szerokość chrząstki wzrostu).
Wnioski. Talidomid (60 mg/kg po) hamuje rozwój osteoporozy wywołanej zapaleniem u szczurów.
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P39
EFFECTS OF THALIDOMIDE ON HISTOMORPHOMETRIC PARAMETERS OF BONES
IN INFLAMMATION-INDUCED OSTEOPOROSIS IN RATS
Kaczmarczyk-Sedlak I.1, Batoryna O.2, Sedlak L.1, Wojnar W.1
Katedra Farmakognozji i Fitochemii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec, Polska
2
Katedra Farmakoligii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec, Polska

1

Key words: bone, rats, thalidomide, inflammation
Objectives. Methods used in the treatment of osteoporosis induced by inflammation are not effective enough.
Aim. The aim of the study was to investigate the effects of thalidomide on the development of inflammation-induced
osteoporosis.
Materials and methods. Thalidomide was administered to the rats with inflammation-induced osteoporosis at doses
of 15 or 60 mg/kg po. Histomorphometric parameters of the tibia (width of osteoid, diaphysis transverse growth, area of
the transverse cross-sectional of the bone marrow cavity and the cortical bone) and the femur (width of trabeculae, width
of epiphyseal cartilage) were studied.
Conclusions. Thalidomide (60 mg/kg po) inhibited the development of osteoporosis caused by inflammation in rats.
P40
MORPHOMETRIC RESEARCH OF TRABECULAR BONE LV VERTEBRA
Luzin V.1, Yeryomin A.2, Fomina K.3, Zakharov A.4
1
Prof. of Human anatomy, State Institution
2
Assoc. Prof. of Human anatomy, State Institution
3
Assoc. Prof. of Human anatomy, State Institution
4
Assoc. Prof. of Hystogy, Cytology and Embriology, State Institution
Keywords: lumbar vertebra, morphometry
Aim. To study morphometric characteristics of spongy bone of lumbar vertebrae.
Materials and methods. 102 human preparations of LV vertebra were used in the work. We took samples of spongy
bone in the following areas: supero-anterior, supero-inferior, postero-superior, postero-inferior, lateral and central zones of
the vertebral body. Then, every blocks were photographed in various projections using Videopresenter Svp-5500. Next, we
determined the classical morphometric characteristics of trabeculae of samples by using the Morpholog program. The
data were processed using methods of variation statistics.
Results. Every area of the body LV vertebra has inherent features of architectonics. Anterior zones are particularly different because they contain a group of inclined trabeculae (lamellae) in the form of a wedge. During the research of sizes of trabecule, we found the average length of the vertical and horizontal trabeculae 1328,5 ± 112,5 mm and 1053,7 ± 97,5 microns.
Conclusions. Trabeculae of different areas of the body of the fifth lumbar vertebrae have different morphometric
parameters. Wedge of trabeculae, located in front of the body, is particularly interesting. These features are determined by
various functional loads.
P41
BADANIE TKANKI KOSTNEJ GŁOWY KOŚCI UDOWEJ PACJENTÓW Z CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ
STAWU BIODROWEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY MIKROSPEKTROSKOPII RAMANA
Kozielski M., Buchwald T., Niciejewski K., Ciesielczyk B., Szybowicz M.
Politechnika Poznańska Wydział Fizyki Technicznej
Słowa kluczowe: osteoartroza, staw biodrowy, podchrzęstna kości, skład kości, spektroskopia Ramana
Cel. Wykonano badania tkanki kostnej gąbczastej oraz warstwy podchrzęstnej głowy kości udowej pacjentów z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego oraz pacjentów zdrowych. W badaniach wykorzystano metodę mikrospektroskopii Ramana. Metoda ta umożliwia określenie składu chemicznego oraz struktury tkanki kostnej na poziomie
mikrostrukturalnym, czyli określenie zawartości i jakości składnika mineralnego (kryształów hydroksyapatytu i węglanoapatytu) oraz składnika organicznego (kolagenu), a także struktury konformacyjnej kolagenu.
Wnioski. Porównano zmiany w składzie i strukturze tkanki kostnej gąbczastej oraz warstwy podchrzęstnej głowy kości udowej pacjentów z koksartrozą i pacjentów zdrowych. Zmiany te dotyczyły stosunku zawartości kryształów hydrok-
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syapatytu do kryształów węglanoapatytów i kryształów hydroksyapatytu do kolagenu oraz stosunku zawartości struktury
helikalnej kolagenu do struktury kłębka statystycznego kolagenu. W warstwie podchrzęstnej kości zawartość hydroksyapatytu w porównaniu do zawartości węglanoapatytu oraz hydroksyapatytu w porównaniu do zawartości kolagenu, jest mniejsza u pacjentów chorych niż u pacjentów zdrowych. Zaobserwowano, że u pacjentów zdrowych w porównaniu do pacjentów z koksartozą, w warstwie podchrzęstnej kości częściej występuje struktura uporządkowanej alfa helisy niż nieuporządkowana struktura kłębka statystycznego. Stwierdzono, że w przypadku tkanki kostnej gąbczastej z obszaru przy warstwie
podchrzęstnej kości nie występują opisane wyżej różnice pomiędzy tkanką pacjentów chorych i pacjentów zdrowych, co
jest ważnym rezultatem.
P41
RAMAN MICROSPECTROSCOPY STUDY OF BONE TISSUE OF THE FEMORAL HEAD OF PATIENTS
WITH DEGENERATIVE DISEASE OF THE HIP JOINT
Kozielski M., Buchwald T., Niciejewski K., Ciesielczyk B., Szybowicz M.
Politechnika Poznańska Wydział Fizyki Technicznej
Key words: osteoarthritis, hip joint, subchondral bone, bone composition, Raman spectroscopy
Aim. Spongy and subchondral bone tissues from the femoral head of patients diagnosed with degenerative disease of
the hip joint and healthy subjects were studied by the method of Raman microspectroscopy. The method permits determination of chemical composition and structure of the bone tissue at a microstructural level, i. e. the content and quality of
the mineral component (hydroxylapatite and carbonapatite crystals) and the organic component (collagen) as well as the
conformation of collagen.
Conclusions. Differences in the composition and structure of the above bone tissues from the femoral head in the patients diagnosed with coxarthrosis and healthy subjects were detected and compared. The differences were in the ratios of
the content of hydroxylapatite to carbonapatite crystals and to collagen as well as the ratio of the content of collagen in the
helical structure and random coil structure. In the patients diagnosed with coxarthrosis, the content of hydroxyapatite to
that of carbonapatite and the content of hydroxyapatite to that of collagen are lower than in the healthy subjects. In the healthy subjects the subchondral layer of bone tissue shows higher content of collagen in the ordered alpha helix structure
than that in the disordered structure of random coil. In the spongy bone tissue from the layer close to the subchondral bone
tissue no differences were observed between the healthy subjects and patients diagnosed with coxarthrosis, which is an
important finding.
P42
QUASIFRACTAL ORGANISATION OF SPONGY BONE TISSUE OF HUMAN SACRAL VERTEBRAE
Yeryomin A.1, Luzin V.2, Fomina K.3, Zakharov A.4
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3
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4
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Key words: sacrum, fractal dimention
Aim. to study the fractal properties of spongy bone of human sacral vertebrae, to determine the value of its fractal dimension.
Materials and methods. 74 human preparations sacrum were used in the work. We took samples of spongy bone in
the following areas: two blocks from the bodies of SI – SIII and one block from the bodies of SIV – SV. Then each of the
blocks were photographed in various projections using Videopresenter Svp-5500. Next, we determined fractal dimension
of samples by the method of splitting into squares using IMAGEJ 1.20s. The data were processed using Sheffe’s method
of multiple comparisons.
Results. The average fractal dimension of spongy tissue is 1.70. Average valua of dimension in SI – SIII vertebrae
is 1.82, in vertebrae SIV – SV – 1.33. Given that this difference is statistically reliable, we can speak about the tendency
of decrease of fractal dimension in the direction from SI to SV.
Conclusions. The tendency to reduce the fractal dimension of spongy tissue bodies sacral vertebrae from SI to SV. This
may indicate a facilitation of spatial organization of spongy bone tissue in relation to the reduction of mechanical load on
the sacrum in this direction.
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P43
OBRAZ JAŁOWEJ MARTWICY GŁOWY KOŚCI UDOWEJ W MIKROSPEKTROSKOPII RAMANA
Ciesielczyk B.1, Kozielski M.2, Piotrowski A.3, Buchwald T.2
1
Department of Surgery, Franciszek Raszeja Memorial Hospital, Poznań, Poland
2
Faculty of Technical Physics, Poznań University of Technology, Poznań, Poland
3
Department of Anatomy, Poznań University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Słowa kluczowe: martwica jałowa głowy kości udowej, mikrospektroskopia Ramana, złamanie osteoporotyczne kości udowej
Wstęp. Najczęstszym powikłaniem leczenia złamań szyjki kości udowej z zachowaniem głowy kości udowej jest jałowa martwica głowy kości udowej. Jest ona efektem uszkodzenia naczyń doprowadzających krew do głowy kości udowej
(najczęściej gałęzi wstępującej tętnicy okalającej udo przyśrodkowej).
Cel. Celem badań była ocena zmian, jakie zachodzą w przewlekle niedokrwionej tkance kostnej głowy kości udowej.
Materiał i metody. Badaniom poddano gąbczastą tkankę kostną z głowy kości udowej 5 chorych u których usunięto
głowę bezpośrednio po złamaniu szyjki kości udowej i 5 chorych po 9 miesiącach od złamania po leczeniu zespoleniem,
u których wystąpiła jałowa martwica głowy kości udowej. W badaniach wykorzystano metodę mikrospektroskopii Ramana, która umożliwia określenie składu chemicznego oraz struktury tkanki kostnej na poziomie mikrostrukturalnym. Badania wykonano przy pomocy konfokalnego mikroskopu ramanowskiego in Via firmy Renishaw.
Wyniki. Porównano skład i strukturę tkanki kostnej, stosunek ilości hydroksyapatytu do ilości węglanoapatytu, ilości
hydroksyapatytu do ilości kolagenu oraz struktury helikalnej kolagenu do struktury statystycznego kolagenu. W tkance
kostnej gąbczastej stosunek ilości węglanoapatytu do hydroksyapatytu oraz hydroksyapatytu do kolagenu jest większy
u osób z jałową martwicą głowy kości udowej niż u osób bezpośrednio po złamaniu.
Zaobserwowano, iż u chorych z jałową martwicą głowy kości udowej w porównaniu do pacjentów po złamaniu osteoporotycznym stosunek ilości struktury uporządkowanej alfa helisy do nieuporządkowanej struktury kłębka statystycznego nie zmienia się.
Na podstawie wyników badań tkanki kostnej martwiczo zmienionej głowy kości udowej z zastosowaniem metody mikrospektroskopii Ramana można zaobserwować zmiany ilościowe i jakościowe składników mineralnych i organicznych
w strukturze międzykomórkowej tkanki kostnej gąbczastej.
Wnioski. Dalsze badania pozwolą wykluczyć lub potwierdzić teorię niedokrwienną powstawania zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego. Metoda może być zastosowana jako narzędzie diagnostyczne w rozpoznawaniu i leczeniu jałowej martwicy głowy kości udowej.
P43
ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD BY RAMAN MICROSPECTROSCOPY
Ciesielczyk B.1, Kozielski M.2, Piotrowski A.3, Buchwald T.2
1
Department of Surgery, Franciszek Raszeja Memorial Hospital, Poznań, Poland
2
Faculty of Technical Physics, Poznań University of Technology, Poznań, Poland
3
Department of Anatomy, Poznań University of Medical Sciences, Poznań, Poland
Key words: Aseptic necrosis of the femoral head, Raman’s microspectroscopy, osteoporotic fracture of the femur
Objectives. The most common complication after surgical treatment of proximal extremity of femur’s fracture, with
rescuing of it’s head, is aseptic necrosis of the femur’s head. It is a direct effect of rupture of blood vessels supporting
a head of femur (most commonly ascending branch of medial circumflex femoral artery).
Aim. The purpose of this study is determination of the changes in the chronic ischaemic bone tissue of the head of femur.
Materials and methods. The research was composed of samples of head of femur’s spongy bone tissue taken from
5 patients, in which the head was removed directly after fracture of the neck of femur. Another 5 patients were sampled
in 9 months after fracture, which had been treated by several methods of fixation.
The Raman’s microspectroscopy technique was performed, which enables to estimate the chemical composition and
structure of bone tissue on microstructural level. The Raman’s confocal microscope „in Via” made by Renishaw company
was used for spectroscopic measurements.
Results. The composition and structure were compared, the ratio of hydroxyapatite to carboxyapatite, the amount of
hydroxyapatite to collagen and helical structure of collagen to the structure of typical collagen.
In spongy bone tissue, the ratio of carboxyapatite to hydroxyapatite and hydroxyapatite to collagen is higher in patients
with aseptic necrosis of femur’s head than in patients directly after fracture.
It has been observed, that in patients with aseptic necrosis of femur’s head in comparison to patients with osteoporotic
fracture, the ratio of alpha helix ordinate structure amount to unordinated structure of statistical bundle is constant.
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Based on the results of the necrotic bone tissue of head of femur’s researches, with using Raman’s microspectroscopy
method, quantitative and qualitative changes in amount of mineral and organic components in the structure of intracellular
spongy bone tissue can be observed.
Conclusions. Further researches can help to exclude of confirm the ischeamic theory of coxarthrosis. This method can
be used in recognizing and treatment of aseptic necrosis of the femoral head.
P44
OCENA PARAMETRÓW ANTROPOMETRYCZNYCH ORAZ SKŁADU CIAŁA U PACJENTEK
LECZONYCH Z POWODU OSTEOPOROZY
Janik M., Ptaszek A., Stuss M., Cegłowska A., Stępień-Kłos W., Sewerynek E.
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi.
Wstęp: Osteoporoza to choroba układu kostnego charakteryzująca się obniżoną wytrzymałością mechaniczną kości, co
predysponuje do zwiększonego ryzyka powstania złamania. Wytrzymałość mechaniczna kości wynika z dwóch integralnych cech kości: gęstości i jakości (NIH Consensus Development Panel. JAMA 2001). Podstawę do rozpoznania osteoporozy stanowi ocena gęstości mineralnej kości za pomocą aparatu densytometrycznego w obrębie szyjki kości udowej i kręgosłupa w części lędźwiowej (L2-L4) odpowiadająca wartości równej lub niższej -2,5 SD w porównaniu do szczytowej
masy kostnej. W ocenie 10-letniego ryzyka złamań istotną rolę odgrywają czynniki predysponujące. Jednym z nich jest niska masa ciała (BMI<18,5 kg/m2).
Cel: Ocena zależności poszczególnych parametrów antropometrycznych oraz ich korelacja z gęstością mineralną kości u pacjentek będących pod opieką poradni leczenia osteoporozy.
Metody i Materiały: Aparat Bodystat 1500 służy do oceny składu ciała, z wyznaczeniem masy tkanki tłuszczowej (Fat
mass) oraz jej procentowego udziału względem masy ciała (% Fat). Możliwa jest również ocena beztłuszczowej masy ciała (Lean Body Mass), BMI oraz poziomu aktywności fizycznej.
Badanie przeprowadzono w grupie kobiet, z densytometrycznymi cechami osteoporozy lub osteopenii, będących pacjentkami Poradni Endokrynologicznej i Regionalnego Ośrodka Menopauzy i Osteoporozy przy ul. Wierzbowej. Każda
z pacjentek została poddana badaniu aparatem Bodystat1500 za pomocą, którego zmierzono wartości: BMI, WHR, tłuszczową i beztłuszczową masę ciała (Lean Body Mass), procentowy udział względem całkowitej masy ciała (% Fat), zawartość wody w organizmie a także ‘suchą” masę ciała (DLW). Badanie densytometryczne wykonano z użyciem aparatu Lunar. Oceniono wpływ w/w parametrów (tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała, BMI oraz masy tkanki mięśniowej)
na gęstość kości.
Wyniki i Wnioski: Zawartość beztłuszczowej masy ciała była dodatnio skorelowane z gęstością mineralną kości. Zawartość masy mięśniowej w organizmie wpłynęła pozytywnie na gęstość mineralną w obrębie szyjki kości udowej (r
=0.535, p<0.01) i kręgosłupa w części lędźwiowej (L2-L4) (r =0.386, p<0.05). Nie wykazano korelacji pomiędzy beztłuszczową masą ciała i BMI a gęstością mineralną kości.
P44
ANTHROPOMETRIC PARAMETERS ASSESSMENT AND BODY COMPOSITION IN PATIENTS TREATED
FOR OSTEOPOROSIS.
Janik M., Ptaszek A., Stuss M., Cegłowska A., Stępień-Kłos W., Sewerynek E.
Department of Endocrine Disorders and Bone Metabolism, Chair of Endocrinology, Medical University of Lodz; Regional
Center of Menopause and Osteoporosis, The Military Hospital in Lodz
Introduction: Osteoporosis is a disease of the skeletal system, characterized by reduced bone mechanical strength,
which predisposes to an increased risk of fracture. Mechanical strength of bone results from its two integral characteristics:
density and quality (NIH Consensus Development Panel. JAMA 2001). The diagnosis of osteoporosis is based on bone mineral density assessment by hip or lumbar spine densitometry (L2-L4), corresponding to value  -2.5 SD vs. peak bone
mass and/or osteoporotic fracture. In evaluation of 10-year fracture risk, some predisposing factors play an important role,
one of them being low weight (BMI <18.5 kg/m2).
Aim: Relationship among individual anthropometric parameters and their correlation with bone mineral density in patients with osteoporosis.
Methods and Materials: Bodystat 1500 camera is designed to assess body composition, including fat mass and its
relative percentage of total body weight (% Fat). It also allows to assess lean body mass, BMI and physical activity levels.
The study group comprised women with densitometric osteoporosis or osteopenia features, all of them being patients
of the Regional Center of Menopause and Osteoporosis in Lodz. A Bodystat1500 camera was used, to measure BMI, WHR,
fat and lean body mass, the percentage of total body weight (% Fat), body water content and ‘dry” lean weight (DLW).
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Densitometry was performed by Lunar densitometer. The influence of the above-mentioned parameters (fat and lean body
mass, BMI and muscle mass) on bone density were measured.
Results and Conclusions: Muscle mass was positively correlated with bone mineral density. Lean body mass was a positive independent predictor of femoral neck BMD (r =0.535, p<0.01) and lumbar spine BMD (L2-L4) (r =0.386, p<0.05).
Fat tissue and BMI had no significant impact on BMD in our study group.
P45
BADANIA MINERALOGICZNE ZJAWISKA OSTEOPOROZY GŁÓW KOŚCI UDOWEJ
A RENTGENOWSKIE BADANIE DENSYTOMETRYCZNE
Bieniek A.1, Niedźwiedzki T.2, Pawlikowski M.1
1
Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
2
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków
Słowa kluczowe: głowa kości udowej, osteoporoza, absorpcjometria podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego,
mineralizacja
Wstęp. Przedstawiona praca ma charakter interdyscyplinarny i stanowi przykład wykorzystania wiedzy mineralogicznej oraz mineralogicznych metod badawczych do opisu procesów i zmian chorobowych zachodzących w układzie kostnym
człowieka.
Cel. Głównym celem pracy jest sprawdzenie zgodności wyników badań densytometrycznych (rentgenowskich) głowy
kości udowej z wynikami mineralogicznych badań gęstości i mineralizacji beleczek kostnych.
Materiał i metody. Materiał do badań został pobrany od pacjentów w wieku od 30 do 68 lat podczas totalnej alloplastyki stawu biodrowego. Każda z pobranych głów kości udowej została pocięta na plastry o grubości 1 cm. Podczas obserwacji makroskopowych w niektórych próbkach została zidentyfikowana martwica jałowcowa. Pomiar gęstości mineralnej
kości został wykonany przy użyciu densytometru DTX-200. Badanie wykonano dla każdej próbki osobno, jak również
w poszczególnych plastrach głów kości udowej zostało oznaczone BMD dla miejsc o najniższym i najwyższym wskaźniku T-score. Badania mikroskopowe w świetle przechodzącym wykonane zostały przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego. Ponadto do obserwacji morfologii próbek został wykorzystany mikroskop skaningowy, natomiast identyfikacja składu
mineralnego badanych próbek została przeprowadzona za pomocą mikroanalizy EDS.
Wyniki. Wyniki badań DEXA wskazują na zaawansowaną osteoporozę w pobranych próbkach. Przy użyciu programu
komputerowego MicroStation został stworzony przestrzenny model rozmieszczenia zjawiska osteoporozy w badanych głowach kości udowej człowieka. Badania mikroskopowe pozwoliły na ocenę gęstości i stopnia mineralizacji beleczek kostnych głów kości udowej. Obserwacja próbek o małym i dużym stopniu zaawansowania osteoporozy przy użyciu mikroskopu skaningowego wskazuje na podobną morfologię powierzchni kości, natomiast mikroanaliza EDS odzwierciedla zbliżone zawartości Ca i P w badanych plastrach głów kości udowej.
Wnioski. Przeprowadzone badani pozwoliły na porównanie wyników stopnia mineralizacji oraz destrukcji głów kości
udowej, jakie dają badania densytometryczne (DEXA) oraz badania mineralogiczne – mikroskopia optyczna. Stwierdzono, że
nie w każdym przypadku densytometria odwzorowuje prawdziwą gęstość i mineralizację apatytem beleczek kostnych.
P45
THE MINERALOGICAL INVESTIGATION OF THE OSTEOPOROSIS OF THE HEAD OF FEMUR- A
COMPARISON TO THE RESULTS OF THE DUAL ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY METHOD
Bieniek A.1, Niedźwiedzki T.2, Pawlikowski M.1
1
Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
2
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków
Key words: femoral head, osteoporosis, Dual Energy X-ray Absorptiometry, mineralization
Objectives. In the presented interdisciplinary project, the mineralogical knowledge and analyses were used to describe the
processes and the pathologic states occurred in the human skeleton system.
Aim. The objectives of the studies was to compare the results of the mineralogical investigation of the density and mineralization of the trabecular bone with the results of the DEXA analyses of the head of femur with avascular necrosis
(AVN).
Materials and methods. The material for the investigation was retrieved from patients who had implanted a hip joint
endoprosthesis. The patients were from 30 to 68 years old. Each of the sampled heads of femur was cut for 1 cm thick sli-
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ces. During the macroscopic observation the avascular necrosis was identified in some of the femoral heads. The DTX-200
was used to test the bone mineral density (BMD). The measurement of the bone mineral density was performed for each
sample separately and the BMD was determined in the places for which the T-score indicator was the lowest and the highest
in a particular piece of the femoral head. The microscope observations were conducted using the polarizing microscope.
The morphology and the mineralogical composition of the samples were analyzed using the Scanning Election Microscope
coupled with the Energy Dispersive Spectroscope.
Results. The results of DEXA indicate for the advanced stage of the osteoporosis in the samples. The MicroStation
software allowed to create a three-dimensional model of the distribution of the osteoporosis in the samples. The microscope
observations allowed to determine the density and the extent of the mineralization of the trabecular bone of the femoral
head. The SEM observations yielded similar morphology of the bones at different stage of the osteoporesis and the EDS
analyses indicated similar Ca and P content in these samples.
Conclusions. In this study, the results of the mineralogical (optical microscopy) and the medical (DEXA) analyses of
the extent of the mineralization and the destruction of the femoral head were compared. It appeared that in some cases the
results of the Dual Energy X-ray Absorptiometry analysis do not reflect the actual density and the apatite – based mineralization of the trabecular bone.
P46
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNYCH I MECHANICZNYCH TKANKI KOSTNEJ NASADY
BLIŻSZEJ KOŚCI UDOWEJ CZŁOWIEKA
Nikodem A.1, Gabryś P.2, Dragan S.2
1
Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
2
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
Słowa kluczowe: tkanka kostna, osteoporoza, osteoartroza, właściwości mechaniczne
Wstęp. Tkanka kostna jest materiałem, który dostosowuje swoją strukturę wewnętrzną do panujących warunków obciążeń. Właściwości mechaniczne wpływają na strukturę a zmiany właściwości strukturalnych pociągają za sobą zmiany
właściwości mechanicznych.
Cel. Głównym celem pracy było określenie właściwości strukturalnych i mechanicznych tkanki kostnej, poszukiwanie
korelacji pomiędzy nimi oraz próba opisu tych zależności za pomocą związków matematycznych.
Materiał i metody. Materiał stanowiły 23 nasady bliższe kości udowej człowieka pochodzące z 3 grup: kontrolnej (4),
ze zdiagnozowaną osteoporozą (7), oraz osteoartrozą (12). Właściwości histomorfometryczne każdej z próbek wyznaczono w sposób nieniszczący z użyciem nowoczesnych metod µCT. Właściwości mechaniczne wyznaczono w próbie jednoosiowego ściskania w trzech ortogonalnych kierunkach a następnie w celu określenia wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono test na zniszczenie.
Wyniki. Tkanka kostna zmienia się zarówno swoje właściwości mechaniczne jak i strukturalne w zależności od rodzaju i stopnia rozwoju choroby.
Wnioski. Tkanka kostna osteoporotyczna, dostosowując się do panujących obciążeń zmienia swą strukturę wewnętrzną poprzez eliminację „zbędnego” materiału kostnego pozostawiając jedynie minimalną jego ilość. Obserwujemy to zarówno w obrazach histologicznych, jak i we wzroście wartości parametrów histomorfometrycznych, związanych z rozbudową wolnych przestrzeni. Ponadto staje się ona bardziej anizotropowa. Natomiast tkanka kostna osteoartrotyczna zmienia swoją strukturę wewnętrzną poprzez zagęszczenie materiału kostnego. Obserwujemy to zarówno na przekrojach histologicznych jak i wartościach parametrów strukturalnych, związanych z rozbudową beleczek kostnych. Jednocześnie tkanka ta zmienia swój charakter na bardziej izotropowy.
P46
INVESTIGATIONS OF STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF HUMAN TRABECULAR
FEMUR BONE
Nikodem A.1, Gabryś P.2, Dragan S.2
1
Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
2
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
Key words: bone tissue, osteoporosis, osteoartrosis, mechanical properties
Objectives. Bone tissue material can adjust its internal structure to the existing loading conditions. The mechanical properties affect the structural properties but changes in structural properties likewise cause changes in the mechanical properties of the tissue.
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Aim. The main purpose of the conducted studies is to determine the structural and mechanical properties of bone tissue,
search for correlations between them, and attempt to describe such correlations by means of mathematical relationships.
Materials and methods. The material consisted of 23 epiphyses of human femur bone divided into 3 groups: control (4),
osteoporosis (7) and osteoarthrosis (12). Structural properties were determined non-destructively with the use of modern µCT
methods. The mechanical properties were determined by an uniaxial compression test in three orthogonal directions.
Results. The values of structural and mechanical parameters vary widely with respect to different conditions of tissue
(healthy, osteoporosis and osteoarthrosis bone tissue).
Conclusions. Osteoporotic samples are characterised by dramatic bone mass loss which is presented by decrease in
BV/TV value and increase in anisotropy. Because of the destruction of cancellous structure, which contributes to the stability of bone, the remaining trabecular becomes more heavily loaded. This bone loss leads to reduction in trabecular number, trabecular thickness and also number of trabecular interconnection. The samples with osteoarthritis are characterised
by higher BV/TV, which is caused by more complex and thickened structure. This bone concentration (especially in subchondral region) is relevant to gradual loss of cartilage and change in load bearing conditions.
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INFORMACJE
2003-2011
Polski Portal Osteoporozy (PPO) został powołany przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
i Oddział Krakowski Polskiej Fundacji Osteoporozy w 2003 r. Celem PPO jest upowszechnianie
wiedzy i informacji o osteoporozie i innych chorobach kości i stawów dla lekarzy oraz osób
zainteresowanych. Obecnie Portal odwiedza 4.633 lekarzy, którzy korzystają bezpłatnie z jego
zasobów (900 publikacji). Odnotowujemy 160.000 odsłon miesięcznie.
Portal oferuje publikacje, bieżące informacje naukowe z kraju i ze świata, streszczenia i fotogalerie zjazdów w Krakowie od 1994, bazę leków, spis poradni leczenia osteoporozy, kalendarz
zjazdów, informacje dla pacjentów. Prowadzimy akcję „Nie Łam Się” oraz promocję kalkulatora
FRAX. Co dwa miesiące wysyłamy biuletyn informacyjny Portalu do 4.500 odbiorców.
Zasoby biblioteki portalu można łatwo przeszukiwać dzięki przyjaznym dla użytkownika
narzędziom przeszukującym: według autora, hasła, itp. W dziale pytań/odpowiedzi FAQ można
znaleźć odpowiedzi na pytania pacjentów i lekarzy, których udzielają najwybitniejsi specjaliści
z kraju.
Zawartość Portalu
1. FRAX – informacje. Określanie ryzyka złamań – dokumentacja.
FRAX informacje pomocnicze dla użytkowników.
2. NIE ŁAM SIĘ – informacje oraz ulotki.
3. Podstawowe informacje na temat osteoporozy.
4. Oryginalne artykuły.
W Portalu dostępnych jest on-line ponad 900 oryginalnych artykułów z kraju i zagranicy.
Dostępne są również zeszyty poświęcone osteoporozie: „Medycyna po Dyplomie”, „Ortopedia
Traumatologia Rehabilitacja”, „Terapia”, „Twój Magazyn Medyczny”. Na bieżąco publikujemy
komentarze do najnowszych publikacji zagranicznych.
Szczególną pozycje stanowią standardy diagnostyki i leczenia osteoporozy w Polsce.
5. Streszczenia zjazdów PTOA lata 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 oraz zjazdów współpracujących organizacji.
6. Dokumentacja fotograficzna zjazdów w Krakowie w latach:
1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009.
7. Testowy program Edukacyjny – 26 sesji. Dostępne pytania i komentarz do artykułu publikowanego zagranicą, a po zamknięciu sesji prawidłowe odpowiedzi.
8. Kalendarz Zjazdów w Polsce i zagranicą 2009 – 2012.
9. FAQ – dział pytań i odpowiedzi
10. Baza leków: 450 pozycje.
11. Teksty 47 biuletynów od roku 2004.
12. Spis poradni leczenia osteoporozy w Polsce.
13. Osteoporoza w internecie – najistotniejsze linki.
14. Elektroniczna obsługa Kongresów PTOA.
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